Activiteitenkalender
Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

Zondag 3 maart 2019
Geleide natuurwandeling “Op ontdekking in de Lommelse watering tijdens
het Witteren in “De Vloeiweiden”” te Lommel-Kolonie ism
Op stap in Bosland : Wandelen tussen de Alpenkrokussen

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen: Albert Jansen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS” of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.
Toen in het midden van de 19e eeuw ook in Lommel vloeiweiden werden aangelegd maakte
men gebruik van graszaden afkomstig uit de Alpen. Met deze graszaden werden ook zaden
van andere kruidige planten meegebracht. Daarvan is de Bonte Krokus de meest opvallende
die zich ook gedurende 170 jaar heeft kunnen handhaven. Volgens de “Atlas van de Flora in
Vlaanderen” komt hij dan ook maar op twee plaatsen nog voor waarvan één de Lommelse
Grote Watering is
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Geschikt voor kinderen maar niet
toegankelijk voor kinderwagens.

Zaterdag 9 maart 2019
Beheerswerken Balimheide te Lommel
Leiding: Pieter Cox.
Samenkomst: om 9.00 uur aan kruispunt Gerard Mercatorstraat en fietspad (locatie van de
tent bij Bioversiteitsweekend)
Uit te voeren beheerswerken : Jonge berkjes trekken en andere boompjes verwijderen.
Een snoeischaar/takkenschaar is welkom maar zeker handschoenen niet vergeten.

Zaterdag 30 maart 2019
Onderhoudswerken in en om “Het wateringHUIS”
Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook buiten
(de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.
Iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.

Zondag 7 april 2019
Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen : Carl Vertommen
Samenkomst: om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS” of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Maandag 22 april 2019 (paasmaandag)
Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8.00 uur parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat.
Het militair domein in Hechtel is een van de grootste resterende heidegebieden in Limburg.
Deze wandeling is een buitenkans om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te maken
met de grootschalige Natuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd. Kinderen toegelaten
toch enkel geschikt voor jonge avonturiers die tegen een stevige wandeling kunnen.
Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken.
Drank en/of versnapering is wel gewenst.

Zaterdag 27 april 2019
Excursie naar “De Most” te Balen
Gids: Manu Vermeulen
Samenkomst: om 9.00 u aan parking nabij de ingang van de Most ( Pelterweg).

Zondag 5 mei 2019
Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Luc Winters
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Zondag 12 mei 2019
Wandeling in de Dommelvallei (organisator Natuurpunt Hechtel-Eksel)
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 14 uur Hoek Schansdijkstraat-Kenisdijk te Eksel.
____________________________________________________________________

Zondag 19 mei 2019
Wandeling in ons reservaat “Dommelvallei”
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8 uur aan de Gerard Jannis-beemd te Eksel.
Laarzen kunnen nuttig zijn

