Nieuwsflash: zomer 2022
De wolven zijn terug.
Van 1 maart tot 30 juni kan je in het Bosmuseum opnieuw
terecht voor de Pop-up Expo “Wolven in Limburg.
Via deze reizende tentoonstelling – een initiatie van Natuur en
Bos, natuurgebieden Duinengordel, Bosland en KempenBroek en het Provinciaal Natuurcentrum – kom je meer te
weten over de aanwezigheid van wolven in Limburg. Je krijgt
er antwoorden op vragen als: Hoe kan je wolven herkennen?
Wat eten ze? Wat betekent de terugkeer van de wolf?
Waarom kiezen ze voor Limburg?
Op basis van ervaringen uit het buitenland worden tips
gegeven over hoe mens en dier met elkaar kunnen
samenleven en hoe je als veehouder je vee kan beschermen.
Ook Roger, de aangereden wolf uit Opoeteren krijgt een
plaats in deze tentoonstelling.

De uilen krijgen dit jaar een bijzondere plaats
Er is een nieuwe kast geplaatst in de inkomhal. In deze kast
staat er momenteel onze prachtige uilenverzameling. Dus
hebben we ook onze tijdelijke tentoonstelling over uilen terug
uit gehaald om ten toon te stellen.
Allemaal redenen genoeg om ook eens een bezoekje te
brengen aan het Bosmuseum.

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

Geleide natuurwandelingen 2022
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 2-3 uur). Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
Zondag 21 augustus 2018: 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. En heel belangrijk: hoe ver staat het met de
resultaten van de beheerswerken in het natuurreservaat?
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur).

Daguitstappen Zomer 2022

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 dan ook zeer
wenselijk. 0477 614 709 – marcmeert10@telenet.be.
Zondag 19 juni 2022: Zomerwandeling Hoge Venen
Ook hier ligt het programma niet honderd procent vast. Mogelijk wordt het combinatie
van Kalterherberg en de Venen De eerste wandeling is aan de Perlenbach. Nadien trekken
we het echte veen in: Im Platten Venn en Nahtsief.
Vertrek 8u in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Zondag 3 juli 2022: Fietstocht Tienen Zoutleeuw
We maken een tochtje tussen Tienen en Zoutleeuw van een 50tal km.
Samenkomst om 10 uur sportterreinen Houtemveld (sporthalstraat)
Zondag 24 juli 2022: Fietstocht Opitter
We maken een tochtje tussen Opitter en Maaseik van een 50tal km.
Samenkomst om 10 uur aan de kerk van Opitter (Pater Neyenslaan).

Een kort overzicht van wat er gebeurde

Zondag 24 april 2022: Lentewandeling Modave (9dln)
Er werd zo grondig naar alles en nog wat rondgekeken dat we niet snel vorderden. Al snel
werden de geplande twee wandelingen vervangen door één iets grotere wandelingen.
Mooiste waarnemingen waren: Mannetjesorchis, Zoetwatergarnaal, en nog heel wat
bloeiende voorjaarsbloemen (oa Vingerhelmbloem). Een gezellig terras (met eigen
biersoort) in de zon was een aangename verrassing onder weg.
Zondag 8 mei 2022: Fietstocht Aarschot (7dln)
Het werd een mooie en afwisselende tocht. Na een koffie op de gezellige markt van
Aarschot startte de tocht van 53km. De heuvelzone kwam in het begin met een pittige klim
bij het verlaten van Aarschot. Verder waren er mooie plaatsen zoals de pastorij van
Wezemaal, watermolen op de Dijle in Rotselaar, de brouwerij van Haacht, Wakkerzeel,…..
De terugtocht verliep volledig langs de Demer tot in het mooie Aarschot. En ook hier
vonden we onderweg een mooie en gezellig terras.
Zondag 29 mei 2022: Orcideeënwandeling Lanaye (4dln)
Door de weersvoorspellingen en andere activiteiten haakten een aantal deelnemers af. Al
bij al viel het weer goed mee, maar voor de gezelligheid mocht het wat warmer zijn. We
hebben buiten kunnen picknicken en er zijn maar enkele druppeltjes gevallen tijdens de 4
korte wandelingen – bezoekjes. Voor de terrasjes – cafés was het zoeken. Het eerste in
Lanaye was meer een brocanterie dan een café en het tweede vonden we pas in Tongeren.
En wat orchideeën betreft? Dat was top. Zelden hebben we in dit gebied 11 bloeiende
soorten kunnen waarnemen: Soldaatje, Poppen-, kruising tussen beide, Grote kever-, Bos-,
Gevlekte riet-, Hondskruid, Grote muggen-, Bijen-, Bokken-, Bergnachtorchis.

