
 

 
 

 
 
          Lees meer!  
 

 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 
 
  

BORGLOON 
PROTEST: "Nieuw natuurdecreet bedreigt  

Loonse natuurgebieden"  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  

http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/150520%20Activiteitenkalender%202015%20def.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/141214 Jaarplan 2015 versie Ad 3.pdf


 

 
  

Zondag 23 augustus 2015: Algemene vergadering  

Leefmilieu Borgloon, afdeling van Natuurpunt VZW, nodigt al haar leden uit op 

de Algemene Vergadering die statutair jaarlijks georganiseerd wordt op de 

traditionele feestdag van de afdeling nl.de BBQ  

•Zondag 23 augustus 2015 

• Aanvang: 18.00 u. • 

• zaal De Leeuwerik te Gors-Opleeuw • 

• Mettekovenstraat | 3840 Borgloon • 

AGENDA: 

• Jaarverslag 2014  

• Financieel verslag en activiteiten 2014 

• Begroting 2015 

• Ledenbestand + bestuurswissel  

• Aankoop en beheer natuurgebieden 

• Varia 

 

Elk natuurpuntlid ontvangt onze digitale nieuwsbrief en deze melding in de 

Digipad geldt als enige uitnodiging voor de algemene vergadering. 

Nieuwe bestuursleden zijn steeds welkom! 

Voorzitter: Luk Robijns  



 

 
  

Zondag 23 augustus 2015: BBQ  

BBQ en ledenfeest  

De natuurpunters van Borgloon willen u èn uw familie èn uw vrienden van harte 

uitnodigen op de JAARLIJKSE BARBECUE  

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2015 

OM 17.00 U. 

ZAAL DE LEEUWERIK 

METTEKOVENSTRAAT 

GORS-OPLEEUW 

 

Prijs: 8 € voor 1ste stuk vlees met inbegrip van groenten en sauzen;  

         3 € voor elk bijkomend stuk vlees met groenten en sauzen. 

Keuze uit: 

BROCHETTE - KOTELET - WORST - KIP - STUK VEGETARISCH. 

Dessert: verrassing!  

Dranken tegen kleine prijzen: wijn, bier, frisdrank, kortom van alles. 

 

Inschrijven en uw voorkeur bestellen is noodzakelijk en dit tot dinsdag 18 

augustus bij:  

 

Stefan Carolus      Luk Robijns 

Tel.: 012 744731      Tel. : 012 74 29 29  

GSM: 0497 24 21 38      
E-mail: stefan.carolus@telenet.be    E-mail:luk.robijns@hotmail.com 

mailto:stefan.carolus@telenet.be
mailto:luk.robijns@hotmail.com


 

 
 

 

 
 
  

Zondag 12 juli 2015:  

Dag van de kers  

Aanvang: 14.00 u. 

Plaats: Dreef kasteel van Rijkel/ D Vanleeuwenstraat, Borgloon 

 

Als natuurvereniging wordt deelgenomen aan deze hoogdag van de kers om met 

de bezoekers kennis te maken en hen duidelijk te maken dat hoogstambomen 

en hoogstamboomgaarden nog steeds nuttig zijn in het landschap, nog steeds 

een bepaalde economische waarde hebben. Boomgaarden zijn daarenboven een 

waardevol instrument om biodiversiteit te behouden: ontelbare diersoorten en 

plantensoorten kunnen goed gedijen in een ecologisch beheerde 

bomenverzameling. Er is voor elk wat wils op deze dag waar vooral het smullen 

van kersen en afgeleide producten centraal staat.  

Luk Robijns 012 74 29 29 

Vrijdag 14 augustus 2015:  

Nachtvlinderinventarisatie Kuttekoven  

Natuurpunt Borgloon start een mooie wandeling in de omgeving van Kuttekoven 

en gaat op zoek naar het vaak ongekende fauna en flora in onze buurt. Wanneer 

het donker genoeg, komen we terug aan het startpunt en installeren er een 

nachtvlinderlichtval. Onder deskundige begeleiding bekijken we de nachtvlinders. 

Een speciale wereld zal voor je open gaan waar wij op zoek gaan naar spanner 

,pijlstaart en microvlinders. Ook zullen wij andere nachtelijke activiteiten van 

dieren opvolgen zoals het geroep van de bosuil. Dit is een absolute aanrader. 

Deze activiteit is gratis en je hoeft niet in te schrijven. 

Wij komen samen aan de steenweg op Borgloon (collaweg) ter hoogte van de 

oude spoorwegzate in Kuttekoven om 21.00 u. 

Zaklamp is een aanrader om bij u te hebben 

Info : Stefan Carolus 0497 24 21 38 



 

  
Lees meer!  

 

 

 
 

 
  

Vrijdag 21 augustus 2015: Start insectencursus  

Waar: Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54, Gelinden (Sint-Truiden). 

Wanneer: 21 & 28 augustus en 4 september van 19.30u tot 22.00u; zaterdag 5 

september van 09.30u tot 16.30u  

 

Contact: Stefan Carolus 0497 24 21 38 

Zaterdag 5 september 2015: Natuurbeheersdag  

Vallei van de Herk  

Wij komen samen aan de Hoenshovenstraat tegenover de wellness van 9.00 tot 

de middag. 

Wij gaan een vervolgverhaal breien aan het omvormingbeheer dat wij starten in 

juni 2015 door het gefaseerd maaien van rietkragen in het moerasgebied van 

Hoenshoven. 

Fase 2 van de omvorming zal bestaan uit het maaien van de aanwezige 

rietvegetaties om alzo dottergraslandvegetaties meer kansen te geven.  

Aangepast schoeisel en handschoenen kunnen nuttig zijn om een gezonde en 

ontspannende natuurwerkdag tot een goed einde te brengen. 

Info: Stefan Carolus 0497 24 21 38.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/flyer%20insectencursus2015.pdf


 
 

 

 
 

Bekijk de foto's  

 

 

 
 
  

Wat geweest is …  

Zaterdag 23 mei 2015:  

NACHTVLINDERINVENTARISATIE  

(vervolg)  

Zes enthousiastelingen kwamen samen bij de ingang van het Natuurgebied Kuttekoven aan 
de Collaweg (N754) te Borgloon.Stefan en Stijn hadden reeds hun lichtbakken opgesteld. In 
de weiden werden al snel de eerste vangsten gedaan, die door Stijn vakkundig werden 
herkend als bijvoorbeeld de hennepnetelspanner of appelvlinder.  

Zaterdag 13 juni 2015: BEHEERTEAMDAG  

Meldert, Hoegaarden  

Op 13 juni werden de beheerders van alle Vlaamse natuurgebieden samen geroepen in het 
prachtige kasteel van Meldert, vlak naast Hoegaarden. Dat kasteel is een school en het bos 
is grotendeels natuurgebied. Een uitstekende locatie dus. Vanuit Borgloon zakten we met 
een 3-tal sterk geïnteresseerden af naar Brabant en we werden wat wijzer over 
verscheidene onderwerpen.  
De stand van zaken rond de uitvoeringsbesluiten werd gegeven en die stand is nog steeds 
niet zo rooskleurig. De acties lopen nu wel op zijn einde, maar ‘onze’ onderhandelaars 
werken hard verder. Er werd geworkshopt rond het aankoopbeleid (daar ook minder geld), 
de openstelling van gebieden, de kracht van de vrijwilligers, de 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD), natuur en erfgoed, de verhouding tussen 
beheerteams en werkploegen. Kortom, zowat alles wat beweegt in de natuurvereniging 
kwam aan bod. Het verslag is nog niet klaar maar zal na ontvangst op onze website 
geplaatst worden.  

Luk Robijns  

https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6152519614257793489


 

 
 

 

 
 

Bekijk de foto's!  

 
Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  
 
 

INSECTENDETERMINATIE i.s.m. LIKONA  

Gors-Opleeuw en Jesseren  

Half juni heeft de insectenwerkgroep van Natuurpunt Borgloon i.s.m. met Likona een 
inventarisatieronde gedaan in de gebieden Gors-Opleeuw en een paar perceeltjes in de Sint 
Annavallei. 
Boktorren, zweefvliegen, jonge sabelsprinkhanen, snuitkevers en schrijvertjes waren één 
van de vele soorten die werden gevonden . 
In een oude hoogstamboomgaard werd een Corticeus bicolor gevonden, dit is de 6de 
vindplaats voor Limburg. De kever is niet zeldzaam in Centraal-Europa, vanwege de 
kleinheid en het verborgen leven, wordt hij tot de familie van schorskevers gerekend.  

Stefan Carolus 

Zaterdag 20 juni 2015: NATUURWERK  

Hoenshoven  

Het omvormingsbeheer naar dottergrasland werpt stilaan zijn vruchten af . Door een 
sinusbeheer (het niet maaien van stroken in een grasland) bevorderen we ook de 
afzetmogelijkheden van vlinders en andere insecten. De Europese doelsoort moerasspirea 
en echte koekoeksbloem krijgen stilaan een dominante plaats in het beheerde gebied. Daar 
is veel manuele arbeidskracht voor nodig omdat het maaisel moet worden afgevoerd. En 
die menskracht werd geleverd door Luk, Jon, Bert, Stijn, Veerle, Jean, Eric, Stefan en Ad.  

https://plus.google.com/photos/112398377142865088459/albums/6162780516988469057
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schorskevers

