
Activiteitenkalender 

 

De COVID-19 pandemie is nog niet voorbij, maar we kunnen weer op stap in de natuur. 

Uiteraard houden we ons aan de op dat moment geldende regels.  

 

Check steeds onze website voor de laatste stand betreft onze  

groepsactiviteiten. http://www.natuurpuntlommel.be/  

 

 

 

 

Vogeltrekwaarnemingen en tellingen in de 'Veewei' 

Zondag 5 september 2021 (aanvangsuur 6h30) 

Zondag 12 september 2021 (aanvangsuur 6h40) 

Zondag 19 september 2021 (aanvangsuur 6h50) 

Zondag 26 september 2021 (aanvangsuur 7h00) 

Zondag 3 oktober 2021 (aanvangsuur 7h15) 

Zondag 10 oktober 2021 (aanvangsuur 7h30) 

Zondag 17 oktober 2021 (aanvangsuur 7h45) 

Zondag 24 oktober 2021 (aanvangsuur 8h00) 

Zondag 24 oktober 2021 (aanvangsuur 7h00) (LET OP: Omschakeling Winteruur)  

 

Leiding: Albert Geuens  

Locatie: op ons reservaat in de Veewey.  

Aanvangsuur: ongeveer 1/2 uur voor zonsopgang, men kan steeds later aansluiten. 

 

Bèr en co volgen wekelijks de vogeltrek. Op de vertrouwde standplaats plaatsen ze hun netten 

en turen ze de horizon af naar onze trekkers. Regelmatig worden ze dan verrast door niet-

alledaagse soorten. 

 

Bij regenweer gelieve eerst contact op te nemen of de telling doorgaat.  

Bèr 011/73.27.44  

 

http://www.natuurpuntlommel.be/ 


 

 

 

 
Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt ook aan trektelling gedaan, maar dan 

wel ALLE DAGEN. Men start op 15 augustus.    Contact : Michel Emmers (tel.: 

011/54.28.70). 

 

 

 

Zondag 12 september 2021 (Open monumenten dag) 

 

Wandelen met schapen doorheen de Vloeiweiden. 

 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen samen met onze herder.  

Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”. 

 

De Vloeiweiden als natuurmonument en in running voor een mogelijke erkenning op de lijst 

van immaterieel UNESCO-erfgoed. In het dossier Onroerend Erfgoed Vlaanderen 2021 

kregen we wel geen hoofdprijs, maar we werden toch gehonoreerd met een speciale 

vermelding. Dat is voor ons de kans om eens iets speciaals te doen. We gaan eens samen met 

onze herder op stap met zijn schapen doorheen dit uniek gebied. 

 



 
 

De activiteit begint om 14.00 u en is gericht op gezinnen met kinderen (alle leeftijden, maar 

ze moeten zelf kunnen meewandelen : het parcours is niet geschikt voor kinderwagens en -

buggy’s). Het sluit mooi aan bij het thema, want kinderen krijgen de kans om schapen te 

aaien, te voelen en te ruiken. De herder vertrekt met zijn hond en kudde aan het Wateringhuis 

en wandelt een eind op de Vloeiweiden, samen met de mensen die willen meegaan, waar dan 

ook uitleg en een demonstratie gegeven wordt over het herdersleven en het gebruik van de 

herdershond.  

'Laatkomers’ kunnen altijd aansluiten omdat de afstanden niet zo groot zijn en de kudde nooit 

ver van het Wateringhuis zal zijn. Aan het Wateringhuis kan altijd iets gedronken worden.  

 

 

 

Zaterdag 25 september 2021 

 

Beheerswerken in en rond het WateringsHUIS 

 

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

onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. Ook nu blijven we dit doen 

in een 'corona' veilige omgeving. 

 

Iedereen is welkom. 

 

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

 

 

 

Zondag 26 september 2021(gewijzigde datum) 



 

Bezoek aan de Maat te Mol. 

 

Leiding : Jef Sas 

Samenkomst en vertrek : 8h30 "wateringHUIS" 

 

Dit uniek gebied heeft een gehele metamorfose ondergaan.  De terreinen met haar 

bevloeiingssystemen werden hersteld.  Men verwacht binnenkort weer te kunnen bevloeien. 

We wandelen met de alom gekende conservator Jef doorheen het gebied en komen veel te 

weten van dit enig biotoop met z'n diversiteit aan soorten flora en fauna. 

Waterdicht schoeisel kan nuttig zijn.  

 

 

 

Zondag 3 oktober 2021 

  

Uitstap naar de Liskens en omgeving te Bergeyk (Nl) 

 

Leiding Ward Walravens 

Samenkomst : 14h aan het 'wateringHUIS' te Lommel Kolonie 

 

 
 

De Maaij-Liskes is een natuurgebied rondom de vroegere kweekvijvers nabij Bergeijk.  Je 



vindt er maar liefst 13 voormalig kweekvijvers die in 1992 zijn aangekocht door 

Natuurmonumenten. Vanuit de vogelkijkhut kun je op zoek gaan naar de ijsvogel, blauwborst 

en roerdomp. Ook kun je op zoek gaan naar karpers en snoeken in de Beekloop, die dwars 

door het gebied stroomt. 

Dus zeker de moeite om dit biotoop eens opnieuw te ontdekken. 

 

 

Vrijdag 29 oktober t/m maandag 1 november 2021 

 

TEXEL-reis. 

 

Meer info vorige Zonnedauw. 

 
 

Zondag 7 november 2021 

 

Geleide natuurwandeling te Lommel-Kolonie  

Thema : Paddenstoelen voor beginners 

 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.  

Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”. 

 

Wat veel mensen niet weten, is dat paddenstoelen ‘slechts’ het zichtbare bovengrondse deel 

vormen van een veel groter ondergrondse schimmelrijk, het www (wood wide web) genaamd 

om met de tijd mee te gaan. 

 

Tijdens deze wandeling zullen we speciaal aandacht besteden aan de paddestoelen in het 

algemeen. Voorkennis is niet nodig, integendeel, we proberen elkeen iets mee te geven van 

deze minder bekende wereld. 

 

 
 


