
GIDSENSPROKKELS 
Natuurgidsen Natuurpunt Noord-Limburg 

Jaargang 1 oktober 2014 

 

Voorwoord 

Nu de kleinkinderen netjes terug op school zitten, de onthaalmoeders terug zijn van hun jaarlijkse 

vakantie en de drukte van de gidsbeurten iets begint af te nemen blijft er terug een beetje tijd om te 

sprokkelen. 

Zoals u zal kunnen lezen geeft deze sprokkel vooral een overzicht van de evoluties in het 

educatiewereldje. Vanaf volgende maand hopen we weer meer te kunnen berichten over het wel en 

wee in onze natuurgebieden. Daarom wil ik meteen mijn boodschap van het eerste nummer herhalen: 

Ik hoop vooral om niet alles zelf te moeten uitvinden. Heb je dus iets gezien, gelezen of 

gehoord dat ook voor de andere gidsen nuttig kan zijn laat het me dan zeker weten dan kan ik 

het in de sprokkel opnemen. Stuur gewoon een mailtje naar jan.leroy@skynet.be 

 

Met vriendelijke groeten 

Jan 

 

  



Sprokkel 1: Het aanbod van Noord Limburg 

Met het uitvallen van enkele gidsen werd het eind vorig jaar al duidelijk dat het ruime aanbod aan 

natuuractiviteiten dat we intussen hadden ontwikkeld niet vol te houden was. 

In overleg met het afdelingsbestuur werd daarom beslist om zelf enkel nog activiteiten aan te bieden 

die de deelnemers kennis bijbrengen over de natuurgebieden die we beheren. Voor de meer 

algemene natuuractiviteiten verwijzen we door naar de werkgroep ISIS. 

Midden augustus verdeelden we daarom in alle Lommelse lagere scholen volgende folder: 

 
Educatief programma in de Lommelse Watering  
Een organisatie van Natuurpunt Noord-Limburg  
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn we genoodzaakt ons aanbod aan te passen.  
 
Natuurpunt Noord Limburg zal zelf blijven instaan voor de activiteiten die rechtstreeks 
betrekking hebben op de Watering:  

 

 

 
 
Dank zij de financiële ondersteuning door de stad kunnen deze programma's aan de 
Lommelse kleuter- en lagere scholen volledig gratis worden aangeboden.  
Voor de meer algemene natuuractiviteiten als water en bodemonderzoek, paddenstoelen, 
vegers voor vlinders, op zoek naar de geitenmelker enz..., verwijzen we graag naar 
Werkgroep ISIS (zie ook bijgevoegde brochure) . Deze activiteiten kunnen zowel doorgaan in 
de natuurgebieden in beheer van Natuurpunt Noord Limburg als in andere geschikte locaties 
dichter bij de school.  
Zie voor reservatie op de achterzijde  
 
Verjaardagsfeestje  
Dit programma is uitsluitend voor kleuters. Knaagje (een handpop die de gids hanteert) wil zijn 
vrienden de dieren uitnodigen voor zijn verjaardagsfeestje en vraagt de kinderen hem te 
helpen om de uitnodigingen te bezorgen. Tijdens de wandeling komen ze langs brievenbusjes 
van de dieren waar de kleuters de omslag met de uitnodiging kunnen instoppen. Bij elk dier 
wordt een foto getoond en wordt een klein spelletje gedaan dat verband houdt met het dier.  
 
Spelend door de watering  
Tijdens een wandeling door blok 2 van de Lommelse watering brengt de gids het verhaal van 
de watering en de vloeiweiden. De wandeling wordt regelmatig onderbroken voor kleine 
opdrachtjes. De stroming van het water meten, verspringen op de zandweg om te kijken over 
welke sloten ze zouden kunnen geraken, de hoogte van een boom meten enzovoort. Het 
verhaal en de opdrachtjes worden telkens in overleg met de leerkracht aangepast aan de 
leeftijd en de mogelijkheden van de groep zodat het geschikt wordt voor alle graden van het 
lager onderwijs.  
 
Op tocht met de boeboeks  

Is een uitgewerkt pakket opdrachtjes op niveau van leerlingen van de 2e graad. Door het 

uitvoeren van opdrachtjes komen de kinderen in contact met de elementen uit de omgeving. 

Uitsluitend om zelfstandig uit te voeren in kleine groepjes onder leiding van leerkracht of 

ouders. Voor dit programma zijn geen gidsen beschikbaar. 

Ook de biotoopstudies voor middelbaar onderwijs in watering en Heuvelse heide blijven we 

begeleiden. 

 



Sprokkel 2 : Vergoeding wandeling met gids 

De tarieven voor activiteiten begeleid door gidsen van Noord Limburg waren vrij ingewikkeld 

geworden. 

In het afdelingsbestuur werd beslist om vanaf 1 januari 2015 over te stappen op een eenvoudig tarief. 

 Groepen tot 30 personen die onder begeleiding van een van onze gidsen willen wandelen 

zullen daarvoor een vergoeding betalen van 40 €. 

 Scholen betalen dan een vergoeding van 2 € per deelnemer. 

Gezien we van de stad Lommel een toelage bekomen voor activiteiten voor Lommelse lagere scholen 

kunnen deze gratis deelnemen aan de activiteiten uit ons aanbod. 

 

Sprokkel 3: Samenwerkingsverbanden 

De samenwerking met de werkgroep ISIS die twee jaar geleden startte met de activiteit "Vegers 

voor vlinders in het Plat en op Blekerheide wordt verder uitgebreid zoals je in de eerste sprokkel kon 

lezen. 

Intussen is het ook tot een samenwerking gekomen met het museum van Lommel kolonie. 

Scholen die in de voormiddag in het museum een workshop "Oertijd" volgen kunnen indien ze dit 

wensen in de namiddag onder begeleiding van een gids van Natuurpunt Noord Limburg een 

wandeling maken in de Heuvelse heide of de watering. De gids sluit in zijn verhaal aan bij de inhoud 

van de workshop. 

Het museum neemt daarbij de volledige organisatie en administratie op zich en betaalt ons na afloop 

van het volledige programma de vergoeding uit. 

In september en oktober gaat het over 14 groepen. Het zijn overwegend lagere scholen uit Lommel. 

In het kader van Bosland gingen er dit jaar 5 wandelingen door met begeleiding door onze gidsen. 

Hiervoor werd in totaal 8* een gids ingezet. Eerstdaags wordt er een evaluatievergadering voorzien 

waarbij tegelijk de planning voor 2015 zal worden bekeken.  

Op 14 september organiseerde de gemeente Overpelt ter gelegenheid van Open Monumentendag 

een publieksdag op de Grote Hof en het Hobos. Ze deed hiervoor beroep op 7 van onze gidsen. Er 

waren die dag meer dan 1000 deelnemers! 

Intussen is er ook een gesprek geweest op vraag van de animatieverantwoordelijke van Vossemeren. 

Het betrof een project op langere termijn en het gesprek daarover was enkel verkennend. Er is verder 

afgesproken dat voor groepen (meestal uit bedrijven) die in Vossemeren komen verblijven en een 

natuurwandeling wensen de normale procedure moet worden gevolgd via de toeristische dienst van 

de stad. 

  



Sprokkel 4: Klimaat veetiendaagse 

Ook dit jaar organiseert de stad Lommel een klimaat veertiendaagse. 

Zoals vorig jaar zullen we daarom morgen 5 oktober  tijdens onze wandeling in de watering speciaal 

aandacht besteden aan het thema klimaat. 

Op dinsdag 7 oktober zullen we meewerken aan het openingsevent in Kattenbos met twee korte 

wandelingen. 

In de week van 6 tot 10 oktober richt de klimaat veertiendaagse zich naar de lagere scholen, in de 

week van 13 tot 17 oktober komen de middelbare scholen aan de beurt. Voor beide weken hebben we 

de mogelijkheid geboden voor wandelingen in de watering. Slechts 1 lagere school is op dit aanbod 

ingegaan. De wandeling zal doorgaan woensdag 8 oktober. 

 

Sprokkel 5: Alia iacta est 

Met deze latijnse spreuk "De teerling is geworpen" kondigde Natuurpunt vorige woensdag de fusie 

aan tussen Natuurpunt Educatie en CVN. 

Op maandag hielden beide organisaties een bijzondere algemene vergadering. Ik nam deel aan deze 

van Natuurpunt in Mechelen. Doel was elk afzonderlijk principieel te beslissen tot fusie. 

De fusie is aantrekkelijk omdat het aanbod van beiden erg complementair is en weinig overlapping 

vertoont. De schaalvergroting zou ook moeten bijdragen om de efficiëntie te verhogen en zo de 

besparing van 7% die de overheid wenst door te voeren beter te kunnen weerstaan. 

Nu zal een gemeenschappelijke werkgroep verder nieuwe statuten uitwerken en een 5 jaren 

beleidsplan. Dit zal in maart opnieuw worden voorgelegd aan de algemene vergadering van beide 

organisaties afzonderlijk. Deze zullen dan kunnen beslissen tot een definitieve fusie. 

De nieuw te vormen instelling kreeg de voorlopige werknaam “Natuurpunt CVN” mee en zou meteen 

de grootste vormingsinstelling worden voor natuureducatie.  

 


