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Inleiding 
 

Natuurlijk! 

 

“Het imponerende in de natuur vind ik, dat er geen vaste agenda wordt afgewerkt, dat er 

verrassingen zijn, totaal onverwachte wendingen. De natuur kent geen van-zo-laat-tot-zo-

laat-rooster. Ze voert geen vaststaand programma uit. De natuur heeft virtuoze grandioze 

flexibiliteit…”. 

Toon Hermans 

 

Met deze mooie tekst van Toon Hermans wil ik graag de nieuwe Paalsteen aankondigen die 

we in het begin van het jaar altijd versturen. 

Er zitten teksten/wedervaringen in van onze verschillende werkgroepen zodat u een idee 

heeft waar wij allemaal mee bezig zijn binnen onze natuurvereniging. 

Vanaf 2019 is besloten om, niet alleen binnen onze afdeling Hasselt-Zonhoven maar ook bij 

NP Limburg, voortaan enkel digitaal te communiceren met onze leden. Wij moeten dit 

jammer genoeg doen om de hoge kosten te drukken. 

De activiteitenkalenders van onze afdeling, Sap , Herk & Mombeek alsook van onze 

beheerploeg kan u achteraan terugvinden. Bekijk zeker ook regelmatig onze  

website: www. natuurpunthasseltzonhoven.be om op de hoogte te blijven. Op regelmatige 

basis (bij het aankondigen van een activiteit) zullen we u ook een nieuwsbrief verzenden.  

Mocht u liever niets meer van ons ontvangen, kan u zich hier uitschrijven: 

uitschrijven@natuurpunthasseltzonhoven.be 

 

Veel plezier ermee en tot vlug in onze mooie Limburgse natuur! 

Mieke Philips en het bestuur van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven . 

mailto:uitschrijven@natuurpunthasseltzonhoven.be
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Een échte dierenvriend 
 

Ieder van ons, die van de natuur houdt, heeft meestal ook wel een hart voor dieren. 

Met een aantal vrienden hadden we op een mooie zomerdag een wandeling georganiseerd 

met nadien een barbecue aan de Plas in Houthalen. 

De wandeling leidde ons door een mooi afwisselend landschap met bossen en vijvers. 

Johnny & Noëlla hadden hun hondjes Mica en Nona bij. Mica is een Griekse geadopteerde 

hond en Nona  een hond op leeftijd. Vanwege die leeftijd hoort en ziet ze zeer slecht en hier 

knelt het schoentje.  Toen we met ons groepje vrienden voorbij één van de vijvers (Wijers) 

kwamen, sprongen beide honden pardoes in het water om te spelen. So far, so good. Mica 

sprong er na enkele minuten weer uit, maar Nona zwom verder en verder weg van ons.  

Baasje Johnny begon te roepen op zijn hond maar het dier was volledig gedesoriënteerd en 

zwom maar rondjes in het midden van de plas. Iedereen van de groep, ook toevallige 

voorbijgangers, zag dat 

dit verkeerd ging aflopen 

want roepen en tieren 

hielp niet, Nona kon het 

geluid niet lokaliseren. 

Baasje Johnny vloekte 

eens ferm 

(gepermitteerd), trok zijn 

schoenen uit en stapte 

de plas in. De 

ondergrond was zodanig 

drassig en moerassig dat 

Johnny alsmaar verder 

inzakte. Iedereen hield 

gespannen de adem in. 

Jefke, een andere vriend 

van de groep, hield zich 

al klaar om ook in te 

grijpen en deed eveneens zijn wandelschoenen uit. Net op het moment dat Johnny (én wij) 

dachten dat hij zou moeten omkeren zonder zijn hond, zwom Nona binnen armlengte van 

haar baasje.  Johnny zijn reactie was pijlsnel en hij greep de hond met zijn haren en trok 

hem naar zich toe. Ondertussen stond hij tot aan zijn middel in de modder en moest hij alle 

kracht gebruiken om terug aan de kant te geraken. Alle wandelaars aan de kant begonnen 

spontaan in hun handen te klappen en te juichen. Eind goed, al goed! 

Je eigen veiligheid wagen voor je bejaarde hond, daar kun je toch alleen maar respect voor 

tonen.  Ik moet zeggen dat ik zowel Jef als Johnny nu met andere ogen bekijk: dit zijn 
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mannen met lef en met hun hartje op de juiste plaats! Alles wagen om een ander (mens/dier) 

te redden… chapeau! 

Achteraf konden we er wel goed mee lachen want hondje Nona en baasje Johnny kon je 

vanop afstand ruiken;-) En de barbecue moest nog beginnen! Gelukkig zaten er heel wat 

toeristen aan de Plas die wat extra zwemkledij bij hadden zodat Johnny, na een spoelbeurt 

in proper water, toch weer frisjes rook.  

En Jefke…die gaf het beste van zichzelf bij het bakken van zoveel lekkers op de barbecue, 

het werd nog een supermooie geslaagde dag.  

En Nona….die heeft de rest van de dag geslapen! 

 

 

Goed gedaan mannen! 

 

Mieke Philips 
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Dag van de natuur in 2018 
 

Omdat de zon op 17 november op Tommelen afwezig was zetten we de 

beheerswerkers hier in ’t zonnetje!  

Dezen van ’t eerste uur, en allen uit ’t hardste hout gesneden, laten we hier aan ’t woord. 

In de late voormiddag zo rond ’n uur of 11 leek me ’n ideaal tijdstip om eens te gaan kijken 

hoe ’t werk er opschoot en wie dat weer mogelijk maakte. De frisse temperatuur ( 2, 3°C ) en 

af en toe wat gemiezer kon de ploeg niet deren. Laverend langs de begroeide, quasi droge 

kraters liep ik de ene na de andere tegen ’t lijf, gehandschoend, voorzien van een 

veiligheidsbril, bosmaaier, een handwerktuig, snoeischaar, hark of riek. 

De eerste bereidwillige werker die ik, een beetje onwennig, zoals alle anderen omwille van 

die ongewone plotse belangstelling, tot enige antwoorden kon bewegen was Chris 

Onckelinckx. 

Na benadrukt te hebben dat hij geen verwantschap heeft met een voormalig Belgisch 

Minister kwam ik te weten dat hij zijn oren toch wat spaart en de bosmaaier liever mijdt. 

En… niettegenstaande ’t geen Lente was, was hij toch van de partij! 

Na het stilleggen van de bosmaaier kon ik Guido Bertels, oren eveneens goed beschermd, 

ook wat vragen stellen. Bleek dat voor hem ’n ganse dag met zo’n werktuig bezig zijn, toch 

vrij zwaar kan zijn en belastend voor z’n rechterarm en duim, vooral door ’t keren en ’t 

draaien. In de forse biezen en pollen is ’t stevig aanpakken. En voor de namiddag plande hij 

wijselijk om over te schakelen op de hark. Kou of lenteweer, het maakt hem niet uit, als ’t 

maar niet regent. 

Benny Gijbels kwam voor ’t eerst de ploeg versterken en kon natuurlijk onmiddellijk “full 

force” gaan omdat hij gewoon is om met de bosmaaier te werken, en dat liefst in winterweer. 

Het feit dat hij voorheen altijd “in de bouw” gewerkt heeft maakt “dat hij daar tegen kan” en 

zich zo nog “kan uitleven”. 

Robert Gijsemans is een “ancien” en is intussen al een 7, 8-tal jaren actief. Hij hanteert nog 

’t liefst de kettingzaag. Tussen de middag kan hij genieten van samen de boterhammen eten 

en weet hij het gebakken spek van Ivo’s vrouw erg te waarderen. Ze mag daar van hem niet 

mee stoppen… En dat hoorde ik van meerdere personen! Daarom alleen al bleef ik tot de 

schaftijd om enige stukjes uit de doos te bietsen… 

Ook Danny Bijnens was ’n neofiet en zelfs met zijn 2 nieuwe knieën kan hij op ’t gemak nog 

z’n steentje bijdragen, zeker als handige Harry met meerdere motorwerktuigen. En…de 

enkelband die vrouwlief hem aangespt eer hij vertrekt hindert hem niet bij ’t werk! 

Rik Jacobs voorstellen is een dagtaak op zich en na enig overleg hoe lang hij als 

beheerswerker al actief is kwamen we tot de consensus om ons Vorstenhuis er attent op te 

maken dat men iemand over ’t hoofd had gezien bij ’t uitreiken van de medailles van de 
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arbeid (50 jaar). Het jaartal ‘71-‘72 waaide als vermoedelijk begin van zijn activiteiten en hij 

plant door te doen tot hij diamant haalt! 

Ook uit Heusden-Zolder kwam versterking van de ploeg in de persoon van Cor 

Vandermeer, wiens mimicry en gedaanteverwisseling me even voor ’n herkenningsprobleem 

plaatste. Ook ’n pluim voor hem voor z’n reeds 10 jarige polyvalente inzet. Een cursus veilig 

kettingzagen staat nog op z’n to-do lijst en ’n John Deere 6 wheels de baas blijven ook. 

Frans Voets, vestimentair steeds goed voorzien, is al ’n 17 tal jaar een noeste allrounder en 

trok er mij en de anderen, zoals wel vaker, er weer flink door. Het ego moet immers af en toe 

bijgesnoeid worden hé… 

Johnny Bijnens was er dit weekend ook weer en draagt als halve blok graniet eveneens al 

vele jaren z’n steentje bij. Hij is trouwens één van de sterkhouders van de groep met een 

hoop parate kennis en weet hoe de zaken te reilen en zeilen in de natuur. 

En last but not least Ivo Vanvoorden, die al flink wat werkseizoenen op de teller heeft staan 

en… er tevens in de middagpauze voor zorgt dat de ploeg niet zonder vaste en vloeibare 

“brandstof” valt. Wat de groep uitermate weet te waarderen!  

Tevens gaat onze grote dank en waardering uit naar al degenen die er omwille van 

andere bezigheden of ’n te drukke agenda er ditmaal niet bij konden zijn - ook voor 

hen ’n dikke, dikke pluim! 

Mag ik tot slot nog 

vermelden dat kandidaat 

beheerwerkers niet bang 

hoeven te zijn want pleger 

van dit stukje staat niet altijd 

met ’n vragenlijstje klaar. 

Geen reden dus om je kat te 

sturen. 

In alle stilte je ding doen in 

de natuur kan nog steeds, 

ook met wat gedempt 

motorgeluid op de 

achtergrond. 

 

 

 

Tony Froyen, belleman van dienst! 
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Wandelen in de Herkvallei – activiteit van de NP kern Herk 

& Mombeek 

Een interpretatie (begin oktober) via mails: 

Astrid Claessens beantwoordt de vragen van Alida Vanholst 

Astrid Claessens: een lieve Vlaamse mevrouw, verbleef lange tijd in Florida waar ze haar 

man leerde kennen en er drie kinderen kreeg. Ze woont sedert ruim een jaar in Limburg en 

wandelde samen met haar gezin en slechts! 4 anderen - het was Open Monumentendag - 

tijdens een laat-zomerse zondag (16 september) in de Herkvallei (grondgebied: Sint-

Lambrechts-Herk, Stevoort en Alken).   

 

Astrid: “Lief dat je voor deze vraagjes aan ons denkt. De wandeling is ons bijgebleven. Het 

was een gezellige namiddag en de 

wafeltjes waren in de woorden van de 

kinderen 'mega lekker!”. 

  

1. Ga je akkoord met de publicatie 

van de foto’s die we maakten tijdens de 

wandeling? Mag ik jullie namen 

(voornamen) vermelden? 

Wij gaan akkoord. Onze namen: Corey 

Milliord, Astrid Claessens, Elina (9), 

Quinten (7) en Alexis (6) Milliord  

2. Jij vertelde dat er in de regio in de States - waar jullie woonden - weinig interesse 

voor de natuur is? Kan je dat wat toelichten?  

“De gemiddelde Floridiaan heeft volgens mij inderdaad minder  kennis van en affiniteit met 

de natuur dan de gemiddelde Belg. Misschien heeft de hitte die er heerst voor een groot deel 

van het jaar er wel iets mee te maken; mensen brengen veel tijd door binnen in de airco 

(binnenskamers, in de auto). Maar naar mijn ervaring besteedt men in scholen in de V.S. ook 

veel minder aandacht aan dit soort kennis. Dat is een van de dingen die we hier wel 

appreciëren”. 

 

3. Waar woonden jullie precies in Florida? In een stad/stadje of op het platteland?  

“Wij woonden in een stadje in Central Florida (dus echt centraal, in de buurt van Orlando)”. 
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4. Het klopt toch dat jij meteen lid bent geworden van Natuurpunt nadat jullie verhuisden 
naar Vlaanderen? 

“Wij zijn niet meteen lid geworden eigenlijk. Ik heb Natuurpunt leren kennen nadat we hier 
zijn komen wonen. Vorig jaar kregen we het lidmaatschap cadeau van mijn vader, die zelf 
ook lid is”. 

5. Ons viel op hoe lief en aandachtig jullie drie kinderen waren gedurende deze lange 

(6,5 km) wandeling. Is dat niet vooral te danken aan de opvoeding die jullie hen gaf, 

meer dan aan het onderwijs in de USA? 

“Dank u wel. Het zijn inderdaad wel flinke en nieuwsgierige kinderen. Ik haal er als ouder ook 

veel voldoening uit om hen te zien genieten van de natuur :-)”. 

 

6.     Zijn jullie ondertussen nog 

andere natuurgebieden gaan 

verkennen? 

“Wij hebben vorige week 

meegedaan met de familie doe- 

en zoektocht in de Wijers. Toch 

weeral een leuke activiteit 

georganiseerd door Natuurpunt!” 
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SAP 2018 (algemeen overzicht) 
 

We hadden geenszins vermoed dat dit zo'n raar jaar zou worden. Jan, onze voedstervader, 

is in de loop van het seizoen ziek gevallen en we moesten het zonder hem redden. Dankzij 

zijn degelijke voorbereiding en de energie van enkele trekkers, de medewerking van de vele 

'meelopers' en het uithoudingsvermogen van een aantal duwers is dat aardig gelukt. Het was 

werkelijk Samen Amusant op Pad. 

Op het programma 2018 stonden volgende wandelingen:  

➢ 02/05/2018   Herkenrodebossen (Kermt)   
(Myriam Timmermans)   23 deelnemers 
 
De wandelroute in de Herkenrodebossen, aan de rand van Haspengouw is pas sinds 

2017 open en biedt heel wat tot hiertoe verborgen moois. Oude bossen met dikke 

bomen en veel voorjaarsbloeiers, weilanden en akkers, nieuw gegraven poelen en 

speelbossen voor kinderen. Er wordt gezegd dat de ondergroei in een bos vaak 

duidelijker aangeeft over welk soort bos het gaat dan de bomen die er eventueel 

geplant/gekapt worden. Dit konden we nagaan door ons op te splitsen in twee 

groepjes. De ene met de lijst van planten uit het eiken-berkenbos, de andere met het 

lijstje van het gierstgras beukenbos. Het beukenbos won, hoewel er veel stoere eiken 

stonden. Halfweg de wandeling, aan de rand van een bos en een akker, vonden we 

een eerder zeldzaam plantje, namelijk ‘muizenstaart’.  

➢ 09/05/2018   Kanaalberm Hasselt   

(Katrien Hendrickx)     14 deelnemers 

 

➢ 16/05/2018    Kuringen Prinsenhof   

(Annelies Dupont)     13 deelnemers 

 

➢ 23/05/2018   Privé terrein Crahay Hasselt  

(Luc Vanoppen)       21 deelnemers 

 

➢ 30/05 /2018   Stevoort Hasselt (berm)   

(Mieke Vanlangenakker)     15 deelnemers 

 

➢ 06/06/2018   Teut Zonhoven     

(Luc Vanoppen)         16 deelnemers 

 

Tijdens deze wandeling passeerden we eerst het voedselarme, droge gebied om 

langer stil te kunnen staan bij de planten van de vochtige heide, moerassen en 

vijvers. Luc demonstreerde dat een kruipertje inderdaad kruipt. De halmverstikker is 

een schimmel die de plant in haar groei belemmert. In het natte gebied zagen we 
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veenpluis, biezenknoppen en pitrus. Door gericht beheer (afwaterslootjes 

dichtgooien) krijgen planten als kleine en ronde zonnedauw en grote wolfsklauw weer 

een kans. Dankzij recent beheer krioelde het hier van de rugstreeppadjes 

(pioniersoort). Wij noteerden gewoon veenmos maar ook de zeldzame moerasvaren, 

lavendelhei en kleine veenbes. Luc wees ons een gevlekte orchis aan. Wij zagen ook 

de veenorchis, klein blaasjeskruid en tenslotte op weg naar huis het uitgebloeid 

heidekartelblad. 

➢ 13/06/2018   Zonhoven schrale voortuintjes  

(Luc Vanoppen)     9 deelnemers 

 

➢ 20/06/2018   Hasselt kanaalberm    

(Katrien Hendrickx)  16 deelnemers 

 

Ondanks de aanhoudende droogte en de recente maaiwerkzaamheden werd het 

weer een interessante wandeling. Katrien onderstreepte het belang van verbindingen 

voor de natuur. De berm langs het kanaal herbergt soorten van voedselarme, schrale 

graslanden zoals de halfparasiet kleine ratelaar, klein vogelpootje en zandblauwtje. 

Naar aanleiding van enkele klaversoorten en zwarte els kregen we uitleg over 

stikstofverbindingen. De plant die in groep met roze tuilen bloeide was een 

verwilderde tuinplant, namelijk de Douglasspirea.  

➢ 27/06/2018   Mombeekvallei (St-Lambrechts-Herk)  

(Alida Vanholst)  14 deelnemers 

 

De Mombeekvallei is uit de aard van de zaak een smal (100 m breed) maar lang (3 

km) natuurgebied. Op weg van parking naar de vallei kregen de moeraseik, wilde 

wingerd, okkernoot en kardinaalsmuts even onze aandacht. Bij het water stond echte 

valeriaan, grote egelskop, groot hoefblad en jammer genoeg ook de 

reuzenbalsemien. Onderweg testten we onze kennis van schermbloemigen en die 

van de distels. Blijkbaar stonden hier zowel de kale jonker als akker-, de speer- en 

kruldistel. We testten onze sleutelvaardigheid uit bij een harig wilgenroosje en 

raamden de leeftijd van een wijngaardslak. In de boomgaard, waar vroeger schapen 

en nu paarden het gras kort hielden, wist Thomas en Guido ons het een en het ander 

te vertellen over begrazing. Bij de maïsakker vonden we Europese hanenpoot, beide 

C4-planten. Bij een recent aangekocht perceel noteerden we bosandoorn (te 

herkennen aan de mottige geur) en spiesmelde. Om de trampoline (drijftil) te testen 

hadden we niet het juiste schoeisel aan, en om naar de hermeandering te gaan 

kijken, voelden we ons te belaagd en prikbaar, we hadden immers gezelschap 

gekregen van talrijke hongerige muggen. 

➢ 04/07/2018    Hasselt Rode vijvers   

(Chris Onkelinx + Luc) 20 deelnemers 
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Bij de kapel van OLV van Altijddurende Bijstand bloeide een brede wespenorchis. 

Met een potlood konden we de wesp imiteren die bij bloembezoek de 

stuifmeelklompjes (polliniën) op haar hoofd geplakt krijgt. Aan het water zagen we 

o.a. grote en kleine lisdodde. Enkele passen verder zagen we massaal veel jonge 

boomkikkertjes. Beheren is altijd een kwestie van kiezen. Terwijl ANB zich richt op 

beheer voor roerdomp en woudaap, focust Natuurpunt zich vooral op de boom- en 

heikikker en de knoflookpad. Het beheer voor de boomkikker, waar ook andere 

soorten mee van genieten, zorgt voor ondiepe vijvers (die snel opwarmen, goed voor 

de groei van kikkervisjes) die eventueel droogvallen in de zomer (zodat vissen die 

graag kikkerbroed eten er niet kunnen overleven), ruige stukjes met 

braambesstruiken (ideale zonneplekjes, veilig tussen de stekelige ranken en met heel 

veel lekkere insecten). We hoorden de kleine karrekiet zingen alsof hij het liedje "In 

de schone lentedagen…" pas geleerd had. Later zagen we meerdere exemplaren van 

de bijna uitgebloeide, gevlekte orchis. We bestudeerden koeienvlaaien en wat op het 

eerste zicht reukgras leek, was bij nader inzien slofhak, gekenmerkt door een sterke 

vertakking vanaf de voet. Terug bij de kapel wenste een boomvalk, die graag op 

libellen jaagt, ons met zijn gedempte kie-kie-kie een goede avond. 

➢ 11/07/2018   Hasselt Roosterbeek   

(Luc Vanoppen)     17 deelnemers 

Koningsvaren 

➢ 18/07/2018   Hasselt Sluisbemden   

(Katrien Hendrickx)  17 deelnemers 

 

De naam ‘Sluisbemden’ verwijst naar de sluizen die door de stad Hasselt op de 

Demer werden aangelegd om de stedelingen van zuiver water te voorzien. Het 

gebied was ooit een zanddepot, ontstaan bij het graven van het Albertkanaal. Op het 

Ruimtelijk Structuurplan werd deze zone aangeduid als natuurverbindingszone. Men 

groef oude meanders van de Demer terug open, zodat vissen in het ondiepe water 

een paaiplaats konden vinden. Er werden een aantal poelen gegraven en een 

steilrand werd behouden voor de oeverzwaluwen. Voor de overstromende 

Galgenbeek dient dit gebied als bufferbekken. 

Wij vonden bij het water beneden een hele reeks ‘aan water gebonden planten’ 

(watertorkruid, waterpostelein, grote waterweegbree, gewone waterbies, waterpest, 

…) waarbij we probeerden de russen van elkaar te onderscheiden. Luc kon een 

kleine watersalamander verschalken. Hogerop vonden we een heel ander 

assortiment planten en dieren. Naar het einde toe vonden we een specialleke, hoewel 

hier een verkleinwoord niet op zijn plaats is, namelijk ‘zeebies’ of ‘heen’.  
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➢ 25/07/2018    Kleine Brogel  

(met Slobkousjes)     15 deelnemers   

 

Het was een prachtige wandeling met een hartelijke ontvangst van 

onze vrienden van de slobkousjes. We wandelden door het 

Blauwgrasland, wat ondanks de hitte, nog mooi groen stond. Dit 

zijn voedselarme, natte gronden. De Dommelvallei is gelegen in 

het stroomgebied van de Dommel en de Bolissenbeek. Dit gebied 

werd geklasseerd om zijn natuurwetenschappelijke, esthetische en 

cultuurhistorische waarde. Luc toonde ons kranskarwij. Blauwe 

knoop was gedeeltelijk uitgebloeid. De verdroogde bloemen van 

de gevlekte orchis waren hier nog overal aanwezig… We zagen 

het mooie parnassia plantje. 

We noteerden zes zeggesoorten. Er werden gretig foto’s gemaakt 

van een tijgerspin en we liepen verder door het moerassig gebied. 

Er was ook een prachtige vijver, helemaal bedekt met kikkerbeet 

(zie foto). Dan liepen we verder langs de Dommel, Luc wees ons op de 

Weymouthden. In de Dommel zagen we ezelskop en grote weegbree. We hoorden 

buizerdjongen roepen en zagen sporen van de bever. We keerden terug door een 

dicht elzenbos. We zagen nog de Grafheuvels en een waardevol zomer gerstveld. Op 

een vochtig stukje grasland zagen we uitgebloeide plantjes van moeraskartelblad.  

➢ 01/08/2018   Reigerkolonie Zonhoven  

(Chris Onkelinckx)  19 deelnemers 

 

We kwamen samen aan de kerk van Bolderberg. Al carpoolend trokken we naar het 

wandelvertrekpunt aan het einde van de Waterlozen. 

Iemand haalde wat groen uit de vijver, die gecamoufleerd was door riet en grote 

lisdodde. Het ging om parelvederkruid, grof hoornblad, 

watergentiaan en een kleine nimf van een eendagsvlieg 

of haft was ook mee boven water gekomen. We vonden 

geknikte vossenstaart, schermhavikskruid, grote klit en 

later dalkruid en uitgebloeide lelietjes-van-dalen. Langs 

de maisakker wees Luc ons op een uitgebloeide 

veldzaadkers, een van de speciallekes op deze uitstap. 

We sleutelden een kantige bastardwederik. We noteerden ook kruipwilg en blauwe 

knoop. Dieper in het natte bos vonden we (met wat aanwijzingen) elzenzegge en ijle 

zegge. In de reigerkolonie telden we een flink aantal nesten, hoog in de kruinen van 

voornamelijk dennenbomen. Op de grond waren de witte schijtplekken nog goed te 

zien. Het was er nu kalm, in februari-maart is het hier een drukte van jewelste. Het 

had wat weg van een café zonder bier. Op de weg naar de bewoonde wereld 

moesten we een aantal diepe, meestal droge grachten en omgevallen bomen over.  
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➢ 08/08/2018   Terril Zolder    

(Luc Vanoppen)    11 deelnemers 

 

➢ 15/08/2018   Zonhoven Klein Hengel   

(Luc Vanoppen)  16 deelnemers 

 

Het landschap waar we doorwandelden is heel verscheiden en waardevol: bossen, 

droge & natte heide, vennen, beekdalen, graslanden enz…alsook prachtige 

vergezichten. 

Boswachter Jan Wellekens vertelde ons alles over het natuurbeheer. Ook de 

paddenstoelenkenners Gut en André lieten ons van hun kennis genieten. Bij de 

bijzondere waarnemingen horen: ‘echte guldenroede, brandpastinaak, veenbies, 

veenpluis, eenarig wollegras, lavendelheide, klokjesgentiaan, kleine en ronde 

zonnedauw, heidekartelblad…’. 

➢ 22/08/2018   Privé terrein Put Stokrooie   

(Joke Roebben + Luc)  25 deelnemers 90 waarnemingen 

  

We mochten een kijkje gaan nemen in de 5 ha grote achtertuin 

van mijnheer Cox. Hier werd o.l.v. het RLLK aan natuurherstel 

gewerkt. Er werd terug een grote poel uitgegraven ten 

voordele van de knoflookpad. Met het gekapte hout werd een 

imposante takkenwal aangelegd, die aan menig dier een veilig 

onderkomen of toevluchtsoord kan bieden. 

Met Pieter, Luc en een opmerkzame Katrien hadden we verschillende specialisten in 

ons midden. We zagen heel veel planten, o.a.  verschillende boterbloemsoorten, 

kleine egelskop, grote lisdodde, moerasdroogbloem, akkermunt, pijlkruid,… We 

zagen dat watertorkruid onder en boven water verschillende bladeren draagt, idem 

voor drijvend fonteinkruid. Dat natuurinrichting werkt, bleek uit de vondst van 

bijzondere soorten zoals drijvende waterweegbree (een natura 2000 soort), vlottende 

waterbies, borstelbies en eivormige waterbies. 

➢ 29/08/2018   Kiewit-Bokrijk Hasselt   

(Luc Vanoppen)  20 deelnemers 

 

De meest vijvers in Bokrijk worden rechtstreeks of 

onrechtstreeks gevoed door de Zusterkloosterbeek. Dat is al 

enkele eeuwen zo, want het vijvergebied was vroeger zeer 

belangrijk voor de visteelt. Ook nu nog worden de vijvers via 

een cascadesysteem hoofdzakelijk vanuit deze beek voorzien 

van water. Waterschaarste speelt in deze tijden overal een grote rol. Maar deze 
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voorkeursbehandeling van enkele vijvers, samen met het versneld afvoeren van 

water uit het gebied door het open houden van bepaalde grachten, zorgt ervoor dat 

het gebied verdroogt. Vijvers, natte ruigten, plas dras situaties, broek-bossen, 

vochtige hooilanden, … verbossen. Er is niets mis met bossen, maar een gevarieerd 

landschap is toch mooier dan enkel een bosgebied van grove den en Amerikaanse 

eik met een ondergroei van Amerikaanse vogelkers. De dennenbomen hebben ook 

het nadeel dat ze ook in de winter water verdampen omdat hun bladeren (naalden) 

groen blijven. Hierdoor houdt het gebied in de winter ook minder water vast.  

De eerste vijver die we tegenkwamen toonde het tweede grote probleem van De 

Wijers: invasieve exotische planten. Hier groeide watercrassula. Een vijver verder 

kwamen we loos blaasjeskruid tegen. Nog zo een schoonheid die we tegenkwamen is 

de watergentiaan. Verder noteerden we nog watervorkje en een mooi veldje van 

oeverzegge. Kortom, een mooi einde van een mooi seizoen waar naar goede 

gewoonte nog stevig op getoost werd. 

  

  

 



 
 

16 

PAALSTEEN 2019 

De ‘Boomkikker’ alias het ‘Weervorsje’ 

In 1990 waren er nog een klein aantal boomkikkertjes aanwezig in het Welleke, een vijvertje 
langs de Balleweijerweg in Zonhoven. Toen een aantal jaren later ook die kikkertjes 
verdwenen leek het boomkikkertje helemaal verdwenen uit Midden-Limburg. 

Er bleven nog boomkikkertjes over in heel kleine aantallen in de Dautewijers in Diepenbeek, 
in Noordoost-Limburg in een paar veedrinkpoelen en in 2 poelen dicht bij de Maas. 

In de zomer van 2000 werden toch nog 2 volwassen boomkikkertjes gezien in de vallei van 
de Bolderbergbeek, in het westelijk puntje van Zonhoven. 

In het voorjaar van 2001 werden daar, na intensief speurwerk, 8 kikkertjes gevonden in een 
weidepoel en 16 in één vijvertje van viskweker Bijnens. 

Nog in datzelfde jaar 2001 is 
door het Agentschap Natuur 
en Bos met de viskweker een 
beheersovereenkomst 
afgesloten voor een 
aangepast beheer van 3 
vijvertjes langs de 
Bolderbergbeek, waarbij de 
vijvertjes in de winter werden 
leeggelaten en er in de zomer 
enkel visbroed wordt uitgezet. 

Dat bleek erg goede 
resultaten te hebben, niet 
alleen doordat de aantallen 
boomkikkertjes gestaag 
toenamen, ook voor het 

opkweken van jonge vis was dit een succes, zodat de viskweker ook in andere vijvertjes dat 
systeem ging toepassen waardoor er al snel ook in die vijvertjes boomkikkertjes verschenen. 
In 2005 waren er boomkikkertjes uitgeweken naar de vijvertjes aan de Weyerman in Zolder, 
op 1500 meter afstand maar ook naar Groot Wijven, meer dan 1000 meter in de andere 
richting. In 2006 nog eens 1200 meter verder tot in de Rode vijvers, dus tot in Hasselt. Vanaf 
2007 worden de Rode vijvers in de winter droog gezet en in het voorjaar via een filter weer 
gevuld om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste (exoten) vissen in de vijvers zitten. 
Vanaf 2008 zijn meerdere vijvers in beheer bij ANB ook voorzien van een filter, waardoor er 
ook daar boomkikkertjes gingen zitten. Inmiddels zijn er ook in de Platwijers weer 
boomkikkertjes, en er zijn ook aan de overkant van het kanaal, in Herkenrode, kikkertjes 
gehoord.  

Voor het vijvergebied Hasselt-Zonhoven-Zolder wordt het huidige aantal boomkikkertjes 
geschat op 2500 tot 2800 roepende mannetjes, toch ietsje meer dan in 2001. 
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Ook de populatie in Noord-Limburg is enorm toegenomen, vooral door het aanleggen van 
nieuwe poelen, telkens op voor de kikkertjes overbrugbare afstand van een bezette poel. Op 
die manier hebben de boomkikkertjes inmiddels Nederland bereikt. 

In de Maasvallei is de toename minder, maar ook daar zijn er nieuwe poelen bezet. 

In de Dautewijers zijn recent werken uitgevoerd om de vijvers meer geschikt te maken voor 
boomkikkertjes. Ook daar zijn nu meer kikkertjes aanwezig. 

Maar daarmee is het boomkikkertje nog lang niet overal terug waar ze 100 en minder jaren 
geleden nog massaal aanwezig waren. 

Het Welleke en de Ballewijers, de vijvers van Bokrijk, het Wik, de Maten en Kiewit wachten 
op de terugkeer van het ‘weervorsje’, de oude lokale naam van het boomkikkertje. 

Luc Vanoppen 
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Resultaten broedgevallen Kerkuil 2018 
Zekere broedgevallen: 

Nickmans Marcel, Stevoort  3  jongen geringd 23/6   L167744-746 

Kiewit kerk    6 jongen geringd  23/6  L 167730-735 

St.Lambr.Herk kerk   2 jongen geringd 30/6 L168706-707   

     3 jongen te klein : niet geringd 

Stokrooie kerk    4 jongen geringd  30/6  L167747-750 

Berbroek kerk    2 jongen geringd  23/6  L167739-740 

Voorsteegh, Stevoort   4 jongen geringd  30/6  L168708- 711  

  

Rapertingen Kerk   5 jongen geringd 30/6  L168701-705 

Kiewit Natuurpunt   3 jongen geringd 23/6  L167736-738 

Goorstraat, Stokrooie   4jongen niet geringd 

Stokerij Claes, Kermt   3 jongen niet geringd 

Spalbeek kerk    3 jongen geringd 23/6  L167741-743 

Eric Smeets Kuringen   5 eieren – 2 uitvl.oude  5 eieren – geen jongen 

 

Geen broedgevallen: 

Kuringen kerk, Tuitermolen, Herkenrode, Kermt kerk, Wimmertingen kerk. 

 

Niet gecontroleerd: 

Godsheide kerk , Mariaburcht Stevoort 

 

Paddenoverzetacties:  

Geen, omdat op de meeste locaties nu 
paddentunnels aangelegd zijn. 

Rik Jacobs 

© NATUURPUNT 
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Vogels en voedergewoonten 
Wat  vogels en voedergewoonten betreft, hangt het antwoord  van een aantal factoren af: 
  
-waar bevindt zicht de tuin? In een landelijke omgeving?, met veel wilde volwassen bessen 
struiken?, wilde hoekjes, hebben de buren ook wilde tuinen?, of is alles redelijk toe 
gebouwd? 
  
Het voorgaande heeft zijn gevolgen voor de vogelpopulatie: je hebt o.a. insectenetende 
vogels en zaadetende vogels.  
 
Alle vogels hebben in hun DNA de drang om te overwinteren in warmere gebieden waar er 
nog voedsel te vinden is. Veel vogels trekken ook ‘s nachts. 
  
Maar niet alle vogels vertrekken naar het Zuiden. Er zijn er die het risico nemen om in hun 
broedgebied de winter door te brengen. Als de winter streng is, overleven zij het misschien 
niet. Anderzijds als de winter niet zo guur is, behouden zij hun broedplaats en lopen zij niet 
de gevaren die de lange reis naar de Zuidelijke gebieden -heen en weer- met zich 
brengt.  Slechts 2/3 haalt in het voorjaar hun broedgebieden. 
  
De mens jaagt nog genadeloos op vogels: om op te eten, voor de kleurrijke pluimen, als 
trofee, enz. 
  
-vinkachtigen zijn zaadetende vogels:  botvink, groenling, keep, putter, sijs, enz. Deze vogels 
eten het liefst van de grond maar komen ook op voedertafels en voedersilo’s. Deze vogels 
eten normaal gezien niet van de vetbollen. 
Bij Horta, Aveve, enz. kan je zaadmengelingen (tot 10 soorten zaden en granen) kopen: 
potten van 3 kg; zakken van 3kg, 5kg en 10 kg en zelfs 25 kg.  
De zonnepitten zijn zeer geliefd. Je hebt ook gepelde zonnepitten, die zijn duurder, maar 
besparen de vogels energie. 
  
- de insectenetende vogels, die het risico lopen hier te blijven, vinden natuurlijk hier geen 
insecten meer en schakelen over op zaad. Daarom vind je sinds meerdere jaren in deze 
winkels: zaadmengeling met meelwormen en andere insecten. 
Pimpel- en koolmezen lusten normaal gezien wel de vetbollen. Nooit te veel ineens ervan 
kopen, in functie van het verbruik. 
  
Hoe kouder, hoe meer honger, hoe meer kans dat de vogels hun schrik terugdringen, en dan 
kan je voorzichtig en stil foto’s maken. Wees maar zeker, ze houden je in de gaten. 
 
Het trekgedrag van de vogels is ook door het klimaat verstoord:  sommige vogels hebben de 
voorjaarstrek naar hun broedgebieden, niet gehaald. Dit bewijs werd geleverd door de 
vliegroutes van gezenderde exemplaren op te volgen.  
 
Vogels trekken laat in het najaar naar hun overwinteringsgebieden, terwijl anderen kort 
daarna al de omgekeerde beweging maken. 
 
Luc Dewilde 
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Vlinderervaringen in 2018  
 

Dit jaar heeft onze afdeling 2 vlinderexcursies georganiseerd. Nu wordt er, in tegenstelling tot 

vroeger, een 5-tal dagen voordien pas beslist  waar en wanneer we gaan vlinderen, rekening 

houdend met gunstige weersomstandigheden. 

1. 5/5/2018: Herkenrodebossen met het ‘boswitje’ als uitspringer. 

2. 14/7/2018: Sint Pietersberg in Kanne met ook hier eveneens het ‘boswitje’ maar óók  

het ‘bruin dikkopje’. 

 

 

Hét paradepaardje qua mijn eigen waarnemingen was evenwel het ‘staartblauwtje’! 
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2018 was een bijzonder warm en droog 

jaar. Vlinders houden namelijk van warmte, 

vandaar dat het voor de meeste soorten 

toch wel een goed jaar was. Het nadeel was 

wel dat vanaf begin juli de meeste 

graslanden verdord waren door de 

langdurige, droge en warme periode. Er was 

dan ook minder voedsel voor zowel de 

vlinders als de rupsen van de volgende 

generatie. 

Maar terug naar mijn mooiste ervaring: het 

mooie ‘staartblauwtje’. De eerste 

waarneming deed ik in Nietelbroeken 

(Diepenbeek).  Ik wist dat het vlindertje daar 

zat maar het duurde toch wel ettelijke 

uurtjes voordat ik er eentje zelf spotte.  Mijn 

2de ervaring en tevens 1ste waarneming 

daar, was in Sluisbemden (achter 

Kinepolis)! Toch wel een leuke ervaring  als 

je weet dat de jaren voordien er slechts 

enkelen gespot werden in gans Limburg. 

Rode- en moerasklaver zijn blijkbaar de waardplanten van dit bijzondere vlindertje. 

Eveneens een nieuwe waarneming, voor mij althans, is de ‘kleine parelmoervlinder’ in 

Tommelen én het ‘kaasjeskruiddikkopje’ in Nietelbroeken. 

 

Curieus wat 2019 gaat opleveren voor onze vlinderwaarnemingen!  

Mieke Philips 
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Krantenknipsels 
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Bryolim is Back 
Bryolim, de Limburgse mossenwerkgroep van LIKONA dommelde gedurende een lange tijd 

in. Tijd echter om weer wakker te worden en met frisse moed de draad weer op te nemen. 
 

De Limburgse mossenwerkgroep stelde daartoe opnieuw een activiteitenkalender samen 

met aan de ene kant uitstappen en aan de andere kant determinatiemomenten binnenshuis.  
 

Het determineren van mossen is niet altijd evident. Het zijn immers kleine tot piepkleine 

plantjes en daarom vonden we het interessant dat iedere excursie gevolgd wordt door een 

determinatieavond. Aan de beginnende mossenliefhebbers zal ruim voldoende aandacht 

worden geschonken, zodat iedereen iets kan opsteken van zowel de excursies als van de 

determinatieavonden. 

Van alle activiteiten zal achteraf een beknopt verslag worden bezorgd aan de deelnemers. 
 

1. Excursies 

De beste tijd om mossen te bestuderen valt hoofdzakelijk samen met het herfst- en 

winterseizoen. Tijdens deze (winter)maanden kan het weer nogal eens ernstig parten 

spelen, zodat buitenactiviteiten moeten worden afgelast. Ook kan in uitzonderlijke 

gevallen de geplande activiteit worden gewijzigd. 

HET IS DAAROM WENSELIJK DAT GEÏNTERESSEERDEN ZICH VOORAF 

AANMELDEN  (→ josse.gielen@telenet.be  of  0485 555 828), ZODAT KANDIDAAT-

DEELNEMERS TIJDIG KUNNEN VERWITTIGD WORDEN. 

Het dragen van laarzen verhoogd zonder meer het comfort tijdens de excursies. 

Mossen groeien immers bij voorkeur op vochtige tot zeer natte locaties. 

Een inslagloep met een vergroting van 10x tot 20x is quasi onontbeerlijk. Indien u als 

beginner daar niet over beschikt, dan kan die een eerste keer ter beschikking worden 

gesteld (bij voldoende interesse kan een  groepsaankoop overwogen worden). 
 

2. Determinatieavonden 

De determinatieavonden kunnen gaan over de volgende aspecten: 

- inzamelen, drogen en bewaren van ingezameld materiaal 

- leren maken van preparaten voorafgaand aan de determinatie 

- onderzoek van verschillende geslachten en soortengroepen 

Bino’s, microscopen, preparatiemateriaal en determinatiewerken zullen steeds ter 

beschikking zijn. 

 

Indien u interesse heeft om gedurende het volgende mossenseizoen één- of meermaals deel 

te nemen, bezorg ons dan a.u.b. uw contactgegevens zodat u, voorafgaand aan onze 

activiteiten, telkens een herinnering ontvangt. 

 

Namens BryoLim 

Josse Gielen 
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Activiteiten Bryolim 
 

DATUM DAG UUR ACTIVITEIT GEMEENT

E 

IFBL PLAATS VAN 

AFSPRAAK 

20/01/2018 zondag 09.00 u excursie - omgeving 

KELCHTERHOEF 

Houthalen-

Helchteren - 

Houthalen 

D6-28-41 Parking plas 

Kelchterhoef - 

Binnenvaartstraat 

12/02/2019 dinsdag 19.00 u determinatieavond Genk - 

Bokrijk 

/ PNC 

10/03/2019 zondag 09.00 u excursie - VALLEI VAN 

DE ABEEK 

Bochtolt - 

Reppel 

C7-42-21 kerk van Reppel 

(Bocholt), 

Reppelerweg 

19/03/2019 dinsdag 19.00 u determinatieavond Peer / Milieuklas - stad 

Peer 

21/04/2019 zondag 09.00 u excursei - 

KERKEWEERD - 

NEGENOORD 

Dilsen-

Stokkem - 

Stokkem 

D7-26-43 parking 

Maascentrum De 

Wissen, 

Burgemeester 

Prevotlaan (35) 

30/04/2019 dinsdag 19.00 u determinatieavond Genk - 

Bokrijk 

/ PNC 
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Maak deel uit van onze 

groep vrijwilligers en steun 

ook zo onze natuur! 

 

 

 

Ligt je dat niet, doe je liever mee aan 

laagdrempelige activiteiten of zit je graag 

met je handen in de natuur om onze 

beheerwerkers bij te staan of schrijf je 

liever een tekstje of….of….of… 

 

Meer dan werk genoeg als je graag je 

handen uit de mouwen wil steken, aarzel 

niet en neem gerust contact op met één van 

de bestuursleden. Er is vast en zeker iets bij 

dat bij jou past en je voldoening geeft! En 

alle kleine beetjes helpen… 

 

 

 

Neem zeker een kijkje op: www.natuurpunthasseltzonhoven.be 

 

Plan je een bezoekje aan Zonhoven, zie dan ook: www.zonhoven.be/toerisme 

 

http://www.natuurpunthasseltzonhoven.be/
http://www.zonhoven.be/toerisme


 
 

26 

PAALSTEEN 2019 

Activiteitenkalender NatuurPunt Hasselt-Zonhoven 2019 
 

➢ 26 + 27 januari: het grote vogelweekend.  Tel de vogels in je tuin en bezorg de 

resultaten aan Natuurpunt. Zie www.vogelweekend.be 

 

➢ Zondag 24 februari: Klimaatwandeling +  rondleiding en proeverij in ‘t Stookkot  

Stevoort. Gids: Frans Voets. 

o Start wandeling: 13.30u. Parking Ontmoetingscentrum De Steborg; 

Broekstraat 1; 3512 Stevoort 

o Start proeverij ‘t Stookkot:  + 15.30u stokerij: Oppenstraat 73 in Stevoort (ook 

P voorzien) Gids: Kris Vangrieken. 

o Deelnameprijs: € 8/pers. of € 6/leden NP (proevertjes inbegrepen); liefst 

inschrijven: mieke.philips@telenet.be 

 

➢ Zaterdag 23 maart: Wandeling + Algemene Vergadering voor leden en 

sympathisanten. 

o Start: 13.30 u. Parking Kiewit (Putvennestraat). 

We starten met een wandeling (1,5u) waarbij we het resultaat van de 

beheerwerken van afgelopen jaar in Kiewit gaan bekijken. Gids: Frans Voets. 

o Omstreeks 15.30u lichten we de werking én activiteitenkalender van onze 

afdeling toe op de zolder van  het NP-huis met een hapje en drankje om af te 

sluiten. Iedereen welkom! 

 

➢ Zondag 7 april: Wandeling ‘reigerkolonie’ en ‘boomkikkers’. Gids: Chris 

Onkelinx/Jos Coteur. 

o Start: 14 u. Hoek Korhaanstraat-Merelstraat in Zonhoven 

(Korhaanstraat: als u van Zonhoven naar Bolderberg rijdt, laatste weg rechts 

voor parking Heidestraat). 

Laarzen gewenst! Gratis voor leden, vrijwillige bijdrage voor niet-leden. 

 

➢ Zondag 19 mei: Kamsalamander in Tommelen. Gids: Rik Jacobs 

o Start: 13.30u aan de kerk in de Veldstraat (= Parking, van daaruit vertrekken 

we in groep naar het natuurgebied) 

Gratis voor leden, vrijwillige bijdrage voor niet-leden. 

 

➢ Van 1 mei tot 28 augustus: elke woensdagavond om 18.30u. wandeling SAP-

clubje (Samen Amusant op Pad) 

 

April 2019: de woensdagen 17, 24/4 

Mei 2019: de woensdagen: 8, 15, 22, 29/5 

Juni 2019: de woensdagen: 5, 12, 19, 26/6 

http://www.vogelweekend.be/
mailto:mieke.philips@telenet.be
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Juli 2019: de woensdagen: 3, 10, 17, 24, 31/7 

Augustus 2019: de woensdagen: 7, 14, 21, 28/8  + maandag 12/8 

 

Zie website: www.natuurpunthasseltzonhoven.be voor het volledige programma. 

 

➢ Bij goed weer tussen mei en augustus: vlinderwandeling. Enkele dagen 

voordien wordt pas beslist of het doorgaat en de locatie met afspraakplaats op 

de website gezet. 

 

➢ Zaterdag 22 + Zondag 23 Juni: Expeditie NP. Zie https://expeditie.natuurpunt.be 

 

➢ Maandag 1 juli: Gierzwaluwwandeling (i.s.m. stad Hasselt). We starten met een 
korte PowerPointpresentatie gevolgd door de wandeling. Gids: Jos Coteur. 

o Start: 19u. gelijkvloers Welzijnscampus in de A. Rodenbachstraat; Hasselt.  
 
 

➢ Vanaf 6 juli en gedurende de ganse maand: de grote vlindertelling van 

Natuurpunt. Zie www.natuurpunt/degrote vlindertelling. 

 

➢ Zaterdag 31 augustus: ‘Nacht van de Vleermuis’: vleermuizenwandeling in Kiewit 

(i.s.m. stad Hasselt). Gids: Jos Coteur 

o Start: om 19.30u; Domein Kiewit, biolokaal;  Putvennestraat 108; Kiewit. 

  Inschrijven via de stad Hasselt: 011 21 08 49 of kiewit@hasselt.be 

 

➢ Dinsdag 19 november: cursus uilen. Lesgever: Koen Leysen.  
o Start: om 19.30u (tot 22.15u) Zolder Natuur.huis 

Deelnameprijs: € 9/ pers. of € 7 voor leden NP. Inschrijven verplicht via de website of 

via: mieke.philips@telenet.be. 

 

➢ Zaterdag 23 + Zondag 24 november: ‘Dag van de Natuur’ (=beheerweekend), 

gevolgd door een etentje voor de helpers. Zie website: 

www.natuurpunthasseltzonhoven.be 

 

➢ Zaterdag in December: bomenverkoop in Kiewit. Meer info via website 

www.natuurpunthasseltzonhoven.be 

 

http://www.natuurpunthasseltzonhoven.be/
https://expeditie.natuurpunt.be/
http://www.natuurpunt/de
mailto:kiewit@hasselt.be
mailto:mieke.philips@telenet.be
http://www.natuurpunthasseltzonhoven.be/
http://www.natuurpunthasseltzonhoven.be/
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Activiteitenkalender ‘SAP’ 2019 
Kijk altijd eerst naar de website om te controleren of er niets gewijzigd is! 

  locatie beschrijving vertrekplaats contactpersoon begeleider 

17/apr 
Voorjaarswandel
ing in Alken 

Voorjaarswandeli
ng in de vallei 
van de 
Kozenbeek met 
o.a. 
bosanemoon, 
blauwe en 
zwarte zegge, 
veelboemige 
veldbies 

Kapelstraat 19, 
Alken. Op de 
kruising Kapelstraat 
en de Langstraat.  

Katrien 
Hendrickx 

Mieke 
Vanlangenak
ker 
Regionaal 
Landschap 
Haspengouw 
en Voeren 

24/apr 
Kanaalberm 
Godsheide 

Opfrissing kennis 
algemene  en 
heischrale 
vegetatie: een 
mooi stukje langs 
het kanaal 

onder de 
Tuikabelbrug, einde 
Turfstekersstraat - 
begin 
Langwaterstraat 

Katrien 
Hendrickx 

Annelies 
Dupont 

1/mei geen SAP 
  

    

8/mei 
Herkenrodeboss
en 

Historisch 
landschap van 
bossen en 
landbouwgronde
n met 
hooilandjes, 
hagen, 
houtkanten, 
knotbomen, 
grachtjes en 
poelen 

Ten Hove: via 
Kermtstraat 35,  
Hasselt 

Myriam 
Timmermans 

Myriam 
Timmermans 

15/mei Terril Winterslag 
Terrilvegetatie in 
het voorjaar 

Parking 2 C-mine, 
rondpunt Evence 
Coppéelaan - Oude 
tuinwijk 

Katrien 
Hendrickx 

Luc 
Vanoppen 

22/mei 
Ooievaersnestho
fsveld 
Abeekvallei  

waterplassen, 
moerassen, 
heideveldjes en 
vochtig hooiland 

Hoogstraat 4 Grote 
Brogel, parkeren 
langs de 
Hoogstraat 

Katrien 
Hendrickx 

Freddy 
Janssens 
Natuurpunt 
Abeekvallei 

29/mei 
De 
Slangebeekbron 

waterplassen, 
moerassen, 
heideveldjes en 
vochtig hooiland 

Holsteenweg 5, 
Zonhoven. Op 
berm parkeren 
t.h.v. 
Slangebeekbronge
bied. 

Guido 
Bertels 

Maurice 
Schepers – 
Limburgs 
Landschap 
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  locatie beschrijving vertrekplaats contactpersoon begeleider 

5/jun 

Omgeving 
Kauwbosstraat, 
percelen van 
Agentschap 
Natuur en Bos  

Droge en 
vochtige schrale 
graslanden 

Kauwbosstraat, 
Zonhoven: weg van 
het rondpunt, vlak 
voor het bos aan 
de rechterkant van 
de weg 

Marthe 
Willems 

Marthe 
Willems 

12/jun Ballewijer 

Vijvers met 
rietkragen. We 
besteden ook 
aandacht aan de 
(water)vogels 
van het 
moerasbiotoop: 
blauwborst, 
waterral, hout-als 
watersnip, kleine 
karekiet en 
rietgors.  

Molenschansweg 
2, 3520 Zonhoven 

Marthe 
Willems 

Maurice 
Schepers – 
Limburgs 
Landschap 

19/jun 
Omgeving 
Kloosterbeek 

Natte, (niet 
beheerde) 
natuur, 
meanderende 
beek, 
verbossing, 
spoorwegberm. 

Hoek van Nieuwe-
Heidestraat en de 
Kloosterbeekstraat, 
Hasselt 

Myriam 
Timmermans 

Myriam 
Timmermans 

26/jun 

Campus 
Uhasselt en 
vallei van de 
Demer  

Herstelde 
vochtige 
graslanden 
(blauwe knoop) 
en 
elzenbroekbos 

Parking  Uhasselt, 
gebouw D aan 
bushalte  

Katrien 
Hendrickx 

Katrien 
Hendrickx 

3/jul 
Kapel van ten 
Eikenen 
(Kolveren) 

Vochtig gebied 
langs Laambeek 
met kleinschalige 
percelen met 
water, bos, akker 
en weiland, 
afgescheiden 
door houtwallen, 
bestaande uit 
eiken. 

Parking aan de 
kapel, 
Eikenenstraat 53, 
Zonhoven 

Marthe 
Willems 

Lea Vaes  

10/jul 
Openlucht 
museum Bokrijk 

Oude  
boerentuintjes en 
omgeving in het 
openluchtmuseu
m van Bokrijk, 
samen met de 
Plantenwerkgroe
p Limburg van 
LIKONA 

Parking 1 Bokrijk 
aan Koetshuis 
(gratis)  

Bert Berten Bert Berten 
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  locatie beschrijving vertrekplaats contactpersoon begeleider 

17/jul 

Oostelijk deel 
van de 
Mombeekvallei,  
grenszone St.-
Lambrechts-
Herk met Alken 

Kenmerkende 
plantengroei met 
gunstige evolutie 
door 
toegenomen 
beheer in de 
beemdzone van 
de 
Mombeekvallei 

Parking tegenover 
Muntelbeekstraat 2, 
Hasselt 

Marthe 
Willems 

Alida 
Vanholst 

24/jul 

Roosterbeek en 
soortenrijke 
oude 
spoorwegberm  

Prachtig 
natuurgebied 
met zeldzame 
vegetatie van 
heide, 
beekvalleien en 
vennen  

Holsteenhoeve: 
hoek van de 
Koningsbergweg 
en de Holsteenweg 

Marthe 
Willems 

Luc 
Vanoppen 

31/jul Tommelen 

Mooi biotoop 
voor de 
kamsalamander. 
De poelen 
herbergen 
zeldzame 
planten 

Spoorwegstraat 
169 Hasselt, onder 
de spoorwegbrug 

Mieke 
Philips 

Jos Coteur  

7/aug 
Geelberg in 
Zonhoven  

Afwisselingsrijk 
boscomplex met 
landduinrelicten 
en ondergroei 
van blauwe 
bosbes en heide 

De Drij Dreven, 
Zonhoven voorbij 
de T-kruising met 
de Vogelzangstraat 
richting de 
Vruntstraat. 
Parkeren op 
wgberm. 

Myriam 
Timmermans 

Myriam 
Timmermans 

12/8 
(maandag) 

Craenevenne en 
Het Wik 

Zeldzame 
oevervegetatie 
zoals bruin 
cypergras, 
glaskroos, 
draadrus. 
Hooiland en 
heischrale 
vegetatie. 

Parking Provinciaal 
Natuurcentrum: 
Craenevenne 86, 
Genk 

Bert Berten Bert Berten 

14/aug 
Wijveheide/ 
Rode vijvers 

Uniek 
natuurgebied 
met vijvers, 
hooilanden, bos, 
heide en 
moerasgebieden 

Parking Kapel Altijd 
Durende Bijstand: 
Goorstraat 100, 
3511 Hasselt 

Marthe 
Willems 

Chris 
Onkelinx  

21/aug Platwijers 
Schijngenadekrui
d en andere 
vijverplanten 

Hoek Witvenweg 
en Platwijersweg 
Zonhoven 

Katrien 
Hendrickx 

Luc 
Vanoppen 

28/aug Domein Kiewit 
Afsluitingswandel
ing en borrel 

Parking Kiewit 
Mieke 
Philips 

Luc 
Vanoppen 
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Activiteitenkalender Kern Herk en Mombeek (KH&M) 2019 
1. KWB i.s.m. KH&M   -   zondag 13 januari,  14 – 16u   Winterwandeling (ca. 5 km) met 

verrassende verhalen. Startplaats: elektriciteitskabine; hoek Sasput/Muntelbeekstraat. SLH. 

Er wordt een natje en een droogje aangeboden (5 €). Graag vóór 10 januari  inschrijven bij 

Marcel Feytons: 011 31 40 09. 

2. vrijdag 22 februari,  9 - 11u    Plaatsen van afrastering als voorbereiding van de  

amfibieënoverzet. Samenkomst aan de Waanbeek in de Oude Maasstraat nabij huisnummer 

36, SLH.   

3. zondag 24 februari, 14 – 17u   Winterwandeling (5 km) in het ‘open landschap’ van 

West Herk.  Vertrek aan de Wideuxkapel (kleine parking), langs de Grote Roost in SLH.       

Na de wandeling vertelt Bernard Voordeckers (met een PPT) in de gezellige kasteelkelder 

over de geschiedenis van het kasteel en zijn opeenvolgende edellieden.  Afsluiting met koffie 

en gebak.     

4. Op een nader te bepalen schooldag, in de voormiddag: amfibieënoverzet aan de 

Waanbeek door de leerlingen van de klassen van het 4de studiejaar (basisschool 

Kameleon).  

5. vrijdag 16 maart, 9u – 11u - Beheerwerken in het bosje aan de kapel van Wideux, 

Grote Roost. SLH.  Breng alsjeblief snoeigerief mee.  

6. zondag 28 april, 14 – 16u    Lentewandeling (6 km) vanuit de Mombeekvallei tot op de 

Nok van Hasselt en terug naar de startplaats.  Vertrek aan de elektriciteitscabine (hoek 

Sasput-Muntelbeekstraat, SLH).   

7. NP educatie   -   dinsdag 11 juni,  9 – 14u30- Natuureducatie en beheerwerken in de 

Mombeekvallei, samen met de leerlingen van het 4de jaar van de basisschool Kameleon.  

samenkomst en vertrek aan de brug over de Mombeek in de Bekstraat, SLH.    

8. zondag 29 september, 14u -  16u30 - Herfstwandeling in de Herkvallei (5,5 km).  Start 

aan de kapel van Wideux,   Grote Roost, SLH. 

9. vrijdag 18 oktober, 13u – 14u45   Week van het Bos: Bosexploratie in het Beukenhof  

(St.-Lambrechts-Herkstraat 69) met de leerlingen van het 4de studiejaar (basisschool 

Kameleon),.  

• De beemden van de Mombeek en de Herk kunnen zeer modderig zijn.    Zorg steeds 

voor waterdicht schoeisel (liefst laarzen). 

• Indien u vragen heeft i.v.m. NP Herk & Mombeek (activiteiten, abonnement, 

deelname aan beheerwerken) neem dan contact op met: alida.vanholst@telenet.be telefoon:  

011 31 24 21 
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Activiteitenkalender ‘beheerteam’ Natuurpunt Hasselt-

Zonhoven 2019 

Het beheerteam van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven beheert momenteel de natuurgebieden 
Tommelen, Domein Kiewit, Wijvenheide en Mombeekvallei, samen goed voor zo’n 250 ha 
natuur. We beheren in functie van een gevarieerd landschap met soortenrijke waterpartijen, 
bloemrijke graslanden en waardevolle bossen. Typische soorten zijn boomkikker, 
kamsalamander, heikikker, knoflookpad en kempense heidelibel. Maar ook de mysterieuze 
roerdomp en de markante klapekster komen wel eens op bezoek. 

Om deze natuurwaarden te behouden en te verbeteren voeren we een aangepast beheer 
waarbij het harde werk van vrijwilligers centraal staat. Daarom organiseren we maandelijks 
één zaterdag natuurbeheerwerken waarbij iedereen welkom is. ’s Morgens staan we te 
popelen om erin te vliegen, ’s middags is de tafel uitgebreid gedekt met stevige 
boterhammen en warme koffie en ’s avonds sluiten we af met een gezellige babbel, 
welverdiende Gageleer of ander lekkers. De werken kunnen bestaan uit het maaien van 
kwetsbare graslanden, het kappen van opslag, het terugzetten van houtkanten en 
verlandingsvegetaties van vijvers, het ruimen van grachten, het herstellen en plaatsen van 
rasters in de begrazingsblokken, het vrijstellen van vijverdijken en zoveel meer. 

Wens je meer inlichtingen of wil je nu aansluiten? 

Contacteer dan Ivo Vanvoorden op ivo.vanvoorden@telenet.be 

Planning  

➢ 19 januari 2019 

Rode Vijvers, Wijvenheide 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan de picknickplaats langs de Goorstraat (in de nabijheid 

van de kapel van OLV van Altijd Durende Bijstand), met de wagen enkel te bereiken via 

Stokrooi. 

➢ 16 februari 2019 

Vrunstraat, Wijvenheide 

We verzamelen om 9 uur op het einde van de Vrunstraat te Heusden-Zolder, met de wagen 

enkel te bereiken via Bolderberg. 

➢ 16 maart 2019 

Tommelen, Hasselt 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan de picknickplaats langs de Spoorwegstraat te Hasselt. 
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➢ 13 april 2019 

Kiewit, Hasselt 

We verzamelen om 9 uur aan het bezoekerscentrum van Natuurpunt op Domein Kiewit, 

Hasselt (parking langs Putvennestraat, Hasselt). 

➢ 18 mei 2019 

Surkijn, Wijvenheide i.s.m. het ZEISTEAM 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan het infobord langs de Nachtegalenstraat te Zonhoven. 

➢ 15 juni 2019 

Rode Vijvers, Wijvenheide 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan de picknickplaats langs de Goorstraat te Hasselt (in de 

nabijheid van de kapel van OLV van Altijd Durende Bijstand), met de wagen enkel te 

bereiken via Stokrooi. 

➢ 20 juli 2019 

Kiewit, Hasselt 

We verzamelen om 9 uur aan het bezoekerscentrum van Natuurpunt op Domein Kiewit, 

Hasselt (parking langs Putvennestraat, Hasselt). 

➢ 17 augustus 2019 

Kiewit, Hasselt 

We verzamelen om 9 uur aan het bezoekerscentrum van Natuurpunt op Domein Kiewit, 

Hasselt (parking langs Putvennestraat, Hasselt). 

➢ 21 september 2019 

Surkijn, Wijvenheide i.s.m. het ZEISTEAM 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan het infobord langs de Nachtegalenstraat te Zonhoven. 

➢ 19 oktober 2019 

Rode Vijvers, Wijvenheide 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan de picknickplaats langs de Goorstraat te Hasselt (in de 

nabijheid van de kapel van OLV van Altijd Durende Bijstand), met de wagen enkel te 

bereiken via Stokrooi. 
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➢ 23 - 24 november 2019 

DAG van de NATUUR - Beheerweekend 

Zaterdag 23 november - Tommelen, Hasselt 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan de picknickplaats langs de Spoorwegstraat te Hasselt. 

Zondag 24 november –Kiewit, Hasselt 

We verzamelen om 9 uur aan het bezoekerscentrum van Natuurpunt op Domein Kiewit, 

Hasselt (parking langs Putvennestraat, Hasselt). 

 

➢ 14 december 2018 

Surkijn, Wijvenheide 

We verzamelen om 9 en 13 uur aan het infobord langs de Nachtegalenstraat te Zonhoven. 

 

Er wordt gewerkt tot 16 uur, maar ook voor een kortere werktijd is iedereen welkom. Wij 

vragen wel om vooraf in te schrijven, aangezien er ’s middags eten en drinken wordt 

voorzien voor de vrijwilligers. 

Vanwege onvoorziene omstandigheden of dringende werken kunnen de data en de locaties 

van de werkzaamheden wijzigen.  

Dus heb je interesse om ons beheerteam te versterken? Wil je maandelijks op de hoogte 

gehouden worden waar en wanneer we de handen uit de mouwen steken? Breng gerust een 

bezoekje aan onze website www.natuurpunthasseltzonhoven.be, onze Facebookpagina 

(Natuurpunt Hasselt-Zonhoven) of stuur een mailtje naar ivo.vanvoorden@telenet.be. 
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Organigram: wie is wie bij Natuurpunt Hasselt-Zonhoven 

 

Mieke Philips (voorzitter bestuur);  
mieke.philips@telenet.be;        0497 50 73 47 
 
Marthe Willems (ledenadministratie + aanspreekpunt Natuurpuntstudie (SAP)); 
marthe.willems@telenet.be;         011 82 33 82 
 
Carlo Vanderstraeten (penningmeester; webmaster); 
carlo.vanderstraeten@telenet.be;      0496 28 73 47 
 
Jos Coteur (aankoop gebieden, contacten stad); 
jos.coteur@telenet.be;        0497 04 86 79 
 
Roy Hendrix (werkgroep beheer);  
roy-hendrix@hotmail.com;       0484 69 29 67 
 
Ivo Vanvoorden (aanspreekpunt beheerwerken);  
ivo.vanvoorden@telenet.be;         011 21 02 94 
 
Alida Vanholst (kern Herk & Mombeek);  
alida.vanholst@telenet.be;         011 31 24 21 
 
Frans Voets (secretaris, contacten NP Mechelen);  
Frans.voets@skynet.be          011 22 41 60 
 
Freddy Vandebergh (afgevaardigde Zonhoven milieuraad); 
freddyvandebergh@hotmail.com;         011 82 30 46 
 
Guido Bertels (afgevaardigde Zonhoven milieuraad, GECORO); 
guido.bertels@telenet.be 
 
Tony Froyen (mailing);  
tony.froyen@telenet.be;        0475 35 83 26 
 
Beatrice Heinze (verslaggeving);  

beatrice.heinze@telenet.be 
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mailto:carlo.vanderstraeten@telenet.be
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