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De klimaattop in Parijs 
 
De klimaattop in Parijs, waar het alles of niets wordt, het keerpunt, the 
point of no return. We kunnen niet langs de drama’s die zich er onlangs 
afspeelden. Verhoogde waakzaamheid en veiligheidsmaatregelen 
maken nu alle “randactiviteiten” onmogelijk. In het kader van de veilig-
heid van een klimaattop zijn (protest)marsen inderdaad slechts rand-
activiteiten en worden deze best geschrapt, om de veiligheid van de 
top beter te garanderen. Dat begrijpen we. Maar in een democrati-
sche wereld zijn deze marsen en acties broodnodig om druk te leggen, 
en vooral om aan te tonen dat er een breed, mondiaal, maatschap-
pelijk draagvlak is voor drastische maatregelen voor ons klimaat.  
 
Hoe is het zover kunnen komen? 
 
Dat het klimaat stilaan de pedalen kwijt is, is intussen algemeen gewe-
ten en erkend. Een enkeling spreekt het nog tegen, maar deze is wel-
licht economisch gebaat bij deze houding. Tabakproducenten heb-
ben ook lang volgehouden dat roken absoluut niet schadelijk is.  
De klimaattop die in 2009 een opvolger voor het Kyotoprotocol had 
moeten opleveren flopte. De doelstellingen waren ambitieus, de ver-
wachtingen hoog, terwijl ontwikkelde landen terughoudend waren 
omwille van de mogelijke economische gevolgen, en ontwikkelende 
landen zoals China ervoor pleitten om net zo vervuilend to mogen wor-
den als de ontwikkelde landen. Het akkoord werd een vrijblijvend vod-
je papier. 
In 2011 werd in Durban beslist om een nieuw en bindend klimaatak-
koord te sluiten, ten laatste in 2015. Dit nieuwe akkoord zal ingaan van-
af 2020. Ook China zal meedoen. Een jaar later werd het Kyotoproto-
col verlengd tot 2020, in afwachting van de concrete uitwerking van 
het nieuwe akkoord. Voor het eerst wordt er ook afgesproken dat ar-
me landen, die de gevolgen van de klimaatverandering het eerst en 
mogelijks het hardst zullen voelen, gecompenseerd zullen worden. De-
ze compensatie loopt dan weer in het slop op de volgende klimaat-
top. Wel wordt afgesproken dat alle landen tegen 2015 hun klimaat-
doelstellingen bekend maken. Een processie van Echternach dus. Vo-
rig jaar in Lima moesten de contouren voor het nieuwe klimaatakkoord 
vastgelegd worden. Meer dan een reeks vage doelstellingen werd het 
niet. Daarom is de top van dit jaar zo cruciaal. Er is nog maar weinig 
tijd om het klimaatakkoord dat ingaat vanaf 2020 op te stellen. Boven-
dien dringen tussentijdse maatregelen en strengere doelen zich op: het 
klimaat wacht niet op een politiek akkoord. 
 
Ondertussen is de klimaatverandering begonnen. Stilletjes en geniepig, 
met hier en daar een warmterecord, verdacht veel hevige onweers-
buien, een orkaan meer of minder… We kunnen er niet meer onderuit: 
97 % van de wetenschappers zegt dat het de schuld is van de mens en 
zijn CO2-uitstoot. Hopen op die overige 3 % of wachten tot het voorbij is 
zit er niet meer in. Dat weten we wel. Iedereen weet het, los van enige 
economische belangen. Voor wie toch nog twijfelt zijn er de opeenvol-
gende rapporten die telkens bevestigen: het klimaat verandert.  
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Rapport 
 
Recent verscheen het MIRA klimaatrapport 2015. 152 bladzijden over 
broeikaseffect, waarnemingen, omslagpunten en toekomstvoorspellin-
gen.  
Omdat ook deze onderzoekers geen glazen bol hebben, en elk opeen-
volgend klimaatrapport de neiging heeft om de doemscenario’s van het 
voorgaande rapport te overtreffen, beperken we ons tot de waarnemin-
gen en de nabije toekomst.  
− Het aantal tropische dagen (>30°C) is statistisch aantoonbaar geste-

gen sinds 1968; 
− De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Ukkel stijgt langzaam maar ze-

ker; 
− Het aantal winterdagen met zware neerslag (1951 - 2013) en de 

maximale neerslag in 5, 10 en 15 opeenvolgende dagen 
(1880 - 2013) is significant gestegen; 

− Het jaargemiddelde zeeniveau in 2013 lag significant hoger dan in 
1951; 

− De temperatuur van het zeewater stijgt significant; 
− Hittestress in steden, en het zogenaamde hitte-eilandeffect eist do-

den bij ouderen en kinderen; 
− Mondiaal steeg de temperatuur met 0,8°C tussen 1850 en 2013. “Die 

stijging is zowel in omvang als in snelheid ongewoon en overtreft 
ruimschoots de natuurlijke klimaatfluctuaties van de laatste duizend 
jaar. De laatste decennia waren warmer dan alle andere decennia 
sinds 1850.” 

− De concentratie van atmosferische CO2 in 2013 steeg met 42 % sinds 
de industriële revolutie in 1750 (IR); 

− De concentratie van atmosferische N2O steeg met 21 % sinds de IR; 
− De concentratie van atmosferische CH4 steeg met 153 % sinds de IR. 
 
Voor de toekomst in Vlaanderen geeft het rapport 3 scenario’s. Voor 2 
van de scenario’s zijn de voorspellingen: 
− Meer neerslag in de winter, tot +38 % over 100 jaar, niet door meer 

regendagen, maar door meer neerslag per keer; 
− In de zomer zal de neerslaghoeveelheid dalen, tot -52 % over 100 

jaar door een dalend aantal regendagen. Wanneer het dan regent 
in de zomer zullen de buien heviger zijn. 

 
Ook het rapport van de Verenigde Naties is duidelijk: ongeveer 90 pro-
cent van de (natuur)rampen die sinds 1995 zijn opgetekend, vindt zijn oor-
sprong in het klimaat. Dit kostte al 600 000 levens. 
 
Vluchtelingen 
 
De vluchtelingencrisis die we nu meemaken kent een politieke (terreur) 
oorsprong. Enkelingen brengen de opkomst en het succes van dergelijke 
terreurgroepen in verband met klimaatverandering en mislukte oogsten, 
met honger tot gevolg. Hoe dan ook: wanneer de temperatuur de ko-
mende jaren (2100) stijgt met meer dan 2°C, dan zullen er gebieden on-
vruchtbaar worden, oogsten op grote schaal mislukken en er zal honger 
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zijn. Eilanden en kustregio’s zullen overstromen, andere regio’s zullen 
nog meer orkanen te verwerken krijgen. Dit zal wellicht een nieuwe 
vluchtelingenstroom op gang brengen. Deze klimaatvluchtelingen 
kunnen we niet terugsturen naar hun thuisland “wanneer het klimaat 
gekalmeerd is”. 
 
Olie en terrorisme 
 
We willen geen artikel schrijven over terrorisme, of een of andere ter-
reurgroep. Maar er is wel een duidelijk verband tussen olie en terroris-
me. Een bepaalde terreurgroep haalt een deel van haar inkomsten 
namelijk uit de winning en verkoop van olie. Door onze afhankelijkheid 
van olie af te bouwen, verkleinen we onze CO2-uistoot, houden we 
misschien nog op de valreep de catastrofale temperatuurstijging van 
meer dan 2°C tegen en… zullen deze groeperingen op zoek moeten 
gaan naar andere inkomsten. 
 
De top van “de laatste hoop” 
 
Klimaatwetenschappers en milieugroeperingen stellen vast dat de kli-
maatdoelen, zoals ze nu bij de meeste landen op tafel liggen, onvol-
doende zijn. Toch is er nog hoop: de meeste landen hebben hun kli-
maatdoelen opgesteld en bekend gemaakt en alle landen, ontwikkel-
de en ontwikkelingslanden, willen zich engageren. 
België, voortrekker en gerespecteerd internationaal onderhandelaar, 
beseft dat haar geloofwaardigheid op het spel staat. Onze zes verte-
genwoordigers vertrekken naar de top zonder akkoord over de natio-
nale klimaatdoelstellingen 2013-2020 en de verdeling hiervan over de 
regeringsniveaus. Er werd zes jaar getimmerd aan een akkoord over 
de Belgische inspanningen. Zo vertrekken onze vertegenwoordigers 
naar de klimaattop waar bijna 200 landen het in twee weken onder-
handelen eens moeten worden over een klimaatakkoord. 
Eind oktober was er een voorakkoord tussen de vier klimaatministers. 
Maar toen zij dit akkoord voorlegden aan hun regeringen werd dit 
door de federale en de Vlaamse regering afgeschoten. De federale 
regering vond dat haar minister te veel beloofd had, en de minister re-
kende onterecht de waterkrachtcentrale van Coo als groene energie; 
de Vlaamse regering (vooral de grootste partij) vond dat het akkoord 

te veel zou kosten aan Vlaanderen, en dat de inspanningen 
niet eerlijk verdeeld waren. Het leverde ons land op de eerste 
dag al de “fossil of the day award” op. Dat Marghem intussen 
wel tijd had om het akkoord over Doel 1 en Doel 2 rond te krij-
gen, kan er bij velen niet in. 
Gelukkig is België (als gewoonlijk) een slechte leerling in een 
thans goede klas. Een beetje te laat werd het Belgisch huis-
werk toch nog ingediend. Een mager akkoord dat ambitie 
mist.  
 
De bijna tienduizend mensen die vanuit België naar Parijs had-
den moeten afzakken, laten zich niet ontmoedigen door ter-
reurdreigingen. Vanuit de bevolking is er een groot draagvlak 
voor een degelijk akkoord, want iedereen weet dat het hoog-
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nodig is. Climate express verhuisde daarom van Parijs naar Oostende. 
Ook dat mocht uiteindelijk niet, wegens te gevaarlijk. Ook hier werd een 
oplossing gevonden: thuisprotest. Onder de noemer “we are marching” 
postten gezinnen en verenigingen filmpjes van zichzelf met een bood-
schap aan de klimaatonderhandelaars. Dat is niet hetzelfde als tiendui-
zenden mensen in de straten van Parijs, maar de omstandigheden vra-
gen nu eenmaal creatieve en snelle oplossingen. Een week later dan ge-
pland, middenin de klimaattop, verzamelden toch tienduizend mensen in 
Oostende. Dit toont de bezorgdheid van de burger en de wil om door te 
gaan. 
 
L’accord est accepté 
 
Op zaterdag 12 december, een dag later dan voorzien, klonk de uit-
spraak “L’accord de Paris pour la climat est accepté”. Vanuit alle hoeken 
van de wereld klinkt vooral een zucht van opluchting: er is een akkoord! 
Een historisch akkoord, want voor het eerst doen alle 195 landen en de 
Europese Unie mee, dus ook China en de VS. Het is ook een bindend ak-
koord. Meer nog, het akkoord streeft naar een maximale opwarming van 
2°C, met een duidelijke ambitie om deze onder de 1,5°C te houden. Met 
Copenhagen nog in het achterhoofd, kunnen we dus inderdaad tevre-
den zijn. Na de opluchting en ontlading is het tijd voor het echte werk: 
concrete actie. Het klimaatbeleid van elk land zal om de vijf jaar herzien 
moeten worden, waarbij de ambities niet mogen afzwakken. De uitda-
ging zal zijn om deze plannen ook waar te maken. Vanaf 2020 zal er jaar-
lijks 100 miljard dollar worden vrijgemaakt om de armste landen te helpen 
in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het akkoord 
spreekt evenwel niet letterlijk van een totale CO2-neutraliteit tegen 2050. 
 
De wil is er, aan de weg moet nog flink getimmerd worden. 
Maar goed, de ambitie is er. Eindelijk zien de wereldleiders de ernst en de 
hoogdringendheid van de klimaatproblematiek in en laten zij zich niet 
ompraten door de industrielobby (of is het lobby-industrie?).  
Er ligt een bindend akkoord op tafel, dat wel nog even door alle landen 
ondertekend en geratificeerd moet worden.  
En nu op naar een eerste Belgische klimaattop... 
 
 
Els Ferson 
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Kimaatverandering 
 
Als antwoord op de globale klimaatverandering en bijkomende gevolgen 
op mens en milieu heeft het beleid in Vlaanderen een derde versie van 
het Vlaams Klimaatbeleidsplan opgesteld voor de periode 2013-2020.  
 
Het plan bestaat uit twee delen: mitigatie (reduceren van de broeikas-
gasuitstoot) en adaptatie (systemen aanpassen aan de mogelijke gevol-
gen van de klimaatverandering). Inzake het thema natuur zijn er zeven 
maatregelen opgenomen binnen het deel adaptatie: 
− Natuurgebieden met elkaar verbinden, vergroten, robuuster maken; 
− Natuur verweven binnen andere functies; 
− Bij inrichten van natuur– en andere groengebieden rekening hou-

den met de klimaatswijziging; 
− Natuur– en bosbeheer aanpassen, met specifieke aandacht voor 

onderhoud en calamiteiten; 
− Aanpassen van het bermbeheer; 
− Klimaatadaptatie meenemen in de ontwikkeling van de soortenbe-

scherming; 
− Onderzoek en monitoring naar invloed van de klimaatverandering 

op de specifieke (Vlaamse) soorten. 
Om verdere oplossingen uit te werken is het belangrijk te weten wat de 
reële en verwachte effecten van klimaatverandering op natuur en bos in 
Vlaanderen zijn. 
Daarnaast wordt voor drie contrasterende landschapsvensters (Blankaart, 
Dijle-Laan-Yse, Hoge Kempen) dieper ingegaan op de verwachte kli-
maatseffecten voor de in die gebieden aanwezige natuur en bos. 
 
Bevindingen 
 
Onder invloed van de stijgende concentraties aan CO2, en andere broei-
kasgassen, beginnen klimaatpatronen wereldwijd te veranderen. Naast 
economische en sociale gevolgen, verwacht men ook repercussies op 
de biodiversiteit en op het vermogen van ecosystemen voor het leveren 
van diensten aan de maatschappij.  Om de toekomstige klimaatveran-
dering onder invloed van verhoogde broeikasgasemissies te verkleinen 
zijn in de studie klimaatmodellen gebruikt. De veranderingen in het kli-
maat zullen directe gevolgen hebben voor de fysische processen in de 
natuur. 
Zo kan klimaatverandering ook leiden tot een versterking van reeds be-
staande milieudrukken, zoals bodemverzuring, vermesting, watervervuiling 
en dalende grondwaterstand.  
Zo kan de waterkwaliteit dalen bij langere en meer frequente droogte 
omdat opgeloste stoffen (nutriënten en polluenten) meer geconcen-
treerd worden. 
In heidelandschappen (zoals de Hoge Kempen)kan een toenemende 
neerslag tijdens de winterperiode zorgen voor frequentere en langduriger 
overstromingen. Hierdoor kunnen de abiotische condities voor de typi-
sche habitats ongeschikt worden en kunnen er verschuivingen in de ve-
getaties optreden, bijvoorbeeld van natte dopheivegetaties naar veen-
pluisvegetaties. Typische soorten van de vochtige heide zijn gevoelig aan 
grondwaterdaling tijdens de zomer. Bij verdroging van een soortenrijke 

Overstromingen 
en droogteperio-
des zullen toene-
men. 



vochtige heide blijft uiteindelijk enkel een soortenarme heide gedomi-
neerd door gewone dopheide over. Bij verdere verdroging verdwijnt ook 
gewone dopheide en kan graslandvegetatie ontstaan, waarbij dan do-
minantie van productieve grassen kan optreden.  
 
Waterlopen, ook de kleine Kempische waterlopen, krijgen af te rekenen 
met hogere temperaturen, hogere nutriëntenfluxen, lagere afvoer en pe-
rioden van watertekort tijdens de zomer. Maar ook met hogere piekaf-
voeren en overstorten gedurende zowel de zomer als de winter. 
De voorspelde gevolgen voor gebufferde, matig voedselrijke en eutrofe 
ondiepe meren, vennen en plassen omvatten ondermeer een impact op 
de biodiversiteit, een minder diverse vegetatie, meer ernstige gevallen 
van botulisme en een verhoogde verspreiding van ziekten met muggen 
als vector. Door verdroging kunnen vennen meer gekoloniseerd worden 
door houtachtige gewassen.  
 
Droogtestress wordt als een van de grootste risico’s van klimaatswijziging 
voor bossen beschouwd. Dit risico is het grootst op bodems met een be-
perkte waterberging zoals zandbodems. De bossen in de Kempen zijn dus 
in principe gevoeliger voor zomerdroogte, mede door het feit dat de mo-
dellen voor de Kempen minder neerslag voorspellen dan voor de rest van 
het land. Ook grondwatergebonden bossen (valleibossen) zijn gevoelig 
aan verdroging. De gevolgen van een dalend wateraanbod zijn onder-
meer droogtestress en verminderde groei. 
 
Er bestaat ook een verband tussen de winter-/lentetemperaturen en het 
uitlopen van boomknoppen in de lente. Weerfactoren hebben ook een 
invloed op de zaadproductie van bomen. Onderzoek moet deze effec-
ten nog verder onderzoeken.  
 
Klimaatswijziging zal ook invloed hebben op de boomsoortensamenstel-
ling in bossen. Naarmate de verandering groter is, zullen droogtegevoeli-
ge soorten het moeilijker krijgen om zich te handhaven en vervangen 
worden door meer droogteresistente soorten. De beuk behoort duidelijk 
bij de verliezers. De voorspelde toename van de neerslag in de winter zal 
leiden tot meer frequente en langdurige periodes van waterverzadiging 
in de bodem, wat resulteert in verminderde stabiliteit en een kleinere 
weerstand tegen stormwind. Het toegenomen risico op bosbranden en 
grootschalige stormschade als gevolg van de klimaatswijziging kan ook 
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leiden tot een verhoogt aanbod aan broedbiotoop voor verschillende 
potentieel schadelijke bastkevers. Bomen onder stress zijn globaal ge-
voeliger voor ziekten en aantastingen en sommige plaaginsecten zoals 
bladluizen, bastkevers, bladwespen en snuitkevers zullen toenemen. 
 
Zelfs met de inherente onzekerheden, verbonden aan het voorspellen 
van toekomstige evoluties, mag verwacht worden dat de gevolgen 
van de klimaatswijziging in Vlaanderen zich in de nabije toekomst ster-
ker zullen manifesteren. 
Andere vormen van milieudruk, die nu reeds zorgen voor een aanzien-
lijke belasting van de bos– en natuurgebieden zorgen, zoals verzuring, 
verdroging, vermesting…, zullen onder invloed van de klimaatwijziging 
nog versterkt worden. Om het hiermee gepaard gaande verlies aan 
natuurwaarden en ecosysteemdiensten te milderen zullen grote maat-
schappelijke inspanningen moeten geleverd worden. 
Het hedendaags ruimtelijke beleid ten behoeve van natuur in Vlaan-
deren is sterk gericht op het realiseren van de Natura 2000-
doelstellingen binnen het daarvoor aangeduide Natura 2000 netwerk. 
In kader van de bedreigingen die uitgaan van de klimaatwijziging, 
moet men zich echter de vraag stellen of de huidige ruimtelijke confi-
guratie van dit netwerk zal toelaten om de vooropgestelde natuurbe-
houdstoelen te realiseren. Twee essentiële knelpunten met betrekking 
tot de “klimaatrobuustheid” van het netwerk zijn de aanzienlijke ver-
snippering en de kleine oppervlakte van de meeste Natura 2000-
gebieden. 
In de huidige versnipperde context is spontane migratie en vestiging 
tussen deelgebieden van de habitatrichtlijngebieden voor vele doel-
soorten en habitattypische plantensoorten zeer moeilijk of zelfs uitge-
sloten. Voor een meer klimaat-robuuste natuur is dit functioneel net-
werk van natuurgebieden daarom nog belangrijker dan voor louter 
een statisch behoud binnen de aangewezen gebieden. 
Dit houdt in dat zeker de overheid moet zorgen  voor voldoende ro-
buuste natuurgebieden, waarbij men zich niet uitsluitend mag focus-
sen op de aangemelde Natura 2000-gebieden. Ook moet dringend 
werk gemaakt worden van ecologische verbindingen tussen natuurge-
bieden. Hierbij kan men er van uitgaan dat als men kleine gebieden 
met elkaar wil verbinden de verbindingszones breder en kwaliteitsvoller 
moeten zijn. Hierdoor kan er migratie optreden en nieuwe kolonisatie 

plaatsvinden. Het is dan ook zeer jammer, en 
zelfs onaanvaardbaar dat de overheid zo 
lang talmt met de planologisch afbakening  
van de natuurverwevingsgebieden en de  na-
tuurverbindingsgebieden.  
 
August Feyen. 
 
Het hele rapport “Effecten van klimaatverandering op 
bos en natuur in Vlaande-
ren” is uitgegeven door 
het INBO in november 2015 
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TTIP 
 
TTIP, het is misschien onze kortste titel ooit. Deze letterafkorting staat 
voor Transatlantic Trade and Investment Partnerschip of vertaald: Trans
-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Een lange en vage titel 
om te zeggen dat de Verenigde Staten en de Europese Unie een han-
delsverdrag willen sluiten. De onderhandelingen hierover zijn volop be-
zig. Tot zover het idee van lokale handel, korte ketenproducten, en 
een duurzame economie. Maar wat is er verder mis mee? 
 
Nivellering 
 
We leven in een wereld waar neoliberalisme regeert. Economie moet 
altijd groeien, tot het oneindige. Hoewel veel ondernemers stilaan het 
licht zien, blijft economische groei het ultieme streefdoel in de praktijk. 
Dat dit verdrag op de onderhandelingstafel ligt, is hier het bewijs van.  
Dit akkoord regelt tarieven en quota voor exportproducten, en, in te-
genstelling tot “gewone handelsakkoorden, ook enkele “non tarifaire 
handelsbelemmeringen” . Alles moet verhandelbaar zijn (zelfs zuivere 
lucht, zo blijkt). Vrije handel moet over de hele wereld kunnen, zonder 
noemenswaardige barrières. Onze Europese normen, onder andere 
voor voedselveiligheid, milieu en volksgezondheid vormen voor Ameri-
kaanse import ernstige barrières, omdat deze in de VS beduidend min-
der streng zijn of zelfs ontbreken. Wat in de VS binnen VS-normen ge-
produceerd wordt, mag in Europa niet altijd binnen, omdat het niet 
voldoet aan de Europese normen. Zo zijn hormonen in vlees niet toe-
gestaan in Europa, terwijl de VS hier geen probleem van maakt. Het 
telen van genetisch gemodificeerde organismen is tot op vandaag 
niet toegestaan in Europa, behalve 1 maissoort, maar in de VS is het 
zelfs niet nodig om op het etiket te schrijven dat er GGO ingrediënten 
gebruikt werden, wat in Europa dan weer verplicht is.   
Dit nieuwe vrijhandelsakkoord moet daar komaf mee maken. De vrees 
bestaat dat dit zal gebeuren door de Europese regels af te zwakken. 
Enkele agrochemische multinationals zijn zelfs gefrustreerd omdat Eu-
ropa “moeilijk doet” over onder andere hormonen in vlees, verschillen-
de pesticiden, genetisch gemanipuleerde organismen,… Onderhan-
delingen over TTIP kwamen tot stand op verzoek van de American 
Chamber of Commerce en Buisiness Europe.  
Voorstanders spreken over heroplevende economie, een economisch 
blok dat de concurrentie aankan met Rusland en China, meer winst, 
meer jobs, meer welvaart, en meer in onze portemonnee. Tegenstan-
ders, waaronder verschillende economen, zien vooral de ondergang 
van lokale, kleinere bedrijven, en een nog grotere macht van multina-
tionals. Het mag dus duidelijk zijn dat dit handelsakkoord een ge-
schenk is voor grote exporterende bedrijven, maar wat zal het effect 
zijn op onze Europese en Belgische (Vlaamse) regelgeving en op de 
Belgische economie? Bestaande regelgeving kan afgezwakt worden 
onder druk van gerechtelijke procedures tegen de overheid (dat lees 
je goed, later meer hierover). Maar ook nieuwe regelgeving zal eerst 
moeten passeren via een “regelgevend samenwerkingsorgaan”, be-
staande uit… lobbyisten.  
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Wat in de VS onder  
VS-normen geprodu-
ceerd wordt, mag Euro-
pa niet altijd binnen. Dit  
staat vrijhandel in de 
weg en moet even op-
geruimd worden. 
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Rechtszaken 
Een hevig betwist onderdeel van TTIP is het zogenaamde ISDS (Investor-
State Dispute Settlement, of investeerder-staatarbitrage). Dit maakt het 
voor multinationals mogelijk om, mits voldaan aan enkele simpele regel-
tjes, de overheid van een land gerechtelijk aan te klagen wegens belem-
mering van de winst. Ja, dat klopt. Wanneer een bedrijf vind dat bepaal-
de wetten en regels hun winstmarges beperken, kunnen zij de overheid 
hiervoor aanklagen. Dat klinkt op zich al hallucinant, maar het wordt nog 
gekker: dit gebeurt in private rechtbanken, buiten ons rechtssysteem om. 
In Canada gebeurt dit ook effectief: Canada  tekende een handelsak-
koord met de VS en Mexico, waarin ook ISDS vervat zit, en is nu (januari 
2015) een van de meest vervolgde landen ter wereld. Van de 35 proce-
dures in het kader van ISDS sinds 1994 moest Canada in 6 zaken een boe-
te betalen aan de tegenpartij, een multinational. Dit gaat niet over enke-
le duizenden, maar over miljoenen dollars. De (milieu)wetgeving werd op 
deze manier uitgehold uit vrees voor volgende miljoenenclaims. Dit kun-
nen we in Vlaanderen missen. Er duiken meer gaten op in de begroting 
dan er gedicht kunnen worden, en onze milieuregelgeving is al hol ge-
noeg, maar zou volgens sommige bedrijven dus nog verder uitgehold 
moeten worden. 
 
Multinationals tegen KMO’s 
 
Wat hebben Belgische KMO’s (goed voor 99 % van de Belgische bedrij-
ven, en 70 %van de totale tewerkstelling) aan nieuwe regelgeving op 
maat van multinationals? Volgens voorstanders: nieuwe kansen op de ex-
portmarkt, minder kosten en administratie bij export, geen dubbele con-
troles. Exporterende KMO’s hopen op verbetering. Volgens anderen: al-
leen maar miserie. Ze worden genadeloos weggeconcurreerd door grote 
binnenlandse en buitenlandse bedrijven.  Belgische KMO’s exporteren 
amper naar de VS, en de kwaliteitsgoederen die zij voor een redelijke prijs 
leveren, zijn “te duur” tegenover de goedkope rommel van grote 
(buitenlandse) bedrijven. 
80% van de export tussen de EU en de VS bevindt zich binnen vijf econo-
mische sectoren: de chemische sector, de transportsector, elektrische en 
optische apparatuur, machines en voedingsproducten (inclusief dranken 
en tabak). Al deze sectoren worden gedomineerd door grote multinatio-
nals. Deze hebben, in tegenstelling tot KMO’s het geld en de contacten 
(lees: lobbyisten) om rechtszaken aan te spannen en regelgeving te beïn-
vloeden en… om vrijhan-
delsakkoorden aan te 
moedigen. 
Bovendien heeft de bak-
ker om de hoek niet de 
ambitie om een tiental 
grijsgesnedens te verko-
pen over de oceaan.  
  
 
 
 
 

Belgische kwali-
tetisgoederen 
zijn “te duur” te-
genover goed-
kope rommel. 
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Onderhandelingen 
 
Het is nog niet te laat. De handtekeningen zijn nog niet gezet en binnen 
Europa bestaat er grote scepsis over het ISDS hoofdstuk, de toelating 
van hier al lang verboden pesticiden, toelating van GGO’s… Wat Euro-
pa betreft is TTIP geen alles-of-niets-deal. Er is ruimte voor onderhande-
ling. 
 
De website van de Europese Commissie stelt het allemaal positief voor. 
De mythes en feiten die hier worden voorgelegd zijn precies het omge-
keerde van de bovenstaande doemscenario’s. Strenge voorschriften in 
Europa voor onder andere arbeidersrechten, voedselveiligheid, gene-
tisch gemanipuleerde gewassen,… worden niet afgezwakt, ook de klei-
nere ondernemingen zullen er baat bij hebben, want dit akkoord is niet 
exclusief voor multinationals. Natuurlijk zijn de onderhandelaars nog posi-
tief: zij willen een akkoord bereiken. Maar hoe stel je regelgeving gelijk 
als de meest strike standaarden behouden moeten blijven? Zal de VS 
haar regelgeving moeten aanpassen aan die van Europa?  
 
Men heeft intussen de elfde onderhandelingsronde achter de rug. Een 
totaal aantal geplande rondes is niet terug te vinden op de site van de 
Europese Commissie. De transparantie, die vooral vertrouwen moet wek-
ken bij de bevolking,  beperkt zich tot gedeeltelijke verslaggeving.  
Beide partijen zitten nu ongeveer op een lijn wat betreft de importtarie-
ven. Europa houdt voorlopig nog vast aan het behoud van de bescher-
ming van de burgers en werknemers. Ook de huidige regelgeving voor 
voedselveiligheid en dataprivacy mag niet afgezwakt worden. Er werd 
gewerkt aan het gelijkschakelen van de regelgeving in een aantal sec-
toren zoals textiel, ICT en auto’s. Europa heeft ook een voorstel op tafel 
gelegd over duurzame ontwikkeling arbeidersrechten. Ook aan de 
openbare diensten mag niet geraakt worden. Misschien zal het dus alle-
maal nog meevallen.  
 
Initieel was het einde van de onderhandelingen gepland voor decem-
ber 2015 en de uiteindelijke ratificatie voor 2017. Of en wanneer er een 
akkoord bereikt zal worden is niet bekend.  Wanneer de Commissie een 
akkoord bereikt, is er nog ruimte voor enige vorm van democratie. De 28 
lidstaten van de EU gaven een mandaat aan de Europese Commissie 
voor de onderhandelingen. Als de Commissie tot een akkoord komt met 
de VS, dan moeten de lidstaten (de Raad) en het Europees Parlement 
akkoord gaan met het eindresultaat voordat het verdrag in werking kan 
treden. Dit is echter een “ja/nee” vraag, er is dan geen ruimte meer voor 
opmerkingen of voorwaarden.  

Het is een akelige 
gedachte dat een 
handelsakkoord met 
de VS zou kunnen 
meebeslissen over 
Europese openbare 
diensten. 
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 Stop TTIP 
  
Voorstanders (onderhandelaars, multinationals) zien er alleen maar eco-
nomische voordelen in, en beweren dat alle doemscenario’s vanwege 
de tegenstanders (milieuorganisaties, maar ook economen) leugens zijn 
en dat de strikte regelgeving van de Europese Unie niet aangetast zal 
worden. We horen dat graag, maar zolang er geen definitief akkoord is, 
blijven we op onze hoede. Hoe dan ook, meer en meer burgers binnen 
de EU zijn het niet eens met dit optimisme. De goedkopere producten 
en grotere keuze, waarmee men de consument wil paaien, vallen niet 
te rijmen met de keuze voor kwaliteitsproducten en de opkomende 
trend van lokale handel. Hoewel de Europese Commissie zich sterk 
maakt dat alles erg transparant verloopt, en er voldoende ruimte is voor 
inspraak, gebeuren de onderhandelingen achter gesloten deuren en 
heeft het middenveld of de lokale democratie geen directe inspraak. 
Burgeracties komen dan ook in heel Europa tot stand. 
Het zelfgeorganiseerde Europees Burgerinitatief "Stop TTIP" overhandig-
de begin oktober 3,2 miljoen handtekeningen aan de Europese Com-
missie. Om een Europees burgerinitiatief succesvol voor de Europese 
Commissie te brengen zijn 1 miljoen handtekeningen nodig van een mi-
nimum aantal burgers uit zeven verschillende lidstaten. Dit werd ruim ge-
haald. 
Ook steden en gemeenten spreken zich symbolisch uit tegen TTIP: Bar-
celona, Amsterdam, Wenen, …  zijn zelfverklaarde TTIP-vrije steden. Stad 
Gent heeft op de valreep beslist dat een TTIP-vrij-verklaring wel eens ne-
gatieve gevolgen kan hebben voor de haven, en koos voor een motie 
voor een “slim TTIP”, een lightversie dus. 
 
Willen we werkelijk naar een CO2-neutrale toekomst, met behoud van 
grootschalige (al maar groeiende) wereldhandel, dan zullen de masto-
donten van vrachtschepen toch dringend op andere energiebronnen 
moeten gaan rekenen. Een vrijhandelsverdrag dat steunt op de princi-
pes van oneindige economische groei past niet binnen de lijnen van 
duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid.  
 
 
Els Ferson 
 
 

Beste wensen voor 
2016. 
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Chic 
 

Ondergetekende is jarig. Inderdaad. Dat gebeurt. Eén keer per jaar. Dus: wij op stap. Naar het buitenland 
voor enkele dagen. Naar Maastricht… De eindejaar sfeer heeft dit stadje al helemaal in zijn macht. Er wordt 
dus geshopt. Het is duidelijk dat het crisis is als je iedereen ziet sleuren met zakken en pakken. ’s Avonds is 
dit stadje erg gezellig en gemoedelijk; lekker Limburgs. We besluiten een maaltijd te nemen in een etablisse-

ment langs de Maas. Buiten is het koud, nat en donker, binnen is het knus en het zit behoorlijk vol. Na grondige 
studie van het aanbod maken we onze keuze. In afwachting van aanlevering, genieten we van een witte wijn en 
een amuse. Na zeer korte tijd komt de dampende soep aan. We vallen aan. Terwijl we stap voor stap of beter 
hap voor hap onze opdracht afwerken komen drie mensen de zaak binnen. Blijkbaar een koppel met volwassen 

dochter. Geen probleem: er is nog plaats voldoende. Toch blijven ze staan. Mevrouwtje kijk uit de hoogte neer 
op de bende vreters in het knusse etablissement langs de Maas. Meneer houdt een voorbijsnellende ober tegen 

om te zeggen dat ze er staan. De ober zegt: kiest u maar een tafel. Er volgt enig overleg en het drietal 
schrijdt met de neuzen in de lucht naar een tafel vlak in mijn gezichtsveld. Ik zeg tegen mezelf en tegen mijn 
vrouw: “dit is chic volk… Dat merk je gewoon…” Ze zochten een kapstok. Zelf hebben we onze jas op de stoel 
naast ons gedrapeerd met mijn hoed er bovenop. Ze spreken de ober aan. Hij wijst hun de kapstok. Ze zetten 
zich en lezen de menu alsof het een aanslagbiljet van de belastingen is. De voorbijsnellende ober wordt weer 

tegengehouden en moet uitleg gegeven over de zalm; is het roze, rode of Atlantische? Wij eten ook zalm, wist 
ik veel dat je daar vragen kon over stellen…. Mijn zalm ligt al te zwemmen in de witte wijn samen met de friet-
jes… Bovendien krijgt-ie op dat moment ook nog een lading ijs op zijn donder. Blijkbaar ben ik wat te enthousi-
ast over het dessert want mevrouwtje en haar dochter bekijken me met de kin naar voren. Het moet een seri-
euze foltering zijn als je, als chic volk, moet dineren in het zicht van proletariërs die amper met mes en vork 

overweg kunnen en voor wie een zalm op een bord gewoon een zalm op een bord is. Ons drietal spreekt niet te-
gen mekaar en de dochter veegt over haar i-phone. De ouders kijken chic voor zich uit. Hun wijn arriveert. Me-

vrouw neemt een slokje, meneer neemt ook een slokje. Er ontstaat warempel een gesprek. Maar aan hun edel 
gelaat is te merken dat er wat mis is met de wijn. De ober, recordhouder in de 25 meter borden verplaatsen, 
wordt gestuit in een nieuwe recordpoging. “De wijn heeft een kurksmaak.”, klinkt het unisono. De ober neemt 

de bocht naar de keuken en keert wat later terug met de fles. Kurksmaak is weinig waarschijnlijk, beweert-ie.. 
De fles heeft een schroefdop…Ze willen echter de wijn niet en bestellen een andere.  

De ober die me passeert op zijn vijfhonderdste rit naar de keuken knipoogt.  
Ik drink zichtbaar genietend mijn laatste restje wijn op en reken af. Bij het naar buitengaan lopen we net ach-

ter de ober die ons trio hun soep net heeft geserveerd. Ze zijn de soep met argusogen aan het bekijken.  
Vriendelijk als ik van nature ben, zeg ik “Goeieavond, bij ons zat er géén vlieg in de soep.”. 

 
Piet Rymen 

 
 

Pietpraat  
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Zaterdag 2 januari 2016 
 
Gelinden (Sint-Truiden) 
Ledenfeest 
19.00 tot 23.00 uur 
Natuurhuis Haspengouw, Kleinveld-
straat 54, Gelinden Sint-Truiden 
Aulenteer-Natuurpunt 
Diederik De Leersnyder –  
011 69 12 22 
2015 in beeld met een hapje en een 
drankje 
 
Stiemerbeek (Genk) 
Beheerswerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Sportcentrum,  
E. Vandorenlaan, Genk 
Natuurpunt Genk 
Jos Lycops – 089 35 30 64 
Stevig schoeisel.  
Werkhandschoenen beschikbaar 
Nieuwjaarsborrel als afsluiter 
 
 
Zondag 3 januari 
 
De Vloeiweiden (Lommel-Kolonie) 
Geleide natuurwandeling met Nieuw-
jaarsreceptie 
13.45 uur: Wateringhuis, Oude maai 
80, Lommel-Kolonie 
14.00 uur: einde Koloniestraat, Lom-
mel-Kolonie 
Einde om 17.00 uur 
Natuurpunt Noord-Limburg 
Albert Mertens – 011 64 94 00 
Luc Winters – 011 64 58 42 
luc.winters@telenet.be 
 
Hoge Venen/Spa-Theux 
Winterwandeling 
8.00 tot 19.00 uur 
Oprit 26 (E313) Paal-Beringen - car-
poolparking 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09 -  
meert-gybels@telenet.be 
Vooraf telefonisch contact;  
goed schoeisel 
 
Nationaal Park Hoge Kempen 
(Mechelse Heide) 
Op stap met een Ranger, Nieuwjaars-
wandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Toegangspoort Mechelse Heide, J. 
Smeetslaan 280, Maasmechelen 
Projectbureau Nationaal Park Hoge 
Kempen 
André Mulders – 089 65 56 51 
€ 2,00 per persoon of € 5,00 per 
gezin 
Inschrijven niet nodig 
 
 
 

Schulensmeer 
Help een dakloze vogel 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Schulensmeer 
Demerstraat 60, Lummen 
Tine Meekers – 013 55 63 81   
schulensmeer@natuurpunt.be 
Vrienden van het Schulensbroek 
Nestkastjes timmeren, min. 8 jaar,  
€ 5,00 per persoon,  
max. 10 deelnemers 
 
Gelinden (Sint-Truiden) 
Waarnemen en inventariseren akker-
vogels 
9.30 tot 12.00 uur 
Natuurhuis Haspengouw, Kleinveld-
straat 54, Gelinden Sint-Truiden 
Aulenteer-Natuurpunt  
i.s.m. Toerisme Sint-Truiden 
Yvon Princen – 0485 64 22 26 
Warme kledij, laarzen, verrekijker 
 
Hamont-Achel 
Nieuwjaarswandeling in de Warande 
8.00 tot 11.30 uur 
VEN-lokaal 
NP Hamont-Achel 
L. Berger – 011 62 17 37 
Nat gebied, laarzen nodig 
Nieuwjaarsborrel na de wandeling  
 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
Koersel-Beringen) 
Winterse heidewandeling 
14.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Natuurpunt Beringen 
Hans Van den Bossche – 
011 45 01 91  
info@natuurpuntberingen.be  
Honden kunnen niet mee 
 
 
Donderdag 7 januari 
 
Holsteenbron (Zonhoven) 
Volksverhalenwandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Camping Holsteenbron,  
Hengelhoefseweg 9, Zonhoven 
Toerisme Zonhoven 
toerisme@zonhoven.be  
011 81 04 80 
 
Zaterdag 9 januari 
 
Borgloon 
Beheerwerkdag 
9.00 tot 12.00 uur 
Plaats nog te bepalen 
Natuurpunt Borgloon 
Stefan Carolus - 0497 24 21 38 
 
 

Zondag 10 januari 
 
Beek (Bree) 
Beheerwerken 
8.15 tot 11.45 uur 
Parking einde Mariahofstraat, Beek 
Natuurpunt Bree 
René Moors – 089 24 61 21 
Ward Walraven – 089 46 25 61 
Werkschoenen of laarzen nodig 
 
Holsteenbron (Zonhoven) 
Volksverhalenwandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Camping Holsteenbron,  
Hengelhoefseweg 9, Zonhoven 
Toerisme Zonhoven 
toerisme@zonhoven.be  
011 81 04 80 
 
Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Help vogels de winter door 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw 
www.limburgs-landschap.be  
011 53 02 51 
Graag inschrijven vóór 5 januari via 
info@limburgs-landschap.be 
Deelname € 3,00, leden € 2,00 
 
Sint-Pietersberg (Maastricht) 
Jeneverwandeling 
14.00 tot 18.00 uur 
Parking speeltuin, Steenstraat, Kanne 
Natuurpunt Riemst 
Kristof Odeur – 0495 27 68 75 
Vrijwillige gift 
Laarzen en warme kledij nodig 
 
De Wulp (Neerpelt) 
Nieuwjaarswandeling 
9.30 tot 12.00 uur 
BC De Wulp, Tussenstraat 10,  
Neerpelt 
Natuurpunt afdeling Neerpelt 
Patrick Schuurmans – 0486 86 31 43 
 
Smeetshof (Bocholt) 
Nieuwjaarswandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking Smeetshof, Smeetshofweg 1, 
Bocholt 
Natuurpunt Bocholt 
Nol Goossens – 089 46 39 88 
Na de wandeling, Nieuwjaarsdrankje 
 
De Maten (Diepenbeek) 
Winterwandeling  
14.00 tot 17.00 uur 
Parking De Pengel, Havenlaan  
(langs Albertkanaal), Diepenbeek 
Natuurpunt Diepenbeek 
David Berx – 0478 54 49 43 
Na de wandeling Glühwein en poëzie 
Meer info op 
www.natuurpuntdiepenbeek.be 

Vallei van de Zwarte Beek (Lummen) 
Winterwandeling 
9.00 tot 12.00 uur 
Kleen Meulen, einde Hemelrijkstraat, 
Lummen 
Natuurpunt Lummen 
0479 06 64 13  
natuur.lummen@gmail.com 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Hechtel-Eksel) 
Het Resterheidebos 
14.00 tot 16.30 uur 
Resterheide onthaalcentrum,  
Begijnenvijvers, Begijnenstraat,  
Hechtel 
Natuurpunt Hechtel-Eksel  
natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be 
 
 
Vrijdag 15 januari 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Op zoek naar winterse vogels 
14.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91  
zwartebeek@natuurpunt.be 
 
 
Zaterdag 16 januari 
 
LIKONA  contactdag 
9.00 tot 17.00 uur 
Universiteit Hasselt, campus Diepen-
beek 
Info: Provinciaal Natuurcentrum  
 011 26 54 50 
 
 
Zondag 17 januari 
 
Zeeland 
Vogel- en strandwandeling 
8.00 tot 19.00 uur 
Oprit 26 (E313) Paal-Beringen – 
carpoolparking 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09 - 
 meert-gybels@telenet.be 
Vooraf telefonisch contact;  
goed schoeisel 
 
Werm (Tongeren) 
Winterwandeling met natuurgids 
14.00 tot 17.00 uur 
Kerk Werm, Bovenstraat, Tongeren 
Leefmilieu Tongeren 
Paul Denis – 012 23 03 28. 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenkalender 
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Beek (Bree) 
Nieuwjaarswandeling 
9.00 tot 12.00 uur 
Ingang natuurpunthuis,  
Mariahofstraat 51, Beek 
Natuurpunt Bree 
Albert Hermans – 0495 54 68 69 
albert.hermans@skynet.be 
Na de wandeling, hapje en drankje, 
aangeboden door Natuurpunt Bree 
 
Smeetshof (Bocholt) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Smeetshof, Smeetshofweg 1, 
Bocholt 
Natuurpunt Bocholt 
Nol Goossens – 089 46 39 88 
Werkkledij, laarzen 
 
Abeekvallei (Ellikom) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Buurthuis, Weg Ellikom,  
Meeuwen-Gruitrode 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Freddy Janssens – 01163 37 27  
0476 30 67 64 
Stevig en waterdicht schoeisel 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Natuurspeurdertjes:  
Het Grote Vogelweekend 
14.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91  
zwartebeek@natuurpunt.be 
www.vogelweekend.be 
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar,  
deelname € 2,00 per kind 
 
Nationaal Park Hoge Kempen 
(Kattevennen) 
Op stap met een Ranger, Winter-
zwerftocht 
14.00 tot 16.00 uur 
Toegangspoort Kattevennen, 
Planetariumweg 19, Genk 
Projectbureau Nationaal Park Hoge 
Kempen 
André Mulders – 089 65 56 51 
€ 2,00 per persoon  
Of € 5,00 per gezin 
Inschrijven niet nodig 
 
Domein Kiewit (Hasselt) 
Natuurwandeling, Park en tuinvogels 
in de winter 
14.00 tot 16.30 
Herenhuis, Putvennestraat 112,  
Hasselt 
Natuurpunt Limburg 
Bezoekerscentrum Kiewit  
011 24 60 23 
Deelname, € 2,00, leden Natuurpunt 
gratis 
 

Domein Kiewit (Hasselt) 
Knutselen voor tuinvogels 
14.00 tot 16.30 
Herenhuis, Putvennestraat 112,  
Hasselt 
Natuurpunt Limburg 
Bezoekerscentrum Kiewit  
011 24 60 23 
Inschrijven via 
www.natuurpuntlimburg.be/agenda 
 
 
Woensdag 20 januari 
 
Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Het regenboog-pad 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw 
www.limburgs-landschap.be   
011 53 02 51 
Deelname € 2,00, leden gratis 
 
 
Zaterdag 23 januari  
 
De Maten (Genk) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Contact opnemen met Jos Bollen 
Natuurpunt Genk 
Jos Bollen – 089 61 31 26 
Stevig schoeisel.  
Werkhandschoenen beschikbaar 
 
Wielewaalpark Den Tip  
(Lommel-Kerkhoven) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
De Tip, Kanaalstraat, Lommel-Kolonie 
Natuurpunt Noord-Limburg 
Albert Geuens – 011 73 27 44 
Bomen snoeien en takhout opruimen 
 
 
Zondag 24 januari 
 
Dilserbos (Dilsen-Stokkem) 
Winterwandeling 
13.30 tot 15.30 uur 
Parking taverne Litzberg, Hoeveweg 
145, Dilsen-Stokkem 
Orchis vzw 
089 50 10 19  ernaorchis@gmail.com,  
Gids: André Terwingen (Natuurgids-
Ranger Nationaal Park Hoge Kem-
pen) 
Stevige wandelschoenen of laarzen 
Domein Kiewit (Hasselt) 
Voordracht over dassen 
14.00 tot 17.00 uur 
Parking domein Kiewit,  
Putvennestraat 108, Hasselt 
Natura Limburg 
René Steegmans – 011 27 27 74 
0478 92 48 52 
Voordracht: Eddy Dupae VLM  
0499 99 42 64 
In het biolokaal van stedelijk domein. 
 

Tösch-Langeren  
(Neeroeteren-Maaseik) 
Nieuwe wildernis in Tösch-Langeren 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking Moscou, nabij Grotlaan 208, 
Neeroeteren-Maaseik 
Limburgs Landschap vzw  
011 53 02 51 
www.limburgs-landschap.be 
Deelname: € 2,00  leden gratis 
 
Beek (Bree) 
Beheerwerken 
8.15 tot 11.45 uur 
Parking einde Mariahofstraat, Beek 
Natuurpunt Bree 
René Moors – 089 24 61 21 
Ward Walraven – 089 46 25 61 
Werkschoenen of laarzen nodig 
 
Provinciaal domein Nieuwenhoven 
(Sint-Truiden) 
Langs de merkwaardige bomen in 
Nieuwenhoven 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Nieuwenhoven 
Hasseltsesteenweg z./n, Sint-Truiden 
Erwin Vandermeeren – 011 68 79 81  
nieuwenhoven@limburg.be 
Stevige wandelschoenen en aange-
paste kledij 
 
 
Dinsdag 26 januari 
 
Stedelijk domein Kiewit (Hasselt) 
Workshop brood bakken met zuurde-
sem 
18.30 tot 22.00 uur 
Leskeuken kruidentuin 
Putvennestraat 108, Hasselt 
Stedelijk natuur-educatief centrum 
Hasselt 
Marleen Ritzen – 011 21 08 49 
Deelname: € 5,00,  
vooraf inschrijven en betalen,  
Voor volwassenen, aantal beperkt 
 
Vallei van de Zwarte Beek (Hechtel-
Eksel) 
Film: De Nieuwe Wildernis 
20.00 tot 22.00 uur 
OC De Schans, Rode Kruisplein, 
Hechtel 
Natuurpunt Hechtel-Eksel i.s.m. KWB 
Hechtel 
natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be 
 
Vrijdag 29 januari  
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Startvergadering 
19.00 tot 22.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Natuurpunt Beringen 
Hans Van den Bossche  
011 45 01 91  
nfo@natuurpuntberingen.be  

Zaterdag 30 januari 
 
Vallei van de Zwarte Beek (Lummen) 
Natuurbeheer 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Theepot, Ashoekstraat,  
Lummen 
Natuurpunt Lummen 
0479 06 64 13  
natuur.lummen@gmail.com 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Hechtel-Eksel) 
Natuurbeheer 
9.00 tot 12.00 uur 
Katershoeve, Katerstraat, Hechtel 
Natuurpunt Hechtel-Eksel  
Jean Kuppens  
 jeankuppens@gmail.com 
 
 
Zondag 31 januari 
 
Oudsberg (Maaseik) 
Wandeling met natuurgids 
14.00 tot 17.00 uur 
Camping Zavelbos,  
Kattebeekstraat 1, Opoeteren 
Project Duinengordel 
Jimmy Wertelaers – 011 49 15 94 
Deelname: € 2,00 per persoon,  
kinderen tot 12 jaar gratis 
Inschrijven is niet nodig 
 
Hoge Venen/Spa-Theux 
Winterwandeling 
8.00 tot 19.00 uur 
Oprit 26 (E313) Paal-Beringen - car-
poolparking 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09 -  
meert-gybels@telenet.be 
Vooraf telefonisch contact; goed 
schoeisel 
 
Vallei van de Mangelbeek 
 (Heusden-Zolder) 
Op zoek naar vogels 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking kasteel Meylandt,  
Meylandtlaan, Heusden-Zolder 
Limburgs Landschap vzw  
 011 53 02 51 
www.limburgs-landschap.be 
Deelname: € 2,00, leden gratis 
 
Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Winter-Wijers-wandeling 
15.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw 
www.limburgs-landschap.be  
 011 53 02 51 
Deelname gratis 
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Hamont-Achel 
Natuurwandeling in de Warande 
8.00 tot 11.30 uur 
VEN-lokaal 
NP Hamont-Achel 
Roger Dalemans – 011 64 79 29 
Nat gebied, laarzen nodig 
 
 
Vrijdag 5 februari 
 
Vallei van de Zwarte Beek (Lummen) 
Gezellige fotoavond 
20.00 tot 22.00 uur 
Koestal De Winning,  
Ferdinandstraat 1, Lummen 
Natuurpunt Lummen 
0479 06 64 13 – 
natuur.lummen@gmail.com 
 
 
Zaterdag 6 februari 
 
Maaswinkel (Mechelen-aan-de-Maas) 
Beheerwerken natuurreservaat Maas-
winkel 
9.00 tot 12.00 uur 
Infobord Z.W.-vaart onder aan de 
kanaalbrug van Mechelen-aan-de-
Maas 
Natuurpunt Maasmechelen 
B. Vanderlee – 089 76 47 51 
 
Op d’ hei (Runkelen) 
Natuurbeheer 
13.00 tot 17.00 uur 
Einde Gemeenteweg (aan infobord), 
Runkelen 
Aulenteer-Natuurpunt 
Koenraad Van Meerbeek  
0479 20 69 57 
Werkkledij 
 
Stiemerbeek (Genk) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Sportcentrum,  
E. Vandorenlaan, Genk 
Natuurpunt Genk 
Jos Lycops – 089 35 30 64 
Stevig schoeisel. Werkhandschoenen 
beschikbaar 
 
Heempark (Genk) 
Algemene vergadering 
19.00 tot 19.30 uur 
Heempark, Hoogzij 7, Genk 
Natuurpunt Genk 
Pierre Cuypers – 089 36 11 08 
Werking 2015, overzicht 2016 
 
Heempark (Genk) 
Dia-avond 
19.30 tot 21.30 uur 
Heempark, Hoogzij 7, Genk 
Natuurpunt Genk 
Pierre Cuypers – 089 36 11 08 
 
 
 

Gerhagen (Tessenderlo) 
Cultuurhistorische en geologische 
wandeling 
14.00 tot 17.00 uur 
Bosmuseum Gerhagen, Zavelberg, 
Tessenderlo 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09 -  
meert-gybels@telenet.be 
 
Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Speuren naar dierensporen 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw 
www.limburgs-landschap.be  
011 53 02 51 
 
Smeetshof (Bocholt) 
Het roepen van de bosuil 
20.00 tot 22.00 uur 
Parking Smeetshof, Smeetshofweg 1, 
Bocholt 
Natuurpunt Bocholt 
Nol Goossens – 089 46 39 88 
Zaklamp nuttig 
 
Nieuwerkerken 
Ledenfeest 
18.00 tot 22.30 uur 
Buurthuis Ter Cose, Nieuwerkerken 
Natuurpunt,Leefmilieu Nieuwerkerken 
Etienne Vanoirbeek – 0476 26 98 17 
Yvette Cordie – 011 70 74 85 
Geo-fietsroute Fruitstreek/
Haspengouw  
Voordracht door Yvette Cordie en 
Omer Vanstraelen 
Inschrijven vóór 20 januari 
 
 
Zondag 7 februari  
 
Schulensmeer 
In het voetspoor van meneer konijn 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Schulensmeer 
Demerstraat 60, Lummen  
Vrienden van het Schulensbroek 
Tine Meekers – 013 55 63 81   
schulensmeer@natuurpunt.be 
Op zoek naar diersporen, 7-12 jaar, 
gratis, I.s.m. JNM 
 
Nationaal Park Hoge Kempen 
(Pietersheim) 
Op stap met een Ranger, Winter-
zwerftocht 
14.00 tot 16.00 uur 
Toegangspoort Pietersheim, ingang 
Kinderboerderij aan het bord 
‘wandelen’, Lanaken 
Projectbureau NPHK 
André Mulders – 089 65 56 51 
€ 2,00 per persoon  
of € 5,00 per gezin 
Inschrijven niet nodig 
 
 
 

Gerhagen (Tessenderlo) 
Cultuurhistorische en geologische 
wandeling 
14.00 tot 17.00 uur 
Bosmuseum Gerhagen, Zavelberg, 
Tessenderlo 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09  
 meert-gybels@telenet.be 
 
Maasbempder Greend 
(Maasmechelen) 
Gevederde wintergasten spotten 
14.00 uur 
Sporthal de Schietskuil, Poelweg 11, 
Maasmechelen 
Natuurpunt Maasmechelen 
B. Vanderlee – 089 76 47 51 
Dit is tevens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering 
 
Het Vinne (Zoutleeuw) 
Natuurwandeling met natuurgids 
14.00 tot 16.30 uur 
Parking Het Vinne, Ossewegstraat 70, 
Zoutleeuw 
Aulenteer-Natuurpunt i.s.m. Toerisme 
Sint-Truiden 
Marc Nicolaï - 0479 39 99 92 
Kan nat zijn, aangepast schoeisel 
 
De Vloeiweiden (Lommel-Kolonie) 
Geleide natuurwandeling en pannen-
koekenfeest 
13.45 uur: Wateringhuis, Oude maai 
80, Lommel-Kolonie 
14.00 uur: einde Koloniestraat,  
Lommel-Kolonie 
Einde om 17.00 uur 
Natuurpunt Noord-Limburg 
Albert Mertens – 011 64 94 00 
Luc Winters – 011 64 58 42  
luc.winters@telenet.be 
Na de wandeling, pannenkoeken 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Wintervogels 14.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91  
zwartebeek@natuurpunt.be 
 
 
 
Woensdag 10 februari 
 
Domein Kiewit (Hasselt) 
Natuurknutsels voor kids 
14.00 tot 16.30 
Herenhuis, Putvennestraat 112,  
Hasselt 
Natuurpunt Limburg 
Bezoekerscentrum Kiewit  
011 24 60 23 
Inschrijven via 
www.natuurpuntlimburg.be/agenda 
 
 
 

Donderdag 11 februari 
 
Heidestrand (Zonhoven) 
Natuur onder de loep 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking Heidestrand,  
Zwanenstraat 105, Zonhoven 
Toerisme Zonhoven 
toerisme@zonhoven.be  
011 81 04 80 
 
Stedelijk domein Kiewit (Hasselt) 
Je eigen kleine (stads) wijngaard 
19.30 tot 21.00 uur 
Zolder Natuurpunt 
Putvennestraat 108, Hasselt 
Stedelijk natuur-educatief centrum 
Hasselt 
Marleen Ritzen – 011 21 08 49 
Deelname: gratis, vooraf inschrijven  
Informatie door Geurt van Rennes, 
deskundig wijndocent 
Bij voldoende interesse starten wij 
met een vervolgtraject om later je 
eigen wijn te maken 
 
 
Zaterdag 13 februari 
 
Borgloon 
Beheerwerkdag 
9.00 tot 12.00 uur 
Plaats nog te bepalen 
Natuurpunt Borgloon 
Stefan Carolus - 0497 24 21 38 
 
Abeekvallei (Reppel) 
Snoeicursus fruitbomen 
13.30 tot 16.00 uur 
Monshof, Monshofstraat 32, Reppel, 
in de boomgaard aan de achterzijde 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer, VELT Peer 
Jan Hendrikx – 0474 40 79 28 
Marcel Vanderhoydonc  
011 63 10 93 
Goed bewandelbaar 
 
Beek (Bree) 
Algemene ledenvergadering 
20.00 tot 22.00 uur 
Natuurpunthuis, Mariahofstraat 51, 
Beek 
Natuurpunt Bree 
Albert Hermans – 0495 54 68 69 – 
albert.hermans@skynet.be 
 
De Wulp (Neerpelt) 
Algemene ledenvergadering 
20.00 tot 22.30 uur 
BC De Wulp, Tussenstraat 10,  
Neerpelt 
Natuurpunt afdeling Neerpelt 
Patrick Schuurmans – 0486 86 31 43 
 
 
 
 
 
 



Zondag 14 februari 
 
Zeeland 
Vogel- en strandwandeling 
8.00 tot 19.00 uur 
Oprit 26 (E313) Paal-Beringen – 
carpoolparking 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09 -  
meert-gybels@telenet.be 
Vooraf telefonisch contact;  
goed schoeisel 
 
Het Wik (Bokrijk) 
Natuurwandeling met natuurgids 
9.00 tot 11.30 uur 
Provinciaal Natuurcentrum,  
Craenevenne 68, Genk 
Orchis vzw  
089 50 10 19 ernaorchis@gmail.com  
Gids: Marc Fourier  
(natuurgids Natuurpunt) 
Verrekijker kan nuttig zijn,  
stevige wandelschoenen of laarzen, 
geen honden 
 
Jesseren (Borgloon) 
Winterwandeling in de vallei van de 
Marmelbeek en de Mombeek 
14.00 tot 17.00 uur 
Jesserenplein (ter hoogte van het 
oude station), Borgloon 
Natuurpunt Kortessem 
Kris Castro – 0473 89 56 02 
Laarzen of stevig schoeisel zijn  
aangeraden 
 
Domein Kiewit (Hasselt) 
Voordracht over Beaujolaisstreek en 
Estland 
14.00 tot 17.00 uur 
Parking domein Kiewit,  
Putvennestraat 108, Hasselt 
Natura Limburg 
Paul Peeters – 0475 30 71 47 
In het bio-lokaal van stedelijk domein. 
 
Galgenberg (Heusden-Zolder) 
Natuurwandeling Galgenberg en 
mijnterril 
14.00 tot 16.00 uur 
Kruising Galgenbergstraat-
Kolderstraat, Heusden-Zolder 
Limburgs Landschap vzw  
011 53 02 51 
www.limburgs-landschap.be 
Deelname: € 2,00  leden gratis 
 
Beek (Bree) 
Beheerwerken 
8.15 tot 11.45 uur 
Parking einde Mariahofstraat, Beek 
Natuurpunt Bree 
René Moors – 089 24 61 21 
Ward Walraven – 089 46 25 61 
Werkschoenen of laarzen nodig 
 
 
 
 

Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Een hart voor natuur 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw 
www.limburgs-landschap.be  
011 53 02 51 
Graag inschrijven vóór 10 februari via 
info@limburgs-landschap.be 
Deelname € 5,00, leden € 4,00 
 
Provinciaal domein Nieuwenhoven 
(Sint-Truiden) 
Valentijnswandeling langs  
romantische plekjes 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Nieuwenhoven 
Hasseltsesteenweg z./n, Sint-Truiden 
Erwin Vandermeeren – 011 68 79 81 
nieuwenhoven@limburg.be 
Stevige wandelschoenen en  
aangepaste kledij 
 
Het Wik (Genk) 
Natuurwandeling met natuurgids 
9.00 tot 12.00 uur 
PNC, Craenevenne 86, Genk 
Natuurpunt Genk 
Marc Fourier – 012 21 55 87 
Goede wandelschoenen, deelname 
gratis 
 
Smeetshof (Bocholt) 
Beheerswerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Smeetshof, Smeetshofweg 1, 
Bocholt 
Natuurpunt Bocholt 
Nol Goossens – 089 46 39 88 
Werkkledij, laarzen 
 
Domein Bokrijk (Genk) 
Ochtendwandeling 
9.00 tot 11.45 uur 
Parking sporthal Koutermanstraat, 
Alken 
Natuurpunt Alken 
Albert Put – 0478 32 77 72  
putalbert@proximus.be 
Stevig schoeisel 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Hechtel-Eksel) 
Mossen en korstmossenwandeling 
14.00 tot 16.30 uur 
Resterheide onthaalcentrum, Begij-
nenvijvers, Begijnenstraat, Hechtel 
Natuurpunt Hechtel-Eksel  
natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be 
 
Domein Kiewit (Hasselt) 
Op zoek naar knuffelkoeien 
14.00 tot 16.30 
Herenhuis, Putvennestraat 112,  
Hasselt 
Natuurpunt Limburg 
Bezoekerscentrum Kiewit  
011 24 60 23 
Deelname, € 2,00,  
leden Natuurpunt gratis 

Dinsdag 16 februari 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Uitwaaien op de terril van Heusden-
Zolder 
14.00 tot 17.00 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91 
zwartebeek@natuurpunt.be 
 
 
Zaterdag 20 februari 
 
Natuur.huis (Gelinden-Sint-Truiden) 
Lezing Roofvogels  
19.30 tot 22.00 uur 
Natuur.huis Haspengouw,  
Kleinveldstraat 54, Sint-Truiden 
Natuurpunt Borgloon 
Luk Robijns - 012 74 29 29 
Spreker: Koen Leysen 
 
Abeekvallei (Ellikom) 
Volle maanwandeling 
20.00 tot 22.00 uur 
Buurthuis Ellikom, Weg Ellikom, 3760 
Ellikom 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Paul Capals – 011 63 12 89  
0486 22 48 17 
Goed te bewandelen 
 
Gelinden (Sint-Truiden) 
Nachtroofvogels in Haspengouw 
20.00 tot 22.00 uur 
Natuurhuis Haspengouw, Kleinveld-
straat 54, Gelinden Sint-Truiden 
Aulenteer-Natuurpunt, Natuurpunt 
CVN 
Richard Vandergeten – 0494 72 17 13 
Spreker: Koen Leysen 
Deelname: € 2,00 voor leden, € 5,00 
voor niet leden 
 
De Maten (Genk) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Contact opnemen met Jos Bollen 
Natuurpunt Genk 
Jos Bollen – 089 61 31 26 
Stevig schoeisel. Werkhandschoenen 
beschikbaar 
 
Abeekvallei (Ellikom) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Buurthuis, Weg Ellikom, Meeuwen-
Gruitrode 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Freddy Janssens – 01163 37 27 – 
0476 30 67 64 
Stevig en waterdicht schoeisel 
 
 
 
 

Zondag 21 februari 
 
Rutten (Tongeren) 
Op verkenning te Rutten 
14.00 tot 17.00 uur 
Kerk Rutten, Ruttermarkt, Tongeren 
Leefmilieu Tongeren 
Paul Denis – 012 23 03 28 
 
Negenoord-Kerkeweerd  
(Dilsen-Stokkem) 
In het spoor van de bever 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking Maascentrum De Wissen, 
Dilsen-Stokkem 
Limburgs Landschap vzw  
011 53 02 51 
www.limburgs-landschap.be 
Deelname: € 2,00, leden gratis 
 
Bree 
Vogelexcursie aan de Maas 
8.30 tot 12.00 uur 
Fontein, stadsplein, Bree 
Natuurpunt Bree 
Albert Hermans – 0495 54 68 69 
albert.hermans@skynet.be 
Carpoolen of om 9.00 uur aan de kerk 
Geistingen 
 
Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Vogelkastjes bouwen 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw i.s.m.NP 
Houthalen-Helchteren 
www.limburgs-landschap.be 
011 53 02 51 
Graag inschrijven vóór 16 februari via 
info@limburgs-landschap.be 
Deelname € 6,00, leden € 5,00 
 
Zeeland 
Winterreis 
6.30 uur: Ontmoetingscentrum  
Palethe, Jeugdlaan, Overpelt 
6.50 uur: Winkelcentrum Binnensingel 
(Krëfel), Lommel 
De Tip, Kanaalstraat, Lommel-Kolonie 
Natuurpunt Noord-Limburg 
Marc Geuens – 0478 54 22 51 – 
marcgeuens1@telenet.be 
Vooraf inschrijven bij Marc: € 15,00; 
jonger dan 20 jaar € 10,00;  
gezin € 40,00 
Verrekijker of telescoop 
 
Stedelijk domein Kiewit (Hasselt) 
Poppenkast: ‘Basiel de Bezembinder’ 
14.30 tot 16.00 uur 
Lokaal op domein,  
Putvennestraat 108, Hasselt 
Stedelijk natuur-educatief centrum 
Hasselt 
Marleen Ritzen – 011 21 08 49 
Deelname: € 2,00 vooraf inschrijven 
en betalen,  
Vanaf 5 jaar 
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Zeeland 
Daguitstap overwinterende vogels 
8.00 tot 20.30 uur 
Carpoolparking E313, Diepenbeek 
Natuurpunt Diepenbeek 
Jos Ramaekers – 0477 47 69 63 
Vooraf inschrijven, meer info op 
www.natuurpuntdiepenbeek.be 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Natuurspeurdertjes: Wintertruientocht 
14.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91  
zwartebeek@natuurpunt.be 
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar,  
deelname € 2,00 per kind 
 
Vallei van de Zwarte Beek 
(Hechtel-Eksel) 
Startwandeling in de Dommelvallei 
14.00 tot 16.30 uur 
Exelshof, Nieuwstraat 35, Eksel 
Natuurpunt Hechtel-Eksel  
natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be 
 
Nationaal Park Hoge Kempen  
(Station As) 
Op stap met een Ranger, Nationaal 
Park in een notendop 
14.00 tot 16.00 uur 
Toegangspoort station As,  
Stationstraat z/n, As 
Projectbureau Nationaal Park Hoge 
Kempen 
André Mulders – 089 65 56 51 
€ 3,00 per persoon, tot 3 jaar gratis 
Inschrijven niet nodig 
 
 
Vrijdag 26 februari 
 
Tongeren 
Reisreportage Thailand 
20.00 tot 22.30 uur 
Parochiecentrum Sint-Gillis,  
Fonteindreef, Tongeren 
Leefmilieu Tongeren 
Paul Denis – 012 23 03 28 
 
 
Zaterdag 27 februari 
 
Vallei van de Zwarte Beek (Lummen) 
Natuurbeheer 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Theepot, Ashoekstraat,  
Lummen 
Natuurpunt Lummen 
0479 06 64 13  
natuur.lummen@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Zondag 28 februari 
 
Ophovenderheide (Opglabbeek) 
Wandeling met natuurgids 
14.00 tot 17.00 uur 
Kerkhof, Oude Kerkstraat 72,  
Opglabbeek 
Project Duinengordel 
Jimmy Wertelaers – 011 49 15 94 
Deelname: € 2,00 per persoon,  
kinderen tot 12 jaar gratis 
Inschrijven is niet nodig 
 
Vieuxville (Ferriéres) 
Winterwandeling 
8.00 tot 19.00 uur 
Oprit 26 (E313) Paal-Beringen - car-
poolparking 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09  
meert-gybels@telenet.be 
Vooraf telefonisch contact;  
goed schoeisel 
 
Vallei van de Gerlabeek (Hoeselt) 
Landschapswandeling 
14.00 tot 17.00 uur 
Kerk Alt-Hoeselt,  
Sint-Lambertusstraat, Hoeselt 
Orchis vzw  
089 50 10 19 - ernaochis@gmail.com  
Gids: François Jacobs (Voorzitter 
Milieuraad Hoeselt) 
Stevige wandelschoenen of laarzen 
 
Beek (Bree) 
Beheerwerken 
8.15 tot 11.45 uur 
Parking einde Mariahofstraat, Beek 
Natuurpunt Bree 
René Moors – 089 24 61 21 
Ward Walraven – 089 46 25 61 
Werkschoenen of laarzen nodig 
 
Fort Sint-Pieter en de ENCI groeve 
(Maastricht) 
Ledendag 
14.00 tot 17.00 uur 
Parking Chalet Bergrust,  
Luikerweg 71, Maastricht 
Natuurpunt Riemst 
Kristof Odeur – 0495 27 68 75 
Vrijwillige gift 
Gids: Frenk Janssen, coördinator 
beheer Mergelland/Maastricht   
Natuurmonumenten 
 
 
Dinsdag 1 maart 
 
De Teut (Zonhoven) 
Keitoffe wandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking de Teut, einde van de  
Donderslagseweg, Zonhoven 
Toerisme Zonhoven 
toerisme@zonhoven.be  
011 81 04 80 
 

Vrijdag 4 maart 
 
Rooierheide (Diepenbeek) 
Basiscursus natuur in de tuin, deel 1 
19.30 tot 22.30 uur 
Rooierheidestraat 100, Diepenbeek 
Natuurpunt Diepenbeek 
Jos Ramaekers – 0477 47 69 63 
Vooraf inschrijven, meer info op 
www.natuurpuntdiepenbeek.be 
 
 
Zaterdag 5 maart 
 
Maaswinkel (Mechelen-aan-de-Maas) 
Beheerwerken natuurreservaat  
9.00 tot 12.00 uur 
Infobord Z.W.-vaart onder aan de 
kanaalbrug van Mechelen-aan-de-
Maas 
Natuurpunt Maasmechelen 
Bertie Vanderlee – 089 76 47 51 
 
Dommelvallei (Peer) 
Publieke paddenoverzet-actie 
20.00 tot 22.00 uur 
Kringwinkel Peer,  
Steenweg Wijchmaal 66, Peer 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Robert Van Dingenen – 011 63 55 94 
0496 84 85 38 
Wandelschoenen nodig 
 
Abeekvallei (Peer) 
Publieke paddenoverzet-actie 
20.00 tot 22.00 uur 
In den Damp (’t Broek),  
Gestelstraat, Meeuwen 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Jan Paesen – 011 79 25 64  
0476 35 19 38 
Wandelschoenen nodig 
 
Stiemerbeek (Genk) 
Beheerswerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Sportcentrum,  
E. Vandorenlaan, Genk 
Natuurpunt Genk 
Jos Lycops – 089 35 30 64 
Stevig schoeisel.  
Werkhandschoenen beschikbaar 
 
 
Zondag 6 maart 
 
Het Zig (Kinrooi) 
Natuurwandeling 
9.00 tot 12.00 uur 
Kerk Niel bij As, Hoogstraat, As 
Natuurpunt As 
Vincken André – 089 65 78 71 
 
 
 
 
 

Gerhagen (Tessenderlo) 
Mossenwandeling 
14.00 tot 17.00 uur 
Bosmuseum Gerhagen,  
Zavelberg, Tessenderlo 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09 -  
meert-gybels@telenet.be 
 
Grindgaten (Maaseik) 
Vogelspotten 
10.00 tot 13.00 uur 
Ingang Aldeneikerweg (vanaf de ring), 
Aldeneik, Maaseik 
Orchis vzw, 
089 50 10 19 ernaorchis@gmail.com 
Gids: Jos Bijnens (Orchis vzw) 
Verrekijker meebrengen - Stevige 
wandelschoenen of laarzen 
 
Schulensmeer 
Verhalendag 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Schulensmeer 
Demerstraat 60, Lummen 
Tine Meekers – 013 55 63 81   
schulensmeer@natuurpunt.be 
Vrienden van het Sculensbroek 
Straffe Verhalenwandeling voor vol-
wassenen, gratis 
Vertellingen over de natuur, 7-12 jaar, 
gratis 
 
Hochter Bampd (Lanaken) 
Reigerkolonie-wandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Kruising Geulerweg-Kupweg,  
Neerharen-Lanaken 
Limburgs Landschap vzw  
011 53 02 51 
www.limburgs-landschap.be 
Deelname: € 2,00, leden gratis 
Niet geschikt voor buggy’s 
 
Sint-Jansberg (Zelem Halen) 
Vertelwandeling mytische en magi-
sche bomen 
11.00 tot 12.30 uur 
Kasteelklooster Sint-Jansberg, Zelem 
013 46 14 71 
www.sintjansberg.be/event-
registration/?ee=595 
Vertelster Lien Van Camp 
Deelname, inclusief geschenkje:  
€ 9,00 voor volwassenen,  
€ 4,50 kinderen vanaf 8 jaar 
 
Lommel 
Natuurwandeling 
14.00 tot 17.00 uur 
Infopaneel einde Koloniestraat,  
Lommel 
Bosland projectbureau i.s.m.  
Natuurpunt Noord-Limburg 
011 74 24 78 
Niet geschikt voor kinderwagens en 
rolstoelgebruikers 
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De Teut (Zonhoven) 
Keitoffe wandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking de Teut, einde van de  
Donderslagseweg, Zonhoven 
Toerisme Zonhoven 
toerisme@zonhoven.be  
011 81 04 80 
 
De Beemden en het dorp 
(Attenhoven) 
Natuur- en cultuurwandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Parking Taverne De Rietgors, Atten-
hovenstraat 207, Attenhoven Landen 
Aulenteer-Natuurpunt i.s.m.  
Toerisme Sint-Truiden 
011 88 14 81 
 
De Maten (Genk) 
Ontluikende lente 
Natuurwandeling met natuurgids 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Slagmolen,  
Slagmolenweg, Genk 
Natuurpunt Genk 
Jaak Luys – 089 35 99 61 
Goede wandelschoenen,  
deelname gratis 
 
Hamont-Achel 
Natuurwandeling in de Warande 
8.00 tot 11.30 uur 
VEN-lokaal 
NP Hamont-Achel 
Roger Dalemans – 011 64 79 29 
Nat gebied, laarzen nodig 
 
De Vloeiweiden (Lommel-Kolonie) 
Geleide natuurwandeling met natuur-
gids 
13.45 uur: Wateringhuis,  
Oude maai 80, Lommel-Kolonie 
14.00 uur: einde Koloniestraat,  
Lommel-Kolonie 
Einde om 17.00 uur 
Natuurpunt Noord-Limburg 
Albert Mertens – 011 64 94 00 
Luc Winters – 011 64 58 42 – 
luc.winters@telenet.be 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Verhalenwandeling:  
Geheimen uit het bos 
14.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91   
zwartebeek@natuurpunt.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationaal Park Hoge Kempen 
(Pietersheim) 
Op stap met een Ranger, Nationaal 
Park in een notendop 
14.00 tot 16.00 uur 
Toegangspoort Pietersheim, ingang 
Kinderboerderij aan het bord 
‘wandelen’, Lanaken 
Projectbureau NPHK 
André Mulders – 089 65 56 51 
€ 2,00 per persoon  
of € 5,00 per gezin 
Inschrijven niet nodig 
 
 
Dinsdag 8 maart 
 
Stedelijk domein Kiewit (Hasselt) 
Cursus composteren, theorie 
19.30 tot 22.00 uur 
Biolokaal, kruidentuin,  
Putvennestraat 108, Hasselt 
Stedelijk natuureducatief centrum 
Hasselt 
i.s.m. Limburg.net en Vlaco vzw 
Marleen Ritzen – 011 21 08 49 
Deelname: gratis, vooraf inschrijven  
Beperkt aantal deelnemers 
Op 12 maart praktijk 
 
 
Zaterdag 12 maart 
 
Jaarvergadering Limburgse Natuur-
gidsen 
Marc Meert – 0477 61 47 09 
Gerhagen (Tessenderlo) 
Leo Thomassen – 011 68 88 11 
 
Borgloon 
Beheerswerkdag 
9.00 tot 12.00 uur 
Plaats nog te bepalen 
Natuurpunt Borgloon 
Stefan Carolus - 0497 24 21 38 
 
Dommelvallei (Peer) 
Publieke paddenoverzet-actie 
20.00 tot 22.00 uur 
Kringwinkel Peer,  
Steenweg Wijchmaal 66, Peer 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Robert Van Dingenen – 011 63 55 94 
– 0496 84 85 38 
Wandelschoenen nodig 
 
Abeekvallei (Peer) 
Publieke paddenoverzet-actie 
20.00 tot 22.00 uur 
In den Damp (’t Broek),  
Gestelstraat, Meeuwen 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Jan Paesen – 011 79 25 64 – 
 0476 35 19 38 
Wandelschoenen nodig 
 
 

Gelinden (Sint-Truiden) 
Zoogdieren in Haspengouw 
20.00 tot 22.00 uur 
Natuurhuis Haspengouw,  
Kleinveldstraat 54, Gelinden  
Aulenteer-Natuurpunt, NP Borgloon, 
NP Heers,  
Vzw Natuurhuis Haspengouw 
Filips Defoort – 0473 50 64 37 
Spreker: Kristijn Swinnen 
Deelname: € 2,00 voor leden, € 5,00 
voor niet leden 
 
Wielewaalpark Den Tip  
(Lommel-Kerkhoven) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
De Tip, Kanaalstraat 18,  
Lommel-Kolonie 
Natuurpunt Noord-Limburg 
Rik Theuws – 011 66 13 06 
Verwijderen van vogelkers en  
bestrijding andere exoten 
 
Stedelijk domein Kiewit (Hasselt) 
Cursus composteren, praktijk 
9.00 tot 12.00 uur 
Ambertuin, Putvennestraat 108,  
Hasselt 
Stedelijk natuureducatief centrum  
i.s.m. Limburg.net en Vlaco vzw 
Marleen Ritzen – 011 21 08 49 
Deelname: gratis, vooraf inschrijven  
Beperkt aantal deelnemers 
Op 8 maart theorie 
 
 
Zondag 13 maart 
 
Stad Hasselt 
Natuursteen in de stad  
14.00 tot 17.00 uur 
Parking spoorweg, Luikersteenweg 
(Delhaise), Hasselt om 13.45 uur 
Natura Limburg i.s.m. Geolim 
René Steegmans – 011 27 27 74 
0478 92 48 52 
Roland Dreesen 
 
Beek (Bree) 
Beheerswerken 
8.15 tot 11.45 uur 
Parking einde Mariahofstraat, Beek 
Natuurpunt Bree 
René Moors – 089 24 61 21 
Ward Walraven – 089 46 25 61 
Werkschoenen of laarzen nodig 
 
Provinciaal domein Nieuwenhoven 
(Sint-Truiden) 
Van ’t paters speelhof naar ’t nonnen 
neerhof 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Nieuwenhoven 
Hasseltsesteenweg z./n, Sint-Truiden 
Erwin Vandermeeren – 011 68 79 81  
nieuwenhoven@limburg.be 
Stevige wandelschoenen en aange-
paste kledij 

Kessenich (Kinrooi) 
Timmerend aan het Vijverbroek 
14.00 tot 16.30 uur 
Grenskantoor Kessenich 
Natuurpunt Kinrooi 
Frans Parren – 0495 23 83 62 
Laarzen nuttig 
 
Het Wik (Genk) 
Natuurwandeling met natuurgids 
9.00 tot 12.00 uur 
PNC, Craenevenne 86, Genk 
Natuurpunt Genk 
Marc Fourier – 012 21 55 87 
Goede wandelschoenen,  
deelname gratis 
 
Kaulille 
Natuurwandeling, Geelgors en andere 
akkervogels 
9.00 tot 11.30 uur 
Kerk Kaulille 
Natuurpunt Bocholt 
Rik Bosmans – 0474 98 41 93 
Verrekijker 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Hechtel-Eksel) 
Uitwaaiwandeling 
14.00 tot 16.30 uur 
Resterheide onthaalcentrum, Begij-
nenvijvers, Begijnenstraat, Hechtel 
Natuurpunt Hechtel-Eksel  
natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be 
 
Domein Kiewit (Hasselt) 
Dierensporenwandeling 
14.00 tot 16.30 
Herenhuis, Putvennestraat 112,  
Hasselt 
Natuurpunt Limburg 
Bezoekerscentrum Kiewit  
011 24 60 23 
Deelname, € 2,00,  
leden Natuurpunt gratis 
 
 
Woensdag 16 maart 
 
Rusthuis ’t Park (Neeroeteren) 
Lezing ‘Antarctica’ de barometer van 
ons klimaat 
19.30 tot 22.30 uur 
Cafetaria Rusthuis ’t Park,  
Spilstraat 15, Neeroeteren 
Limburgs Landschap vzw –  
011 53 02 51  
info@limburgslandschap.be 
I.s.m. Markant Neeroeteren 
Deelname: € 10,00 inclusief drankje 
en versnaperingen 
Inschrijven vóór 10 maart bij  
sabinew@scarlet.be  
of sms naar 0478 67 53 11 
 
 
 
 
 



Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
18000-stappentocht, gezondheids-
wandeling 12 km. 
14.00 tot 17.00 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91  
zwartebeek@natuurpunt.be 
 
18, 19, 20 maart 
 
Zwerfvuil-opruim-actie langs de Maas 
Limburgs Landschap vzw  
 011 53 02 51 
www.limburgs-landschap.be 
Meer info volgt 
 
Vrijdag 18 maart 
 
Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Sterrenstaren 
20.00 tot 22.00 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw i.s.m.  
NP Houthalen-Helchteren 
www.limburgs-landschap.be  
011 53 02 51 
Deelname € 2,00, leden gratis 
 
Zaterdag 19 maart 
 
De Maten (Genk) 
Beheerswerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Natuurpunt Genk 
Contact opnemen met Jos Bollen  
089 61 31 26 
Stevig schoeisel.  
Werkhandschoenen beschikbaar 
 
Metsteren (Sint-Truiden) 
Duisterniswandeling op Terbeek 
20.30 tot 22.30 uur 
Sint-Niklaashoeve, Terbeek 78, 
Metsteren 
Natuurpunt,Leefmilieu Nieuwerkerken 
Etienne Vanoirbeek – 0476 26 98 17 
Omer Vanstraelen – 011 68 90 38 
 
Bilzen, Diepenbeek, Heusden-Zolder, 
Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Riemst 
en Zutendaal 
Boomplantactie. Afhalen vooraf be-
steld inheems plantgoed bomen en 
struiken 
9.00 tot 12.00 uur 
Afhaalpunten in 8 gemeenten 
Orchis vzw  
089 50 10 19  ernaorchis@gmail.com  
VOORAF BESTELLEN TOT EN MET  
ZONDAG 14 FEBRUARI 
via het bestelformulier op de website 
van Orchis vzw (www.orchisvzw.be) 
of via het bestelformulier, af te halen 
op de milieudiensten van bovenver-
melde gemeenten 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Hechtel-Eksel) 

Natuurbeheer 
9.00 tot 12.00 uur 
Katershoeve, Katerstraat, Hechtel 
Natuurpunt Hechtel-Eksel  
Jean Kuppens  
 jeankuppens@gmail.com 
 
Beek (Bree) 
Workshop basis fotografie, theorie 
20.00 tot 23.00 uur 
Natuurpunthuis, Mariahofstraat 51, 
Beek 
Natuurpunt Bree 
Albert Hermans – 0495 54 68 69 – 
albert.hermans@skynet.be 
Inschrijven door overschrijven van  
€ 5,00 op BE68 7350 2994 8534 
Maximum 20 personen 
 
Overbroek (Sint-Truiden) 
Natuurbeheer, zwerfvuilactie 
13.00 tot 16.00 uur 
Natuurhuis Haspengouw, Kleinveld-
straat 54, Gelinden Sint-Truiden 
Aulenteer-Natuurpunt  
Diederik De Leersnyder  
011 69 12 22 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Opruimactie 
9.00 tot 12.00 uur 
Werkschuur De Kluut, Bosstraat, 
Koersel 
Natuurpunt Beringen 
Hans Van den Bossche  
011 45 01 91 
info@natuurpuntberingen.be  
 
Abeekvallei (Peer) 
Publieke paddenoverzet-actie 
20.00 tot 22.00 uur 
In den Damp (’t Broek), Gestelstraat, 
Meeuwen 
NP Meeuwen-Gruitrode & Peer 
Jan Paesen – 011 79 25 64 –  
0476 35 19 38 
 
Dommelvallei (Peer) 
Publieke paddenoverzet-actie 
20.00 tot 22.00 uur 
Kringwinkel Peer,  
Steenweg Wijchmaal 66, Peer 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Robert Van Dingenen – 011 63 55 94 
– 0496 84 85 38 
Wandelschoenen nodig 
 
Zondag 20 maart 
 
Smeetshof (Bocholt) 
Beheerswerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Smeetshof,  
Smeetshofweg 1, Bocholt 
Natuurpunt Bocholt 
Nol Goossens – 089 46 39 88 
Werkkledij, laarzen 

Teuven en Slenaken  
(Voeren, Ned. Limburg) 
Voorjaarswandeling 
8.00 tot 19.00 uur 
Oprit 26 (E313) Paal-Beringen - car-
poolparking 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo 
Marc Meert - 0477 61 47 09 -  
meert-gybels@telenet.be 
Vooraf telefonisch contact;  
goed schoeisel 
 
De Ballewijers (Zonhoven) 
Natuurwandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Molenschansweg, Zonhoven 
Limburgs Landschap vzw –  
011 53 02 51 
www.limburgs-landschap.be 
Deelname: € 2,00, leden gratis 
 
Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) 
Waterwandeling 
14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekerscentrum Hengelhoef 
Limburgs Landschap vzw 
www.limburgs-landschap.be –  
011 53 02 51 
Deelname gratis 
 
Abeekvallei (Ellikom) 
Beheerwerken 
9.00 tot 12.00 uur 
Buurthuis, Weg Ellikom,  
Meeuwen-Gruitrode 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & 
Peer 
Freddy Janssens – 01163 37 27 – 
0476 30 67 64 
Stevig en waterdicht schoeisel 
 
 
 
 

Stevoort 
Fietstocht 
13.30 tot 16.30 uur 
Parking sporthal Koutermanstraat, 
Alken 
Natuurpunt Alken 
Annie Meekers – 011 31 33 23 
Proeven van ‘lekker streekeigen’in ‘t 
Stookkot 
 
Vallei van de Zwarte Beek  
(Koersel-Beringen) 
Natuurspeurdertjes: Voorjaarskriebels 
14.00 tot 16.30 uur 
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel 
Jan Kenens – 011 45 01 91 -  
zwartebeek@natuurpunt.be 
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar,  
deelname € 2,00 per kind 
 
Vallei van de Zwarte Beek (Lummen) 
Zwerfvuilactie 
9.00 tot 12.00 uur 
Parking Theepot, Ashoekstraat,  
Lummen 
Natuurpunt Lummen 
0479 06 64 13 –  
natuur.lummen@gmail.com 
 
Nationaal Park Hoge Kempen 
(Connecterra) 
Op stap met een Ranger, Erfgoed-
wandeling ‘Min van Eisden’ 
14.00 tot 16.00 uur 
Toegangspoort Connecterra, Zetel-
laan 54, Maasmechelen 
Projectbureau NPHK 
André Mulders – 089 65 56 51 
€ 3,00 per persoon, tot 3 jaar gratis 
Inschrijven niet nodig 
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Limburgse Milieukoepel vzw 
Geraetsstraat 25 

Hasselt 
 

Telefoon: 011 22 50 73 
E-mail: info@limburgsemilieukoepel.be 

B EZOEK OOK ON ZE WEBSIT E     
WWW. L IMB UR GSEMILIEUKOEP EL.B E 

Het secretariaat is bereikbaar 
van maandag tot vrijdag van 09 uur tot 16 uur 


