
Activiteitenkalender 

 

 
Zondag  1 maart  2020  

  

Geleide natuurwandeling “Op zoek naar de bron van het witteren in “De 

Vloeiweiden”” te Lommel-Kolonie (ism Op stap in Bosland) 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen. 

Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS” . 

 

In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische 

heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van 

Natuurpunt  houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. 

Het "witteren", een uniek gebeuren. 

  

Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor 

kinderwagens. 

 

 Woensdag 4 maart 2020 
 
De Witterweken 

Voordracht Maarten D'Hondt: "Kempische schaapskudde voor een biodiverser 

landschap." 

Samenkomst : Parochiehuis De Kom(Lommel-Kolonie) om 19.30 u 

 

Zaterdag 28 maart 2020  

Beheerwerken Veewei.  

Heidebeheer: verwijderen van jonge dennen en berken  

Iedereen is welkom.  

Samenkomst: ingang reservaat Kiefhoekstraat om 9 uur  

 

 



Zaterdag 4 april 2020  

Onderhoudswerken in en om “Het wateringHUIS”  

Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  

buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.  

Iedereen is welkom.  

Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.  

Maandag 13 april 2020 (paasmaandag)   

Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren  

Leiding: Albert Geuens.  

Samenkomst: om 8.00 uur parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), 

Lupinestraat.  

   

Het militair domein in Hechtel is een van de grootste resterende heidegebieden in 

Limburg.  

Deze wandeling is een buitenkans om dit afgesloten gebied te betreden en kennis te 

maken met de grootschalige natuurbehoudswerken die er worden uitgevoerd. 

Kinderen toegelaten toch enkel geschikt voor jonge avonturiers die tegen een 

stevige wandeling kunnen.  

Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken.  

Drank en/of versnapering is wel gewenst.  

Zaterdag 18 april 2020   

Excursie naar “De Most” te Balen  

Gids : Manu Vermeulen  

Samenkomst : om 9.00 u aan parking nabij de ingang van de Most (  Pelterweg).  

Zondag 3 mei 2020   

A: Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie  

Vogelwandeling “In mei legt elke vogel een ei”  

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen  

Samenkomst:  7u30  aan het WateringHUIS   

Voor de deelnemers staat er na de wandeling een heerlijke pannenkoek klaar. 


