
Activiteitenkalender 

 

 

Aangezien we nog niet verlost zijn van de COVID-19 pandemie zullen er voorlopig nog 

geen groepsactiviteiten plaatsvinden, met uitzondering van enkele noodzakelijke 

werkzaamheden en met de gekende corona regels. 

Met wat geluk zal deze situatie spoedig veranderen.  

 

Raadpleeg steeds onze website om te zien of een activiteit al dan niet 

doorgaat. http://www.natuurpuntlommel.be/ 

 
 

Zondag 2 mei  2021  "GEANNULEERD" 

Geleide natuurwandeling “Vroege vogels” te 
Lommel-Kolonie  

 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.  

Samenkomst: om 7.30u aan “Het wateringHUIS”.  

 

De Grote Watering van Lommel is een uniek overblijfsel van een groots opgezet 

irrigatieproject van de Belgische staat in het midden van de 19e eeuw waarbij grote 

oppervlakten heide omgezet werd in vruchtbaar grasland. Dit betekent ook een unieke fauna 

en flora. Door de veelvuldigheid aan planten en insecten vinden hier vele vogels hun habitat. 

Gedurende deze wandeling zullen we speciaal de aandacht vestigen aan deze gevleugelde 

vrienden.  

  

Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten.  

Niet toegankelijk voor kinderwagens. 

 

 

Zaterdag 12 juni 2021 

Wandeling nachtzwaluw Kattenbos  

Gids : Carl Vertommen. 

Samenkomst :  om 20 uur op de parking van de " Vijf Linden"  zandstraat 18 te Lommel 

 

We vertrekken met onze tocht richting de 'molen van Kattenbos' en bezoeken even onze 

terreinen op de Balimheide. Het zal dan duister genoeg zijn om op de terugweg op zoek te 

http://www.natuurpuntlommel.be/


gaan naar onze mysterieuze vogel, de nachtzwaluw, ook wel geitenmelker in de volksmond 

genoemd. 

 

Zondag 13 juni 2021 

Wandeling in de Dommelvallei org NP Hechtel-Eksel 

 

Gidsen : Albert Geuens en Gunther Eerdekens 

Samenkomst :  om 8 uur Hoek Schansdijkstraat-Kenisdijk 

 

Met onze vertrouwde gidsen proberen we de geheimen van dit moerassig biotoop te 

ontdekken.  

Waterdicht schoeisel of laarzen zijn zeker aan te bevelen. 

 

Zondag 27 juni 2021 

Wandeling in de Den Tip 

 

Gidsen : Albert Geuens en Rik Theuews 

Samenkomst :  om 9uur Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven(omgeving  feestzaal Heidegal) 

 

We gaan de nieuwe rozentuin bekijken en ons nieuw wandelpad inlopen. 

 

 

 

Zondag 4 juli 2021 

Geleide natuurwandeling “Maaien met de zeis” te 
Lommel-Kolonie  

 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.  

Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”. 

 

Na een korte introductie zullen we het "zeisen" onder de loep nemen. Natuurlijk is er ook de 

mogelijkheid om het eens zelf te proberen en enkele baantjes te maaien. Voor de 

geïnteresseerden is er ook nog een mogelijkheid om onder leiding van onze deskundige gids, 

een korte wandeling doorheen het gebied te volgen. 
 


