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Bekijk de website!   

BORGLOON 
HOOGSTAMBOOMGAARD IN GROOTLOON  

Steenuil, eikelmuis, das, vlinders, … Kortom: boordevol leven.  

Als men over natuurgebieden spreekt denkt men vaak aan grote stukken bos, 

weiland, heide, …, maar in een fruitstreek past het dat ook boomgaarden een 

stukje natuur zijn. En dus beheert Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon een mooie 

boomgaard in Grootloon die stilaan uitgegroeid is tot een echte 

bezienswaardigheid.  

PADDESTOELEN IN BORGLOON  

Uniek in Vlaanderen!  

Veel mensen in Haspengouw denken dat er bij ons maar weinig paddenstoelen 

voorkomen.  

In akkers of zwaar bemeste weilanden komen inderdaad weinig of bijna geen  

soorten  paddenstoelen voor. In Haspengouw is er meer te vinden dan enkel 

landbouwgrond..  

FONKELEND NIEUWE WEBSITE NATUURPUNT  

Neem zeker eens een kijkje!  

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in 

Vlaanderen. Gesteund door 95.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers die 

zich dagelijks inzetten om bedreigde planten, dieren en landschappen te 

beschermen.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/150217%20HOOGSTAMBOOMGAARD%20%20IN%20%20GROOTLOON.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/150206%20Paddenstoelen%20in%20Borgloon%201%202%203.pdf
http://www.natuurpunt.be/
http://www.natuurpunt.be/


 

 

 

 
 

 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 
 

 

 
 

Lees meer!   

LEDENAANTAL NATUURPUNT BORGLOON BLIJFT STIJGEN 

Onze plaatselijke werking doet het al even goed als de Vlaamse. Natuurpunt 

Borgloon heeft een jaarlijkse stijging van bijna 10 % nieuwe leden. Eind 2014 

hadden wij 163 betalende leden wat op één na de grootste socio-culturele 

vereniging van Borgloon is. Ook het aantal vrijwillige medewerkers die zich 

inzetten via de beheerteams om onze natuurgebieden te beheren en te 

monitoren neemt toe .  

Wilt u zich vrijwillig inzetten voor de natuur in Borgloon? Neem dan 

contact op met één van onze bestuursleden (zie 

www.natuurpuntborgloon.be) of een mailtje te sturen naar 

info@natuurpuntborgloon.be  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  

Zaterdag 7 maart 2015: Natuurwerkdag  

Jesseren.  

Natuurwerk Sint-Annavallei  

Kom een handje helen met het knotten van wilgen.  

Samenkomst: Jesserenstraat 10.  

Trek laarzen aan of waterdichte schoenen.  

Tijd: van 9.00u tot 11.30u.  

Contact: Nico Dieu  

Wij zorgen voor een versnapering!  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/141214%20Jaarplan%202015%20versie%20Ad%203.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/141214 Jaarplan 2015 versie Ad 3.pdf
www.natuurpuntborgloon.be
mailto:info@natuurpuntborgloon.be
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Zaterdag 4 april 2015: Natuurwerkdag  

Helshoven  

Natuurwerk Helshoven  

Onder leiding van conservator Stefan (zie foto) gaan we nog eens de handen uit 

de mouwen steken om de winterwerken in het onlangs verworven deelgebied 

Helshoven, af te ronden. Met de takken, die achter bleven na het kappen van 

populieren, gaan we een takkenwal aanleggen. 

Samenkomst: Hoenshovenstraat, Hoepertingen  

Tijd: van 9.00u tot 12.00u.  

Zondag 12 april 2015: Voorjaarswandeling  
Helshoven  

Onder leiding van conservator Stefan Carolus, gaan we de voorjaarspracht van 

de Vallei van de Herk beleven. Hij neemt ons mee langs de meanderende Herk 

en tussen wilde narcissen en bosanemonen, waardoor ons voorjaarsgevoel 

gestimuleerd wordt. Ook de sporen van dieren komen aan de orde.  

Samenkomst: Kapel van Helshoven, Helshovenstraat, Hoepertingen  

Tijd: van 14.00u tot 16.00u.  

Zondag 26 april 2015: Vroege vogelwandeling  
Helshoven  

Samenkomst: Parking kasteelpark Rullingen  

Tijd: van 6.30u tot 8.00u.  

Gids: Luk Robijns  

http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten


 
 

 

 
 

Bekijk hier de resultaten van heel Vlaanderen  
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Wat geweest is …  

Zaterdag 17 en zondag 18 januari 2014:  

HET GROTE VOGELTELWEEKEND  

Welke gevleugelde vrienden zaten in jouw tuin?  

De inwoners van Borgloon telde gezamenlijk 124 huismussen, 103 turkse tortels 

en 78 koolmezen. Daarnaast waren ook spreeuw, vink en pimpelmees rijkelijk 

vertegenwoordigd. Er hebben zich zelfs een paar speciale gasten aangemeld 

zoals grote gele kwikstaart en kerkuil. 

Zondag 18 januari 2015: Beheerwerk  

Kuttekoven  

Plaatsen schapenraster  

Langs een weideperceel in het natuurgebied Kuttekoven, werd door 8 

(bestuurs)leden van Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon een schapenraster 

geplaatst.  

Zaterdag 31 januari 2015: Natuurwerkdag  
Voort  

Plaatsen paddenschermen 

Op vraag van de buurtbewoners en met de medewerking van het Stadsbestuur 

van Borgloon, organiseert Natuurpunt Borgloon de jaarlijkse paddenoverzetactie. 

In het verleden werden honderden padden en salamanders, op weg naar hun 

voortplantingsvijver, overreden bij het oversteken van de Romeinse Kassei. Om 

dat te verhinderen wordt aan beide zijden van de weg een scherm, met 

opvangemmers geplaatst.  

http://vogelweekend.natuurpunt.be/wp-content/uploads/2015/02/rapport-HGVW-20151.pdf
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
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Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  
 
 

Zaterdag 7 februari 2015: Natuurwerkdag  

Groot-Loon  

Hoogstamsnoei 

Een vijftal actieve vrijwilligers gingen aan de slag in de hoogstamboomgaard 

rondom onze loods in Groot-Loon. Er werden nog een aantal jonge 

hoogstambomen gesnoeid. Alle "jonge" hoogstambomen hebben nu een 

snoeibeurt gehad.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten

