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Woordje & oproep van de voorzitter 
 

One of the first conditions of happiness is that the link 
between man and nature shall not be broken! 

Tolstoy 
Tolstoy begreep dit reeds, daarom beste natuurliefhebbers hebben wij jullie hulp 
nodig. Maak deel uit van onze groep vrijwilligers en steun ook op deze manier onze 
mooie Limburgse natuur!     

          Mieke Philips 

Wij zoeken o.a.:  

• Coördinator beheerwerken (zetelt op regelmatige basis in het bestuur) 
Iemand die, samen met Ivo en het beheerteam, de nieuwe vrijwilligers bijstaat en uitleg 
verleent waarom/ hoe welke werken worden uitgevoerd. Deze persoon moet ook, in overleg 
met het beheerteam, de planning van de werken opmaken en doorgeven aan het bestuur. 

• Verantwoordelijke beleid (zetelt op regelmatige basis in het bestuur) 
Een teamplayer die meebouwt aan een groenere leefomgeving. Deze persoon moet kunnen 
overleggen met de plaatselijke politici en overheidsdiensten. Hij/zij moet daar onze 
verenigingsstandpunten verdedigen met een goede kennis van natuurbehoud & 
milieubescherming. Zetelen in de Minaraad en/of Gecoro is wellicht een must. 

• Verantwoordelijke werkgroep communicatie (zetelt in het bestuur) 
Het coördineren van een groepje vrijwilligers dat zich bezig houdt met evenementen te 
organiseren.  

• Ondervoorzitter (zetelt in het bestuur) 
Hij/ zij staat de huidige voorzitter bij met de vele taken, afspraken en vergaderingen. 

Meer info: mieke.philips@telenet.be 

 

 

Met vele handen kunnen we het vele werk lichter maken!  

Het komt de natuur ten goede!    ***     Less is more! 

. 

mailto:mieke.philips@telenet.be
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Natuurbeheer 
Jos Coteur 

 

Als je als afdeling zoals Hasselt-Zonhoven natuurgebieden beheert met zeldzame fauna en 
flora, vraagt dit een aangepaste specifieke aanpak. Immers is elk biotoop anders en gebeurt 
het beheer in functie van die zeldzame beschermde doelsoorten.  

Zo worden in Wijvenheide / Rode vijvers doelgerichte werken uitgevoerd om een optimaal 
leefgebied te creëren voor de boomkikker en de heikikker. Beide soorten doen het daar 
uitstekend en weten onze werken maar al te goed te appreciëren.  Hun populaties breiden 
stelselmatig uit en zijn in topconditie.  

Tommelen ons “amfibieën paradijs” wordt dan weer gedomineerd door de amfibieën en 
salamanders als uithangbord. Het openhouden 
van de voortplantingspoelen en het onderhoud 
van geschikte zomer- en winterbiotopen is hier 
cruciaal. Amfibieën zijn immers erg kieskeurig en 
stellen hoge eisen aan hun biotopen. We zijn er 
terecht apetrots op dat Tommelen de grootste 
populatie Kamsalamander in Vlaanderen herbergt. 
Deze Europees beschermde soort is werkelijk het 
paradepaardje van het gebied.  

Het natuurgebied Kiewit, een gevarieerd 
mozaïeklandschap, vraagt dan weer een andere 
aanpak. Hier wordt gemikt op een omvorming van 
monotone bosbestanden naar gemengde 
inheemse loofbossen en uiteraard het 
openhouden van dat gevarieerd mozaïek 
landschap. Zonder de hulp van onze Galloway 
kudde zou dit een gigantisch karwei zijn.  De 
extensieve jaarrondbegrazing met de Galloway 
runderen is erg lonend en bovendien nog erg 
aantrekkelijk voor de mensen die dit gesmaakte 

natuurgebied bezoeken.  

Het is echter niet altijd rozengeur en maneschijn. Helaas profiteren ook andere diersoorten 
van dit gerichte en succesvolle natuurbeheer. Ganse families everzwijnen bedanken ons 
voor een mooi gevarieerd foerageergebied met voldoende voedselaanbod en uitstekende 
schuilmogelijkheden. De resultaten van hun nachtelijke bezoekjes zijn overal duidelijk 
merkbaar.  
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Koken kost echter geld en tijd. Jaarlijks worden er 
door onze beheerploeg, die uitsluitend uit 
vrijwilligers bestaat, honderden manuren 
gepresteerd en wordt er flink de handen uit de 
mouwen gestoken. Toch blijft de uitdaging groot en 
wacht er steevast meer werk. Vandaar dat extra 
mankracht op beheerwerken erg welkom zou zijn.  

Jaarlijks wordt er ook een serieuze financiële 
inspanning geleverd om ons machinepark en ons 
werkmateriaal te onderhouden. De prijzen voor bio 
brandstoffen stijgen alsmaar en onze tractor, 
kettingzagen en bosmaaiers kunnen nu eenmaal 
niet zonder. En hoe meer werk, hoe meer je 
mensen en goed materiaal nodig hebt om de 
klussen te klaren.  Ook hier zouden we een 
bijdrage erg appreciëren. Het moeten niet altijd 
spierbundels zijn om te ondersteunen! 

Natuurbeheer: een erg leuke en intensieve bezigheid die alsmaar doorgaat met steeds 
nieuwe uitdagingen. Als je de 
gestelde doelstellingen kan 
bereiken en de resultaten kan 
presenteren is het beslist de 
moeite waard! 

Interesse om ons team te 
versterken?  

Contacteer ons dan via onze 
website , een telefoontje of een 
mailtje. 

 

 

Jos.coteur@telenet.be 

Ivo.vanvoorden@telenet.be 
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Werkgroep Kerkuilen 
         

Rik Jacobs & Inge Hendrikx 

Sinds de jaren '60 en '70 zijn onze kerken en schuren meer en meer geïsoleerd zodat de 
kerkuilen er niet meer konden nesten. Hun populatie ging sterk achteruit. Toen gingen 
wakkere natuurverenigingen uilenkasten plaatsen. Dankzij deze kerkuilenwerkgroepen kwam 
de soort er weer bovenop.  

Momenteel controleren wij zo'n 20 kasten in Groot-Hasselt. Eens een kerkuil zich heeft 
gevestigd verandert hij nooit meer van leefgebied. Enkel in strenge winters gaat hij zwerven.  
Kerkuilen eten voornamelijk muizen die ze met haar en beentjes verslinden. Nadien braken 
ze de onverteerbare delen uit in de vorm van braakballen. Hun kasten raken hiermee snel 
gevuld. Op het einde van het jaar beginnen we onze eerste ronde om deze braakballen te 
verwijderen. Zo kunnen de uilen in een propere kast broeden.  

Eind mei, begin juni gaan 
we kijken of er uilskuikens 
zijn. Uilen leggen 1 ei om 
de 2 dagen en 4 tot 8 
eieren per nest. Ze 
beginnen te broeden vanaf 
het eerste ei. Er kunnen zo 
16 dagen verstrijken tussen 
de geboorte van het eerste 
en het laatste kuiken. Ze 
verschillen dan ook duidelijk 
van grootte. 
Eens we weten waar er 
jongen zijn gaan we de half-
volwassen uilen ringen. Dat 
is onze laatste ronde. 
In 2019 ging het goed met 
de kerkuilen, evenals vorig 
jaar (2018). Door de droge 
en warme zomers zijn er 

veel muizen.  Er waren 16 broedgevallen in 2019 (12 in 2018) waarvan 15 met volwassen 
jongen. Gemiddeld 4 jongen per nest in 2019 (3,5 in 2018).  Er was zelfs één broedgeval met 
7 volwassen jongen. Vroeger waren er minder kuikens en minder volwassen jongen per nest. 
We hebben niet gecontroleerd op tweede broedgevallen ofschoon er berichten zijn dat dat dit 
jaar (2019) meer voorkwam. In 1 kast die door de eigenaar van de schuur wordt 
gecontroleerd was dat het geval en zijn de jongen begin oktober 2019 nog geringd. 
De resultaten worden doorgegeven aan de kerkuilenwerkgroep Vlaanderen, afdeling van 
Vogelbescherming Vlaanderen. 
 

Foto: Met dank aan: Rik van de Kerkhove www.mergus.be ( Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen) 

© Rik van de Kerkhove 

http://www.mergus.be/
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Werkgroep vogels 
        Luc De Wilde (vogelwerkgroep) 

De vogelwerkgroep heeft in de nieuwe samenstelling voor de eerste keer op 1 okt 2019 vergaderd, 
verontschuldigd was Sophie. 

 De vraag is:  waarom een vogelwerkgroep?: 

 -acties naar het grote publiek, betere communicatie en betrokkenheid 

-uitleg over de actie 

-contact met NP Mechelen en vraag voor ondersteuning 

 Onderwerpen: 

•  Gierzwaluwen: wandeling, vernieuwde promo, samenwerking met de Stad Hasselt, 
samenwerking met groepen van andere provincies: Vlaams Brabant, Antwerpen en Oost-
Vlaanderen, actie: kasten ook in randgemeenten van Hasselt. 

• Kerkuilen: 2019 goed jaar, veel muizen en uilen jongen, opletten met info: er worden nog 
steeds kerkuilenjongen door de mens geroofd. Geldt ook voor andere vogelsoorten! 
Versterking van het team is meer dan gewenst. 

• Geplande wandelingen: wandeling in de Wijers (datum volgt nog), gierzwaluwen in juli, 
enz…Data op elkaar afstellen. 

*Vogelcursus voor 
beginners: februari 
theorie en april 
excursie (zie 
activiteitenkalender). 

 

Bij elke activiteit is er 
een quasi 
volwaardige back-up 
gewenst en zelfs 
nodig. Er zijn dus een 
reeks acties en er is 
heel wat te 
doen, wordt 
vervolgd.  
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# Vind ik leuk...? 
 
Mirella Vanoppen (voor de werkgroep communicatie) 

 
Vind je het leuk in deze Paalsteen te lezen waar Natuurpunt Hasselt- Zonhoven zoal mee 
bezig was de voorbije tijd..? Fijn! 
Want NP Hasselt-Zonhoven dat zijn jullie ... alle leden die (actief of steunend) willen genieten 
van, willen vechten voor, vragen stellen over,.. SAMEN want zo staan we sterker dan alleen! 
 
Vanuit onze werkgroep communicatie proberen we (samen met het bestuur) jaarlijks 
activiteiten te organiseren waarop we elkaar als natuurliefhebbers kunnen ontmoeten om die 
liefde te delen, ideeën uit te wisselen, kennis over te dragen en gewoon in fijn gezelschap te 
vertoeven. Het laatste jaar trachtten we onze facebookpagina meer en meer te gebruiken als 

“snel” 

communicatiemiddel. Wil jij dus ook 'ns graag deelnemen? Check dan zeker onze pagina 
eens voor de laatste nieuwtjes en beelden van de verschillende activiteiten! Vind ons leuk en 
wordt een deel van de steeds groeiende groep NP Hasselt-Zonhoven “likers”. Heb je 
inspiratie voor iets nieuws, vragen of bedenkingen? Zend ons een persoonlijk bericht en we 
houden eraan je zo snel mogelijk te antwoorden. Want (a)sociale media kàn soms ook echt 
verbinding geven!  
 
Een reactie vanop facebook van  SAP- deelnemer E.P : 
“mooie en leerrijke wandelingen, maar voor al een leuke groep met toffe en enthousiaste 
natuurliefhebbers” 



 
 

9 

PAALSTEEN 2020 

Haiku 
 

Tony Froyen (werkgroep communicatie) 

 

Shinrin-yoku, of het Japans onthaasten in de natuur levert soms als bijproduct een Haiku op. 

De kunst van het bosbaden heeft ook hier in het westen de laatste jaren naast ’t 
vogelspotten een stevige “boost” gekregen. Als je gezegend bent met een fijngevoelig 
systeem en ’n bovenkamer hebt die sterk verbaal is ingesteld, kan de Japanse haiku muze je 
soms als doelwit uitzoeken wanneer je door de natuur struint. Het helpt natuurlijk ook als je 
bovendien nog ’n mijmerende meditatieve blik hebt, en je volgens de grote Japanse Haiku 
dichters helemaal Zen bent. 

Japanse onderzoekers onderzochten de effecten van boswandelingen op de 
gemoedstoestand en vergeleken deze met een work-out op een loopband. Wat bleek: 
humeur en energieniveau waren sterker verbeterd, stresshormonen meer afgenomen.  

Lichaam, hoofd, hart en ziel, verschillende niveaus die door natuurervaringen worden 
gevoed. 

 

Herfst 

  

Spaarzame stralen 

Kleuren lossen elkaar af 

Na groen komt oker 

  

Winter 

  

Water keert wit weer 

Kou bijt diep mijn warmte weg 

Schaduwdiep stapspoor 

 

Mogelijk komt de muze tijdens of na zo’n wandeling ook bij jou wel op bezoek… 
Enige vereiste is tot 7 kunnen tellen ! 
De eerst regel telt 5 lettergrepen, de tweede 7, en de derde weer 5. 
En ’t onderwerp moet natuur gerelateerd zijn…..Succes!! 
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NP Kern Herk en Mombeek … een terugblik  
 

       Alida Vanholst (Herk & Mombeek) 

• Waar Sint-Lambrechts-Herk nog overwegend groen kleurt … in het westen 
 

Tijdens de zondagnamiddag van 24 februari 2019 eindigde de februariwandeling van NP 
Herk en Mombeek voor de 25ste en laatste keer in de gezellige kelder van het kasteel 
van Wideux, vlakbij de Herk.                      

 
Het waren exclusieve bezoeken, door honderden natuur- en erfgoedvrienden gewaardeerd. 
De metamorfose van het kasteelgebouw tijdens de jongste eeuwen en de genealogie van de 
opeenvolgende adellijke families kwamen telkens aan bod in een dia-projectie door gastheer 
Bernard Voordeckers, dit via tekeningen, kaarten, foto’s, wapenschilden, stambomen en 
grappige anekdotes. Speciale aandacht kreeg de laatst levende barones, M.J.St. Hubertine 
de Stenbier (°1846 – +1898). Zij was gefortuneerd en financierde de bouw van de 
Wideuxkapel (kerkkapel) en ook de mooie Sint Lambertuskerk.      

 

Fig. 1 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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Het unieke schilderachtige ‘groene’ kader rond het riante kasteel (fig. 1 en 2) ging teniet na 
het overlijden van de baron (1914). Baron en barones hadden geen nakomelingen. Het 
kasteel verloor zijn grandeur: het werd in delen verkocht, natuurwaarden zoals een groot 
boscomplex, het park, een grote hoogstamboomgaard en een prachtige eikendreef 
verdwenen. Eén keerzijde van de eeuwenlange, open ruimte in de verre omtrek van het 
kasteel was de natuur genegen: deze bleef enigszins behouden maar ook hier neemt de 
lintbebouwing de laatste jaren sterk toe. De aangrenzende Herkvallei is echter een 
blijvend, mooi groen lint zonder intensieve agrarische activiteit. Fauna en flora kunnen 
ongestoord gedijen in deze uitgestrekte beemden, erkend als natuurzone sedert 2009.     

 

• Waar Sint-Lambrechts-Herk nog overwegend groen kleurt … in het oosten 

Aan de zuidoost zijde van Sint-Lambrechts-Herk stroomt de Mombeek en vormt er de grens 
met Alken. Na W.O. II tot halfweg de tachtiger jaren (vorige eeuw) was de Mombeekvallei 
haast ontoegankelijk; de netels reikten tot aan je kin (dixit René Neutelaers), de 
canadapopulier was dominant aanwezig en hier en daar stond een houten buitenverblijfje 
vergezeld van een visvijver. De landbouwer had geleidelijk de vallei verlaten: het ‘oude 
hooiland’ met zijn rijkdom aan bloemen was verdwenen. 

In de loop van de jongste 33 jaar 
werd de vallei dankzij talrijke 
enthousiaste natuurvrienden - 
niet in het minst door de 
inspanningen van onze Alkense 
natuurpunters - tot een 
aantrekkelijk wandelgebied 
herschapen. De houten verblijfjes 
werden opgeruimd, vele 
tientallen repeltjes beemdgrond 
en aangrenzende waardevolle 
graslanden werden aangekocht 
en beheerd dankzij de 
voorstellen van Natuurpunt. De 
logistieke en financiële injecties 
van de gemeenten Hasselt en 
Alken én van het RLH&V zijn 

allerminst te onderschatten. Er waren de bosplantingen als scherm tegen de expresweg, 
wandelpaden maakten het gebied toegankelijk, canadapopulieren ruimden plaats voor 
bebloemde graslanden en educatieve vijvers met waterdiertjes werden hot spots voor de 
kinderen van de basisschool.  

Fig. 3. Pas gegraven nieuwe meander (toestand 2014) 
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Een boost werd gegeven door Europese 
fondsen: meer bepaald door het project LIFE 
Vochtig Haspengouw (2012 – 2019).  (figuur 
4) Grote ingrepen verhogen nu de kansen op 
diversiteit en zorgen voor vernatting van de 
dalgronden. Het herstel van oude meanders 
op de Oude Mombeek  (fig. 3) was een 
opvallend huzarenwerk, poelen werden 
uitgegraven, dikke knoesten van de gekapte 
canadapopulieren gefreesd en knuppelpaden 
aangepast. Gevolg: ook deze LIFE-
inspanningen droegen bij tot een mooie 
variatie in het valleilandschap. Graslanden, 
broekbosjes, struwelen en natte ruigtes 
wisselen elkaar af. De resterende, meestal 
oude canada’s voegen een verticale dimensie 
toe aan het landschap. Hun kruintoppen zijn 
ideale uitkijkplaatsen voor de buizerd en de 
koekoek. Deze resterende, uitheemse 
‘canadaboom’ heeft dan toch zijn nuttige 
aanwezigheid!        

Resultaat van jarenlang ijveren voor dit gebied: de ‘stille recreant’ vindt er de broodnodige 
ontspanning 

Het gewaardeerde Life-project werd met een feestelijke wandeling afgesloten op 15 
september 2019. (figuur 5) 

 

 

Fig. 5 

 
 

 

 

Fig. 4 
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Vlinderwandeling Grootloon  
van zaterdag 6 juli 2019.      

In 2019 hadden we een bijzonder warme zomer. We kunnen concluderen dat er weinig 
Landkaartjes waren maar wel meer Oranje Luzernevlinders en Koninginnepages. Door 
de ook warme nazomer hebben we in oktober zelfs een nieuwe generatie Atalanta’s 
kunnen spotten. 
Omwille van de droogte, warmte & tijdsgebrek, heeft onze vlinderwerkgroep slechts 1 
excursie gedaan, samen met de insectenwerkgroep van Borgloon. Hierbij het verslag 
van Stefan. 
 
          Mieke Philips 
 

Carolus Stefan (insectenwerkgroep Haspengouw) 

Dagvlinders kom je bijna overal tegen, enkel alleen in een open weiland en diep in een 
donker bos zul je niet zo snel vlinders vinden. Ze houden nu eenmaal van zonnige 
plaatsen met veel bloemen om nectar uit te zuigen. Er moeten ook wilde planten en 
waardplanten groeien omdat de rupsen daarvan eten. 

Aan een vlinder gaan heel wat stadia vooraf. Van eitje naar rups, van rups naar pop, van 
pop naar vlinder. Vlinders staan voor warmte, verliefdheid en zorgeloosheid. 

Helaas is er ook slecht nieuws: veel vlindersoorten hebben het moeilijk in België . 

In België leven meer dan 2400 soorten vlinders, maar dat zijn niet allemaal dagvlinders. 
Een groot deel daarvan zijn nachtvlinders of micro-vlinders . 

Er leven nu nog 53 soorten 
dag-actieve vlinders in ons 
land. Er zijn er al 17 
verdwenen of hun 
voortbestaan al zwaar 
aangetast . Dat komt 
bijvoorbeeld doordat hun 
leefgebieden verdwenen zijn 
of hun habitat gestoord door 
externe factoren (pesticiden, 
fijnstof , verdwijning 
biotoop….). 

 

 

 

 

©Freddy Janssens 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/alles-over-vlinders/levenscyclus2
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-herkennen/dagvlinder-of-nachtvlinder
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-herkennen/microvlinders
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Op zaterdag 6 juli 2019 bij zomerse temperaturen ging een schitterende 
vlinderdeterminatie gehouden worden door de Insectenwerkgroep Haspengouw en 
de vlinderwerkgroep uit Hasselt-Zonhoven .  

In het “Grand cru landschap” Grootloon werden aan aantal soorten zoals 
koninginnenpages, zwartsprietdikkopjes, groot dikkopjes , boom-en bruin blauwtjes 
waargenomen . 

Ondanks de droogte en hoge temperaturen werden de meeste soorten waargenomen 
op onze vlinderwandeling in een van de betere vlindergebieden van de regio. De meest 
opgemerkte soorten waren bont en bruin zandoogje. Niet alleen de dagvlinders maar 
ook andere soorten genoten onze aandacht , met libellen, sprinkhanen en de 
betoverend mooie tijger- of wespspinnen voorop. 

De deelnemers aan de vlinderwandeling werden uiteraard getrakteerd op frisdranken om 
hun inspanningen bij deze zomerse temperaturen wat menselijker te maken. 
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Werkgroep Amfibieën  
 
       Marthe Willems (amfibieënwerkgroep) 
 
 
De meest voorkomende kikkers in onze gebieden zijn de groene en de bruine kikker. 
De groene kikker heeft een duidelijk geel-groene streep over de lengte van zijn rug.  
De bruine kikker heeft een herkenbare donker bruin-zwarte vlek vlak achter het oog. 
De pad is plomp gebouwd en heeft een opvallend wrattige huid. 

   
Bruine kikker  groene kikker pad 
 
De alpenwatersalamander kan tussen de 10-12 cm groot worden en heeft een zeer 
kenmerkende oranje kleur aan de onderbuik. De kamsalamander die je o.a. in Tommelen 
kan vinden, kan tot 16-18 cm groot worden en het mannetje heeft een hoge, gekartelde 
rugkam. 

  
alpenwatersalamander kamsalamander 
 
WARME OPROEP 
 
Alle amfibieën volgen in het vroege voorjaar, vanaf eind februari tot eind maart-begin april,  
hun instinct naar de poel of de plas waar ze  geboren zijn om er hun eitjes of eisnoeren af te 
zetten. Dit is een riskante onderneming. Om onze amfibieën te beschermen zijn er al jaren 
vrijwilligers op pad, die ’s avonds én ’s morgens de diertjes op een veilige manier de straat 
helpen over zetten. Maurice Schepers en Andre Vandezande hadden als pioniers enkel de 
kap van hun parka-jas om de diertjes in te gooien. Nu is het gelukkig geëvolueerd en gebeurt 
de overzet meer gestructureerd. We worden op verscheidene plaatsen gesteund door de 
plaatselijke natuurverenigingen en de stad/gemeente. Hier en daar worden straten 
afgesloten. 
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INDIEN ER BIJ U IN DE STRAAT OOK SLACHTOFFERS ONDER DE WIELEN TERECHT 
KOMEN, KAN JE CONTACT OPNEMEN MET ONZE VERENIGING.  
 
Wij geven de namen door aan de plaatselijke helpers. Indien er nog helpers in jouw buurt 
zijn, kunnen we een schema opstellen zodat je niet elke avond op pad hoeft.. Veiligheid komt 
op de eerste plaats. Voorzien van een goed zichtbaar hesje, zaklamp, handschoenen en een 
emmer. Best is om de aantallen te noteren zodat we de gegevens kunnen doorgeven aan 
betrokken instanties om op termijn meer structurele oplossingen te verkrijgen.  
 
Contactpersonen voor Zonhoven:  
guido.bertels@telenet.be en bennyschoubben@gmail.com 
 
Contactpersoon voor Hasselt: jos.coteur@telenet.be 
 
Contactpersoon voor Herk & Mombeek: bennyschoubben@gmail.com; 
alida.vanholst@telenet.be 
 
Contactpersoon voor Stevoort: miekevanlangenaeker@hotmail.com 
 

©Koen de Langhe 

mailto:guido.bertels@telenet.be
mailto:jos.coteur@telenet.be
mailto:bennyschoubben@gmail.com
mailto:miekevanlangenaeker@hotmail.com
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Onze visie over: land- en natuur-inrichtingsproject Kiewit-
Zonhoven (Kauwbosstraat) 
 

     Freddy Vandebergh (spreekbuis voor Zonhoven) 

 

De KAUWBOSSTRAAT: een straat met unieke & uiterst waardevolle bermen.  

Borstelgras, Klokjesgentiaan, Heidekartelblad, Beklierde ogentroost. Het zijn slechts enkele 
van de beschermde, zeldzame plantjes die in de bermen van de Kauwbosstraat groeien. Dit 
geheel aan planten maakt die Kauwbosstraat zo speciaal.  

In samenwerking met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) gaat de gemeente  Zonhoven 
een herinrichtingsplan uitvoeren. Bedoeling is de biodiversiteit te verhogen door o.m. 
herverkaveling van de pachtgebieden, de weg te ontharden en autovrij te maken, natuur- en 
trage verbindingen te creëren, stapstenen (waterpartijen, houtwallen) en andere voor mens 
en natuur belangrijke elementen te voorzien.  

Een mooi project met meer ruimte voor waardevolle natuur! 

Dat het asfalt van de Kauwbosstraat in Zonhoven binnenkort verdwijnt en alzo het 
grensgebied tussen Zonhoven, Hasselt en Genk een nog groener uitzicht zal geven binnen 
afzienbare tijd, is al meermaals in kranten en gemeentebladen in het nieuws gekomen. 

In augustus nog organiseerden we een wandeling met mensen van Natuurpunt H/Z en de 
Gemeentelijke Diensten van Zonhoven (Leefmilieu en de Technische (Groen)dienst), waarbij 
de VLM-plannen uitvoerig werden toegelicht). 

Hierover werd uitgebreide info gegeven door de trekker van meerdere 
landinrichtingsplannen, de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) dat aansluitend 
een workshop organiseerde in oktober. Omwonenden en geïnteresseerden uit de 
aangrenzende gemeenten, konden daar hun bedenkingen kwijt vanuit verschillende 
invalshoeken. Die kwamen er vanuit de toeristische hoek, de landbouwers, de omwonenden, 
Ter Heide (Genk en Zonhoven), de jagers en natuurlijk ook vanuit Natuurpunt Hasselt-
Zonhoven. 

Visie: om de mogelijke schade aan de uitzonderlijke wegberm te beperken en de kansen op 
herstel van de vroegere heidevegetaties en de biodiversiteit in het gebied alle kansen te 
geven, formuleerden wij als natuurpunters volgende AANBEVELINGEN: 

1. Bij WEGWERKZAAMHEDEN (verwijdering van asfalt en weg-bed) NIET OVER DE 
BERMEN RIJDEN met machines en vrachtwagens om verharding en verdichting van 
de kwetsbare wegbermen te vermijden. 
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2. Afgevoerde steenslag en asfalt VERVANGEN DOOR ZUIVER, NIET VERVUILD 
BOLDERIAANZAND (gele zand), liefst uit de onmiddellijke omgeving. 

3. De BERMKANTEN AFSCHUINEN voor een betere waterafvoer. 

4. DE PLATANEN VERWIJDEREN. Geen stronken uittrekken en de WORTELS aan de 
oppervlakte NIET VERWIJDEREN, om beschadiging van de berm te voorkomen. Bij 
voorkeur enkel STREEKEIGEN PLANTEN gebruiken voor heraanplant langs bermen 
en houtwallen. 

5. Bij HERINRICHTING en het LANDSCHAPSHERSTEL, maatregelen nemen ten 
voordele van de verdwenen (WEIDE)VOGELS (Kievit, Watersnip, Steenuil, 
Roodborsttapuit, enz.). 

6. HERSTEL VAN HEIDERELICTEN met verruigde vennetjes in (niet meer gebruikte) 
weilanden, houtwallen en bermen in de richting van AERO-KIEWIT (het oudste 
vliegveld van België). 

7. Kan bij de komende RUILVERKAVELING voor een (nog te zoeken) BIO-BOER, 
enkele ha goede landbouwgrond worden voorbehouden? 

Dit met het oog op verbouwing van groenten, voor verkoop IN KORTE KETEN aan 
inwoners/omwonenden, eventueel i.s.m. VTZ (Volkstuin Zonhoven, en VELT (Vereniging 
voor Ecologische Land- en tuinbouw). 

En nu maar hopen dat met onze verzuchtingen ook daadwerkelijk rekening zal worden 
gehouden. Maar het wordt een mooi project! 
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Activiteiten 2020 NP Hasselt-Zonhoven 
• Zaterdag 1 februari: Cursus vogels voor beginners 

Deze cursus is jammer genoeg volzet!  

Lesgever: Louis Smeets. 

Start: zaterdag 1 februari van 14-17u (andere dagen: 8/2 (les);  23/2+ 5/4 excursie 
voormiddag In Herbricht) 

Voor info: mieke.philips@telenet.be  

 

• Zaterdag 21 maart: Resultatenwandeling met gezellige ontmoeting nadien voor 
leden en sympathisanten.  

Start: 13.30u 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 of iemand van de beheerploeg  

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! Laat 
even weten of je komt: mieke.philips@telenet.be 

 Contactpersoon: Frans Voets; Frans.voets@skynet.be 

 

• Zaterdag 18 april: Dag van de vrijwilliger.  

Wij carpoolen vanaf de Parking in Kiewit naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek voor 
een gratis rondleiding om al onze actieve vrijwilligers te danken.  

Start: 13u. op de Parking van Kiewit. Einde: voorzien om 18u (terug in Kiewit).  Inschrijven 
verplicht via: mieke.philips@telenet.be 

 Contactpersoon: Mieke Philips; mieke.philips@telenet.be 

 

•  Vrijdagavond 15 mei: lezing Frank Vanstreels over WOII met nadruk op het 
ontstaan van de bommenkraters.  

Start: 19u. op de zolder van het Natuur.huis.  

Prijs: gratis, graag inschrijven via: mieke.philips@telenet.be. Iedereen welkom! 

 Contactpersoon: Mieke Philips; mieke.philips@telenet.be 

mailto:mieke.philips@telenet.be
mailto:Frans.voets@skynet.be
mailto:mieke.philips@telenet.be
mailto:mieke.philips@telenet.be
mailto:mieke.philips@telenet.be
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• Zondag 17 mei: Kamsalamanderwandeling in Tommelen.  

Start: 13.30u aan de kerk in de Veldstraat (=Parking, van daaruit vertrekken we in groep naar 
het natuurgebied). 

Gids: Rik Jacobs.  

Onder voorbehoud: Inhuldiging uitkijktoren Tommelen. Stad organiseert, wordt nog 
aangekondigd via de nieuwsbrief. 

 Contactpersoon: Rik Jacobs; rik.jacobs3@telenet.be: Jos Coteur; 
jos.coteur@telenet.be 

 

• Juni: activiteit in de Kauwbosstraat i.s.m. de gemeente Zonhoven. 

Onder voorbehoud: wordt nog aangekondigd via de nieuwsbrief. 

 

• Maandag 6 juli: Gierzwaluwwandeling (i.s.m. stad Hasselt).  

We starten met een korte PowerPointpresentatie gevolgd door een wandeling in de stad. 

Start: 19u. Oude kazerne aan ‘t Scheep; Limburgplein 1; Hasselt. Iedereen welkom! 

Gids: Jos Coteur. 

Contactpersoon: Jos Coteur; jos.coteur@telenet.be 

 

• Zaterdag 29 Augustus: Nacht van de vleermuis.  

Vleermuizenwandeling in Kiewit (i.s.m. stad Hasselt)  

Start: 19.30u aan het biolokaal van Domein Kiewit; Putvennestraat 108 in Kiewit.  

Gids: Jos Coteur/ Eddy Pagnaer.  

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

Contactpersoon: Jos Coteur; jos.coteur@telenet.be 

 

• Oktober: Rondleiding in het stadhuis (’t Scheep) van Hasselt 

Exacte datum en uur wordt nog meegedeeld via een nieuwsbrief. 

€ 3 deelname. Inschrijven via: strubbe.hendrikx@telenet.be 

 Contactpersoon: Inge Hendrikx; strubbe.hendrikx@telenet.be 

mailto:rik.jacobs3@telenet.be
mailto:jos.coteur@telenet.be
mailto:kiewit@hasselt.be
mailto:jos.coteur@telenet.be
mailto:strubbe.hendrikx@telenet.be
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• Zaterdag 21 + zondag 22 november: Dag van de natuur (=beheerweekend) 

Gevolgd door een etentje op zondag voor iedereen die minstens een halve dag meehelpt. 
Zie website: www.natuurpunthasseltzonhoven.be 

 Contactpersoon: werkgroep communicatie. (hildegardependers@hotmail.com) 

 

• Ook Natuurpunt 
Limburg organiseert een toffe 
cursus: 

Leven in de Duisternis – over 
nachtbrakers en andere 
fladderaars. 

Wil je meer weten over uilen, 
vleermuizen en nachtvlinders, is 
deze cursus zeker iets voor jou: 

Waar: Bezoekerscentrum 
Natuurpunt Limburg - 
Putvennestraat 112 3500 
Hasselt 

Start: van 27/04/20 tot 12/06/20 
 
Prijs: € 90,00 (ledenprijs: € 65) 
 
Inschrijven: via 
jos@natuurpuntlimburg.be of 
onderstaande link. 
 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/cursus-leven-in-de-duisternis-over-nachtbrakers-en-andere-
fladderaars/b415e22c-fa4b-43ca-8b40-1cc2094bd37c 
 

mailto:hildegardependers@hotmail.com
mailto:jos@natuurpuntlimburg.be
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/cursus-leven-in-de-duisternis-over-nachtbrakers-en-andere-fladderaars/b415e22c-fa4b-43ca-8b40-1cc2094bd37c
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/cursus-leven-in-de-duisternis-over-nachtbrakers-en-andere-fladderaars/b415e22c-fa4b-43ca-8b40-1cc2094bd37c
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/cursus-leven-in-de-duisternis-over-nachtbrakers-en-andere-fladderaars/b415e22c-fa4b-43ca-8b40-1cc2094bd37c
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/cursus-leven-in-de-duisternis-over-nachtbrakers-en-andere-fladderaars/b415e22c-fa4b-43ca-8b40-1cc2094bd37c
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Activiteiten 2020 NP Kern HERK en MOMBEEK  
(KH&M)  - Sint-Lambrechts-Herk 

1. KH&M zondag 9 februari,  14u – 16u: Samenwerking NP Herk en Mombeek met de 
Herkse KWB: gegidste wandeling in de dorpskern (5 km).  Startplaats: Beukenhof.   

Er wordt onderweg een natje en een droogje aangeboden.  
Graag vóór 25 januari  inschrijven bij Jos Putzeis:  011 31 62 97 of bij Marcel Feytons: 
011 31 40 09. Deelname in de kosten: 5 €. 

 

2. KH&M donderdag 20 februari, 9u – 12u: Plaatsen van afrastering ter voorbereiding 
van de  paddenoverzet. Samenkomst aan de Waanbeek in de Oude Maasstraat nabij 
huisnummer 36, SLHerk.   

3. KH&M Paddenoverzet op een nader te bepalen voormiddag (schooldag), in overleg 
met de juffen Els Stiers en Heidi Quintiens (4de leerjaar van de basisschool Kameleon). 

 

4. KH&M zondag 19 april, 14 – 16u: Lentewandeling vanuit de Mombeekvallei tot op de 
Nok van Hasselt en terug naar start (4, 5 km). 

        Vertrek aan de elektriciteitscabine (hoek Sasput-Muntelbeekstraat, SLHerk).   

 

5. KH&M dinsdag 9 juni,  9 – 14u30: Een fijne dag in de Mombeekvallei voor de 
leerlingen van het 4de leerjaar (basisschool Kameleon) waarin waterdiertjes, 
beheerwerkjes, zomerse beemdplanten en spel aan bod komen.  

        Samenkomst en vertrek aan de brug over de Mombeek in de Bekstraat, SLHerk.   

 

6. KH&M zondag 6 september, 14u -  16u30:  Herfstwandeling in de Herkvallei (4,5 km).                                      
Start aan de kapel van Wideux, Grote Roost, SLHerk. 

 

7. KH&M vrijdag 16 oktober, 13u – 14u45: Week van het Bos: Bosexploratie in het 
Beukenhof met de leerlingen van het 5de leerjaar (basisschool Kameleon).  

• De beemden aan de Mombeek en de Herk kunnen zeer modderig zijn.  Zorg 
steeds voor waterdicht schoeisel (liefst laarzen). 
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• Indien je vragen hebt i.v.m. ene of andere activiteit of indien u hulp wil bieden 
(padden overzetten, kleine beheerwerken uitvoeren in de Mombeekvallei) of 
mee wil werken in de huidige bestuursploeg, neem  contact op met: 
alida.vanholst@telenet.be; Tel. 011 31 24 21 

mailto:alida.vanholst@telenet.be
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Activiteiten SAP 2020 
Controleer telkens even op de website of er niets geannuleerd of veranderd is: 
www.natuurpunthasseltzonhoven.be/ activiteiten… 

datum locatie beschrijving vertrekplaats begeleider 

29/apr Oud Engels park 
Abdij van 
Herkenrode 

Het “verboden aards paradijs”,  ca. 
8,5 ha groot park met veel oude 
bomen en struiken, alsook 
interessante voorjaarsbloeiers. 

Parking abdij: 
Herkenrodeabdij 4, 
Hasselt 

Eddy Pagnaer 
en Myriam 
Timmermans 

6/mei Mombeekvallei Waardevol hooiland met blauwe 
knoop, een mooie lange wandeling 
langs ruigten, struwelen, 
houtkanten, bloemrijke hooilanden 
en beekbegeleidende bosjes. 

Parking 
elektriciteitscabine: hoek 
Muntelbeekstraat-
Sasput, Hasselt 

Alida Vanholst 

13/mei Kasteeltje 
Rijsbeek 

Oud park in privé bezit met 
monumentale bomen en een goed 
ontwikkelde kruidlaag, op zoek 
naar restanten van bosflora 
(eenbes, gevlekt longkruid, 
veelbloemige salomonszegel,…) 
en orchideeën. 

Nabij huisnummer 138 
in de Wijerstraat; 
Spalbeek 

Mieke 
Vanlangenaeker 

20/mei Omgeving 
Kloosterbeek 

Natte, (niet beheerde) natuur, 
meanderende beek, bos, 
spoorwegberm, mooie wandeling. 

Einde 
Kloosterbeekstraat, 
Hasselt 

Myriam 
Timmermans 

27/mei Prinsenhof 
Kuringen 

Wandeling en planteninventarisatie 
langs een van de zeldzame 
plaatsen waar de Demer zijn 
oorspronkelijke meanders min of 
meer behouden heeft, een groene 
oase net buiten de uitdeinende 
stadsrand.  

Parking achter de 
chirolokalen: 
Prinsenhofweg 3, 
Kuringen  

Annelies 
Dupont 

3/jun De Watersnip De Vallei van de Zwarte Beek, 
bovenstrooms: wandeling en 
inventarisatie langs veenmoeras 
en hooilanden met (water)vogels. 

Parking 
Bezoekerscentrum: 
Grauwe Steenstraat 7, 
Koersel 

Nog niet gekend 

10/jun Galgenberg, 
Limburgs 
Landschap 

Heiderelict: stekelbrem, kruipbrem, 
dwergviltkruid, heivlinder 

Hoek Kolderstraat en 
Galgenberg; Heusden-
Zolder 

Nog niet gekend 

17/jun Rode vijvers met 
orchideeën 

Vochtige hooilanden met Gevlekte 
orchis en Moerasviooltje. 

Parking Kapel Altijd 
Durende Bijstand: 
Goorstraat 100, 3511 
Hasselt 

Nog niet gekend 

http://www.natuurpunthasseltzonhoven.be/
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datum locatie beschrijving vertrekplaats begeleider 

24/jun Herkenrodebossen Historisch landschap op de grens 
tussen Haspengouw en Kempen 
van bossen en landbouwgronden 
met hooilandjes, hagen, 
houtkanten, knotbomen, grachtjes 
en poelen. 

Ten Hove, parking 
tennis: via Kermtstraat 
35,  Hasselt 

Myriam, Eddy 

1/jul De Luysen, Bree Samen met de Slobkousjes 
bezoeken we dit gebied met oude 
visvijvers aan de Abeek, waar 
recent uitvoerige  
natuurbeheerwerken zijn afgerond. 

Parking Mariahof: 
Mariahofstraat 51 
3960 Bree  

Ward Walraven 

8/jul Oud kerkhof 
Hasselt en 
omgeving 
(stadsflora) 

Beschermde parkbegraafplaats uit 
de 19de eeuw, omgeven door een 
interessante flora. 

Ingangspoort Oud 
Kerkhof,  Kempische 
Steenweg 96-100 te 
Hasselt 

Jacques en 
Eddy 

15/jul ANB-
natuurreservaat 
terril Beringen 

Mooi uitzicht en “speciallekes" 
als Franse silene, 
veldparelmoervlinder. 

Ingang B-mine, 
Koolmijnlaan 201 
Beringen 

Luc Vanoppen 

22/jul Circuit Zolder - 
Terlaemen 

Mooie en zeldzame vegetatie zoals 
glaskroos en zegges in afgesloten 
gebied zonder racelawaai. 

Parking 
openluchtzwembad 
Terlaemen, hoek 
Kerkstraat en 
Zwembadstraat Zolder  

Bart Paesen 
(Regionaal 
Landschap 
Lage Kempen) 

29/jul Bomenwandeling 
Hasselt 

Stadswandeling met aandacht voor 
bomen en ander groen. Uitgewerkt 
boekje te verkrijgen. 

Ingang bibliotheek: 
Badderijstraat - 
Martelarenlaan 17, 
Hasselt 

Myriam en 
Annelies 

12/aug De waterlozen Vochtige graslanden en kleine 
vijvers: Kruipwilg, Blauwe knoop en 
Elzenzegge. 

Kerk Bolderberg: Sint-
Jobstraat 70, Heusden-
Zolder 

Luc Vanoppen 

19/aug Kolberg Reservaat van agentschap Natuur 
en Bos. Vijver 'Het Doodsgeleeg' 
bevat zeldzame planten zoals 
Drijvende waterweegbree. 

Parking Kapel Altijd 
Durende Bijstand: 
Goorstraat 100;  3511 
Hasselt 

Katrien/Luc V.  

26/aug ANB-reservaat 
Mijnterril Zolder. 

Mooi Landschap met terrilplanten 
zoals specialleke Gele ogentroost 
en misschien de kruising Gele x 
Rode ogentroost. 

Parking Mijnterril: 
Halstraat,  Heusden-
Zolder      

Luc Vanoppen 

2/sep Domein Kiewit Afsluitingswandeling en borrel. Parking Domein Kiewit: 
Putvennestraat 108, 
Hasselt 

Werkgr. 
communicatie 
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Activiteiten beheer 
 

Bij het doorsturen van deze Paalsteen, was er nog geen programma  2020 klaar van 
onze beheerploeg. 

Doch geen probleem, wil u eens meewerken, we trachten de beheerdagen steeds op 
de website te zetten: www.natuurpunthasseltzonhoven.be/activiteiten. 

In principe is er elke 3de zaterdag van de maand een werkdag voor de vrijwilligers. 
Contactpersoon: Ivo Vanvoorden: ivo.vanvoorden@telenet.be. Tel. 011 21 02 94 

 

 

 

http://www.natuurpunthasseltzonhoven.be/activiteiten
mailto:ivo.vanvoorden@telenet.be
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Natuurreisjes naar de Franse Lorraine en de Oostenrijkse 
Kalkalpen 
 

          Johan Royeaerd 

Reeds heel wat jaren organiseren 
we voor onze Natuurpuntafdeling 
Hasselt-Zonhoven reisjes naar 
natuurgebieden in de ons 
omringende landen. Dit jaar in 
2020 is dat niet anders. Even een 
kort voorsmaakje.  

 

 

 

 

 

* voorjaarsreisje met Hemelvaart: Côtes de Meuse 
in de Franse Lorraine 

Van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei 
2020 bezoeken we natuurgebieden in de Côtes de 
Meuse en de Côtes de Toul ter hoogte van Saint-
Mihiel, Commercy en Toul in de Franse Lorraine. In 
deze bovenloop van de Maas ontdekken we tal van 
orchideeën en parelmoervlinders op de droge en 
zonnige kalkhellingen, verkennen we oude 
steengroeves met gentianen en vroedmeesterpadden, 
doorsnuffelen we een groot kalkmoeras op zoek naar 
zeldzame waterjuffers en struinen we door de 
hooilanden langs de Maas, turend naar paapjes en 
wulpen. We verblijven in een hotel in de regio. De prijs 
voor de vierdaagse (drie nachten met halfpension) is, 
zoals de voorgaande jaren, € 240 per persoon in een 
tweepersoonskamer. Er is de mogelijkheid om een 
éénpersoonskamer te boeken. 
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* zomerreis begin juli: Kaunergrat in de Oostenrijkse Kalkalpen 

Van woensdag 1 juli tot en met woensdag 8 juli 2020 trekken we de bergen in met als doel 
Kaunergrat, een uitgestrekt ‘Naturpark’ ten zuiden van Imst in het Oostenrijkse Tirol. 
Kaunergrat is een noord-zuid gericht dal in de ‘kalkalpen’ en dat laatste betekent meteen een 
veel groter aantal zeldzame en voor ons vaak nieuwe en boeiende planten, vlinders, libellen, 
vogels en zoogdieren. Kaunergrat biedt een combinatie van alpenweiden, moerassige 
kwelzones, rijke bossen, nog wat sneeuwplekken, kale rotsen, bergbeekjes en dat tot op 
grote hoogte (letterlijk: 2750 m). We maken hiertoe optimaal gebruik van kabelliften en 
kunnen een deel van de gebieden ook met de wagen bereiken. Voor wie minder goed te 
been zou zijn hebben we op elke wandeling mogelijkheden om een korter of makkelijker 
parcours te nemen. De vorige edities alhier waren goed voor zo’n 500 zeldzame planten en 
ruim 70 soorten dagvlinders. Verblijven doen we in een hotel in Prutz en de prijs voor de acht 
dagen (halfpension) blijft ook op € 595 per persoon. Ook hier zijn éénpersoonskamers 
mogelijk. 

 

In februari-maart komen er nog twee uitgebreide infofolders met details over de beide 
streken, de programma’s, wat er te verwachten valt qua waarnemingen, waar we verblijven, 
wat mee te nemen, hoe in te schrijven, de prijzen, hoe er te geraken en de praktische 
afspraken. Wie deze info graag ontvangt of wie zin zou hebben om eventueel deel te nemen, 
kan dat laten weten via een mailtje aan johan.royeaerd@telenet.be. Wie graag meer info 
krijgt of vragen heeft kan ook mondeling terecht bij Johan Royeaerd op 0486 031 131. 

mailto:johan.royeaerd@telenet.be
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Organigram: wie is wie bij Natuurpunt Hasselt-Zonhoven 
 

Bestuur: 

Mieke Philips (voorzitter bestuur)  
mieke.philips@telenet.be       0497 50 73 47 
 
Marthe Willems (ledenadministratie + Natuurpuntstudie (SAP)) 
marthe.willems@telenet.be          011 82 33 82 
 
Carlo Vanderstraeten (penningmeester) 
carlo.vanderstraeten@telenet.be       0496 28 73 47 
 
Bert Carremans (webmaster)   
bert.carremans@gmail.com       0479 60 73 03 
 
Jos Coteur (aankoop gebieden, contacten stad, GECORO Hasselt) 
jos.coteur@telenet.be        0497 04 86 79 
 
Alida Vanholst (kern Herk & Mombeek, GECORO Hasselt)  
alida.vanholst@telenet.be          0497 94 45 93 
 
Frans Voets (secretaris, contacten NP Mechelen) 
frans.voets@skynet.be         011 22 41 60 
 
Freddy Vandebergh (Zonhoven milieuraad)  
freddyvandebergh@hotmail.com         011 82 30 46 
 
Guido Bertels (Zonhoven milieuraad, GECORO Zonhoven)   
guido.bertels@telenet.be        0474 57 32 36 
 
Patrick Vanbrabant (GECORO Zonhoven) 
patrickvanbrabant@telenet.be       0472 96 77 18 
 
Mirella Vanoppen (Facebook)  
mirella.vanoppen@skynet.be        0479 20 52 97 
 
Tony Froyen; Inge Hendrikx; Frans Voets; Mirella Vanoppen, Hildegarde Penders… 
(werkgroep communicatie)  
      
Verslaggeefster: Hildegarde Penders/Mieke/Mirella 
hildegardependers@hotmail.com       0476 89 80 56 
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Werkgroepen: 

Ivo Vanvoorden (aanspreekpunt beheerwerken) 
ivo.vanvoorden@telenet.be          011 21 02 94 
 
Katrien Hendrickx (SAP: Samen Amusant op Pad) 
katrien.hendrickx@gmail.com      0473 80 62 55 
   
Werkgroep vogels: Luc De Wilde 
l.de.wilde@telenet.be        0498 51 95 89 
 
Werkgroep uilen: Inge Hendrikx en Rik Jacobs 
strubbe.hendrikx@telenet.be en rik.jacobs3@telenet.be   0496 24 56 56 
 
Werkgroep amfibieën 
jos.coteur@telenet.be       0497 04 86 79 
 
Werkgroep vlinders 
mieke.philips@telenet.be       0497 50 73 47 
 
Werkgroep insecten 
eddy.pagnaer@hotmail.com       0477 96 94 78 
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