
 
 

Nieuwsflash: Maart 2023 
 

 
 

Bosmuseum Gerhagen 
 

 
 

OPENINGSUREN 
februari, maart en november 

woensdag, zaterdag en zondag van 13u45 tot 17u00 
april, mei, juni, september en oktober 

elke weekdag van 13u45 tot 17u00 
elk weekend en feestdagen van 10u30 tot 17:00 

juli en augustus 
alle dagen van 10u30 tot 17u00  

 
Het nieuwe seizoen is gestart. Blikvanger is de nieuwe zoogdierenkast. Het is een 
pareltje geworden. De moeite om te komen kijken. En we hebben ook onze 
amfibieëntentoonstelling terug opgesteld. 
 

  
 
 

 

 

 
 
 



 

Geleide natuurwandelingen 2023 
Geleide natuurwandelingen van 5-7 km (duur 2-3 uur ) 

 

 

 
Deze natuurwandelingen gaan door onder begeleiding van een natuurgids.   
We vertrekken telkens om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen Tessenderlo (afstand 
4-6 km  - duur 2-2.5 uur). Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 
 
Zondag 16 april  2023: Stiltewandeling in Gerhagen  
Sinds Gerhagen uitgeroepen is tot stiltegebied zijn er ook speciale stiltewandelingen 
gekomen. Er werden speciale stiltegidsen opgeleid. Ook binnen de Werkgroep hebben we 
stiltegidsen. Traditioneel maken we in de paasperiode kennis met het stiltegebied.  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 21 mei 2023: Lentewandeling Gerhagen:  
Gerhagen is geen bloemenparadijs. Maar je zou toch kunnen verschieten van hoeveel 
soorten we kunnen tegenkomen op deze wandeling. Waarom zijn bloemen zo kleurrijk en 
geuren sommigen zo lekker? En welke insecten bezoeken welke planten?  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 13 augustus 2023: Heidewandeling Gerhagen.  
Mooie stukjes heidegebieden, dop- en struikheide, vleesetende plantjes, libellen, 
mierenleeuwen, najaarsbloemen, de eerste paddenstoelen… al deze dingen hopen we u 
te laten zien op deze heidewandeling.  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 24 september 2023: Nazomerwandeling Gerhagen  
Wat deze wandeling gaat geven is steeds afwachten. Zijn de paddenstoelen er al? Staat de 
heide nog in bloei? Er zal voldoende zijn om er een boeiende wandeling van te maken. 
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 15 oktober 2023: Paddenstoelenwandeling Gerhagen  
Hopelijk zijn de weersomstandigheden gunstig om er een boeiende 
paddenstoelenwandeling van te maken en u kennis te laten maken met het mysterieuze 
leven van de zwammen. We hopen jullie de meest uiteenlopende soorten te laten zien. 
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 19 november 2023: Herfstwandeling Gerhagen  
Nog volop herfst. De laatste herfstkleuren, de laatste paddenstoelen, gallen, varens en nog 
allerlei andere zaken kunnen we tegenkomen op deze wandeling door Gerhagen.  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 



 

Daguitstappen  maart april 2023 
We rijden met zo weinig mogelijk auto’s en delen de vervoersonkosten. De picknick nemen 
we vaak mee voor onderweg (in de vrije natuur).  
Er kunnen wel eens wijzigingen optreden. Tijdig informeren en inschrijven is dan ook zeer 
wenselijk.     0477 614 709 – marcmeert10@telenet.be.                                                 

 
Zoals we vorige maal lieten weten is het enigste wat zo goed als vastligt de data van de 
daguitstappen: 
 
Zondag 12 maart 2023:   
Zondag 26 maart 2023:   
…. ? april Fietstocht naar de bloesems 
Zondag 16 april 2023:   
Zondag 30 april 2023:   
 
Wat staat er op het programma: Nederlands Limburg, Rocherath, Plombières, Elsloo…Wat 
wanneer gepland wordt blijft een verrassing, ook voor mij. We proberen jullie zo snel 
mogelijk op de hoogte te brengen. 
 
 

 
Een kort overzicht van wat er gebeurde 

 
 
 
Zondag 8 januari 2023:  Hoge Venen (5dln) 
Het was volop genieten van de vergezichten in het veengebied. Het is een mooie wandeling 
geworden van een 12 tal km met o.a. knuppelpaden, niet te veel modderige wandelpaden 
en niet teveel last van de koude wind. Vertrokken aan de Baraque Michel, wandelen door 
de Fagne Wallonne, picknicken in het natuurcentrum van de Botrange, terugkeren via de 
Fagne Polleur en nagenieten in het café op de Baraque. 
 
Zondag 22 januari 2023:  Kelchterhoef (5dln) 
Om niet al teveel risico’s te nemen i.v.m. de gladde wegen hadden we geopteerd voor een 
sneeuwwandeling in Kelchterhoef. Het leverde heel wat mooie beelden op. Er hing nog 
behoorlijk wat sneeuw op de takken van de bomen. Helaas konden we geen koffie voor de 
wandeling. Dan maar de schade ophalen na de wandeling dachten we maar dan zonder de 
soep.  
 
 
 



Zondag 5 februari 2023:  Zeeland (8dln) 
Eindelijk was het zover voor onze tocht naar Zeeland. Gelukkig was ons zaakje aan de 
rotonde in Westenschouwen wat groter geworden en konden we er genieten van onze 
koffie met appeltaart. Onze traditionele wandeling door de bossen, de duinen en langs het 
strand moesten we lichtjes aanpassen o.w.v. een canicross. Voor de rest was het genieten 
van het zonnetje en de woeste golfen. En natuurlijk kon de vissoep na de wandeling niet 
ontbreken. Brouwersdam viel wat tegen op de Grijze zeehond na. Teveel wind deed ons snel 
besluiten om snel naar de Flauwersinlagen te rijden. Vanuit de auto was het rustig kijken. 
Afsluiten, hoe kan het anders, deden we in de Heerenkeet. 
 
Zondag 26 februari 2023:  Ben Ahin vallei van de Solières (6dln) 
De vallei van de Solières is gekend voor zijn Sneeuwklokjes, de wilde judaspenning en later 
op het seizoen van de Daslook. Een mooie vallei waar het rustig of avontuurlijk wandelen is. 
Maar ook met enkele pittige hellingen. Deze beklimmingen brachten je echter naar een 
opener wandelgebied met mooie vergezichten. ’s Morgens werden we verwelkomt door 
enkele jachthoornblazers met hun weemoedige geluiden. Het werden twee wandelingen  
7.6 en 6 km. En telkens konden we na de wandeling terecht in het café-brasserie aan de 
parking van het gebied voor de nabespreking. 
 
 
 


