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Enquête eikelmuis  

 

  

BORGLOON 

Eikelmuisproject  

Heb jij ooit een eikelmuis gezien?  

Laat het ons weten.  

Enquêtes kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van de 

verspreiding van verschillende diersoorten. Vooral bij herkenbare soorten die 

graag in de omgeving van de mens wonen, zijn de resultaten erg betrouwbaar. 

Dergelijke bevragingen leveren bovendien ook informatie op die met geen enkele 

andere methode kan worden achterhaald. Niet alleen de huidige, maar ook de 

historische verspreiding kan op deze manier worden onderzocht. In het geval 

van de eikelmuis wordt ook gepolst naar de mogelijke redenen van een 

eventuele achteruitgang en de houding van de bevolking tegenover deze 

knaagdieren.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/151002%20eikelmuis%20enquetehandleiding%20en%20enquete.pdf


 
 

 

 
Bekijk onze komende activiteiten 

 

 

 
Lees meer!  

 
  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  

De pluk- en persdag van zaterdag 17 oktober is geannuleerd.  

De natuurwerkdag van zaterdag 21 november is gewijzigd. Deze dag zal 
doorgaan te Helshoven (zie onder) i.p.v. te Kuttekoven.  

Bomen- en struikenverkoop 2015  

Verkoop van inheems zaad- en plantengoed  

Uw bestelling kan op 14 november 2015, van 10 tot 12 uur, afgehaald worden in 

de loods van Natuurpunt, Grootloonstraat 111a, Grootloon.  

Wij verkopen dan ook sapdozen met 3 liter 100% natuurlijk appelsap van 

onbespoten appels.  

Bestellen kan nog tot 25 oktober!  

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

Theorie en praktijk!  

 

Er is heel wat te leren rond het snoeien van hoogstamfruitbomen… In de 

basiscursus ‘snoeien van hoogstamboomgaarden’ leer je de kneepjes van het 

vak. Vind je het eng om er alleen aan te beginnen? Geen nood, je staat er niet 

alleen voor… Deze cursus heeft als doel de oprichting van snoeibrigades. 

Snoeibrigades zijn vrijwilligers die de zorg voor één of meerdere bomen binnen 

een hoogstamboomgaard op zich willen nemen. Natuurpunt Borgloon heeft heel 

wat hoogstamboomgaarden in beheer. Misschien wil jij wel helpen op termijn? 

Kom gerust eens kijken…. 

Heb je thuis zelf hoogstamfruitbomen en wil je er meer over leren, dan ben je 

zeker ook van harte welkom.  

Zaterdag 21 november 2015: Dag van de natuur  

Helshoven, vallei van de Herk  

Tijdstip: van 9.00u tot 12.00u  

Locatie: Hoenshovenstraat 5 (Welness), Hoepertingen (Borgloon)  

Contact: Stefan Carolus  

In de vallei van de Herk te Helshoven gaan we een raster plaatsen rondom het 

moerasgebied zodat de aanwezige runderen mooi hun deel van het 

begrazingsbeheer kunnen voltooien.  

Handschoenen en stevig schoeisel zijn een aanrader om deel te nemen . Wij 

zorgen voor de nodige versnaperingen.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten/educatie
http://www.natuurpuntborgloon.be/pages/activiteiten
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Zondag 13 december 2015: Eindejaarwandeling  

Tijdstip: van 13.45u tot 16.00u  

Locatie: Gors-Opleeuw, Kerkplein  

Contact: Veerle Debay  

Er wordt weleens gezegd dat de natuur slaapt tijdens de wintermaanden, maar niets is 
minder waar. Ook tijdens de koudste periode van het jaar blijft de natuur actief. Laat je 
betoveren door het Haspengouwse feeërieke winterlandschap en geniet mee van deze 
verkwikkende wandeling. Aangepast schoeisel (laarzen, wandelschoenen) is gewenst.  

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


 
 

 

 
 

 
 
          Lees meer!  

Zie onze acties op facebook!  

Wat geweest is …  

Zondag 23 augustus 2015: Algemene vergadering  

Agenda en toelichting: 

1. Het activiteitenprogramma 2014 wordt voorgesteld: beheer, educatieve 

acties, cursussen, natuurstudie zijn kerntaken; overleg met diverse partners 

(VLM, gemeente, …); de gedrukte Pad wordt opgegeven en een digitale Pad 

gestart, de website gemoderniseerd; ook een folder per Loons huis bracht 

aandacht en wat meer leden; ook vieringen bij buren werden bijgewoond: 

Kortessem (25 jaar), Heers (de Waterkuil in Vechmaal, vleermuizenpoorten).  

2. Het financieel verslag 2014 wordt goedgekeurd:  

uitgaven: € 7511,41  

inkomsten: € 9324,90  

3. De begroting 2015 wordt goedgekeurd: 

in: € 6510,00  

uit:€ 7760,00  

4. Er wordt een belangrijke verjonging doorgevoerd in het bestuur: Marjolein 

Waleweyns wordt de nieuwe penningmeester en Veerle Debay de nieuwe 

beleidsverantwoordelijke; bij de beheerteams worden nieuwe jongere 

vrijwilligers ingeschoven: Carolien Coenen, Bert Geys, Jon Rouvrois, Davy 

Huygen en Jos Reekmans wordt de nieuwe gemachtigde koerier voor 

marterachtigen.  

5. De speciale gasten zijn dan de afscheidnemende penningmeester en 

beleidsverantwoordelijke: Huberte Maes en Roger Schreurs namen na jarenlange 

inzet afscheid van de vereniging, een uitgebreid dankwoord wordt uitgesproken. 

Tevens was Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Beheer aanwezig; hij gaf een 

gesmaakte tussenkomst over het beheer van natuurgebieden.  

6. Hartelijk aan iedereen die deze bbq een succes maakte; smakelijk.  

Luk Robijns,voorzitter  

PROTEST: "Nieuw natuurdecreet bedreigt  
Loonse natuurgebieden"  

 

80.000 handtekeningen!  

http://www.natuurpunt.be/news/minister-schauvliege-neemt-80000-handtekeningen-ontvangst-voor-behoud-natuur-de-buurt#.VhmkArVQV1Z
https://www.facebook.com/natuurpunt.borgloon
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Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  
 
 

Augustus - september 2015: Insectencursus  

Van 21 augustus tot 13 september organiseerden Aulenteer Natuurpunt Sint-

Truiden, Natuurpunt De Herk Heers en Natuurpunt Borgloon i.s.m. Natuurpunt 

Educatie een basiscursus rond insecten. We leerden in drie theoretische avonden 

wantsen, kevers, sprinkhanen, krekels, bijen, wespen, hommels, mieren, torren 

en zovele anderen onderscheiden en herkennen. Om ons nog meer te verdiepen 

in de microwereld van deze beestjes, trokken we gedurende twee namiddagen 

naar buiten. Onderweg spotten we o.a. de krasser, de bramensprinkhaan, 

gamma-uil, klein vliegend hert, de rups van het kaasjeskruiddikkopje en de 

bloedrode heidelibel. 

Het was Joeri Cortens, beter bekend van de TV-programma’s ‘Wild van dieren’ 

en ‘Het zijn net mensen’ en medewerker van Natuurpunt Educatie, die ons op 

zijn zeer eigen en enthousiaste manier respect deed krijgen voor de leefwereld 

van deze kleine, maar zo interessante vliegende, kruipende en wriemelende 

beestjes. 

Sophie Bastiaens  

Hoogstambomen BPost in onze natuurgebieden  

Met de steun van Bpost kan Natuurpunt Borgloon in het natuurgebied Hoenshoven (deel 
van het Natuurgebied Vallei van de Herk) een randbeplanting met hoogstambomen van 
oude fruitrassen realiseren.  
In de fruitstreek Haspengouw zijn in de (eerder) kleine natuurgebieden allerlei soorten 
bomen aanwezig, maar is het momenteel nodig om ook hoogstambomen te voorzien in 
gebieden waar ze niet verwacht worden.  

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/151006%20Hoogstambomen%20in%20natuurgebieden-Bpost%202015%20v1%20Stefan.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krasser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bramensprinkhaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gamma-uil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_vliegend_hert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaasjeskruiddikkopje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedrode_heidelibel

