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Beste wandel- en natuurliefhebbers,
Hier de 5de uitgave van de online nieuwsbrief van de VZW Natuurwandelaars. Met onze activiteiten
van november en december.
In de eerste nieuwsbrief stelden we kort de doelstellingen van Natuurwandelaars VZW voor.
Je kunt alle info over Natuurwandelaars vzw (en onze vorige nieuwsbrieven) terugvinden op
onze site, meer bepaald op de pagina www.natuurwandelaars.eu/wie-wat-nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief aandacht voor onze vier wandelingen in november en december. En zoals
steeds ook actuele informatie over nieuwe wandelingen en wandel- en natuur-initiatieven.
Daarnaast herinneren we aan het lidgeld voor 2022 en lichten we al een tip van de sluier op van
ons jaarprogramma 2022. Een programma waar natuur ervaren en beleven centraal zullen staan.
Maar tegelijk cultuur er erfgoed aan bod komen, samen met randactiviteiten als bezoeken.
Wie nog Natuurwandelaars-kledij nodig heeft, vindt verder een overzicht van de huidige stock.
Natuurwandelaars vzw dank haar sponsors van het voorbije jaar en gaat op zoek naar extra
sponsors voor het volgende jaar. Kent u een bedrijf dat geïnteresseerd is? Een heel jaar door
het logo met weblink op onze website en 6 keer in onze nieuwsbrief, het kan al voor 50 Euro!

Komende activiteiten
Het gedetailleerde programma van de komende activiteiten vind je op de pagina
www.natuurwandelaars.eu/activiteiten van onze website.
Met telkens een link naar de initiatiefnemer van de route (zoals een toeristische dienst) of - als het om
een zelf ontworpen route van Natuurwandelaars gaat – naar het RouteYou parcours.
Steeds vooraf inschrijven!  Leden hebben voorrang bij een beperkt deelnemersaantal.
Zoals mensen die al meegewandeld hebben weten, ontvang je na elke wandeling op papier
de nodige informatie over de wandeling, de natuur(gebieden) en de bezienswaardigheden.
Vervoer: met eigen wagens (carpooling – eventueel af te spreken via Natuurwandelaars)
Deze herfst/winter wandelingen vinden enkel plaats als het weer het toelaat
Bij té slechte weersomstandigheden, verwittigen we iedereen tijdig van de annulering

Zaterdag 6 november (namiddagwandeling)

Kruiskapelroute - Eksaarde (Moerbeke-Waas) – 11,2 km (zo goed als vlak)
Over het vernieuwde [wandelnetwerk Moervaartvallei]
Thema's: religieus, industrieel en militair erfgoed en een natuurgebied
Door de Linie, een lappendeken van bossen, moerassen en weiden, begraasd door ezels.
Langs de eeuwenoude kapel van de Miraculeuze Kruisen. Voorbij een gluurmuur (observatie
van watervogels) en langs de uit 1300 daterende Moervaart. Door het natuurgebied Lokerse
Moervaartmeersen en tenslotte over het spoorweg-pad, waar van 1867 tot 1971 de spoorlijn liep
tussen Lokeren en de suikerfabriek van Moerbeke.
Vertrek om 13:00 u. op de parking van de sporthal, Dendermondestraat, Merchtem of 14:00 u. op
de Dam, 9160 Eksaarde (wie meegaat krijgt later meer details)
Eventueel (vrijblijvende) drinkstop mogelijk na de wandeling.
Inschrijven: natuurwandelaars@telenet.be en dit uiterlijk woensdag 3 november.
Leden Natuurwandelaars: gratis – niet-leden: 3 Euro

Zaterdag 20 november (dagtocht)

Herbronnen langs de Nete & de bossen van de Merode

Tussen Gestel & Herenthout - afstand 21,2 km - 64 hoogtemeters - [Kempense Netevallei]
Thema’s: een stiltegebied, historische hoeves, een schandpaal en de bossen van de Merode
“Herbronnen langs de Nete” is een suggestiewandeling op het vernieuwd wandelnetwerk
Kempense Netevallei. Wij hebben deze wandeling uitgebreid met een lus door de bekende
bossen van de prinsen de Merode en met een middagstop in Herenthout.
Ons parcours: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9749796/alle-routes/gestel-herenthout
Vertrek om 8:30 u. op de parking van de sporthal, Dendermondestraat, Merchtem of om 9:30 u. op
de Lambertusplaats in 2590 Gestel (wie meegaat krijgt later meer details)
Koffiepauze ’s morgens in Koffiehuis De Klappeistaak in Gestel.
Middaghalte (lunchpakket) in een café in Herenthout.
Inschrijven: Leden: gratis - Niet-leden: € 3 - Inschrijven tot uiterlijk maandag 15 november

Zondag 5 december (namiddagwandeling) - Sinterklaaswandeling

Wolfsputten wandeling Dilbeek – 8,6 km

Bewegwijzerde route van Dilbeek -[Pajottenland-Zennevallei]
Thema: het unieke, 90 hectare grote natuurgebied De Wolfsputten met zeldzame planten.
https://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Wolfsputtenwandeling.pdf
Vertrek: 13:30 parking sporthal Merchtem of 14:00 parking cultuurcentrum, Kamerijklaan, Dilbeek
Inschrijven: Leden: gratis - Niet-leden: € 3 - Inschrijven tot uiterlijk dinsdag 30 november

Zondag 26 december (namiddagwandeling) - Kerstwandeling

Vijf Eiken wandeling Oud-Heverlee - 10,7 km - 99 hoogtemeters

Uitgebreide variante door het Heverlee-bos – [Wandelnetwerk Zuid-Dijleland]
Thema's: Heverlee-bos, het arboretum van Heverlee, de barokke O.-L-V.- van Steenbergen
kapel (een van de grootste van Vlaanderen), de Minnebron en de vijvers van 't Zoet Water.
Drink achteraf (facultatief) aan 't Zoet Water.
Onze gastheer voor deze wandeling is ons medelid Jos De Wolf, die in Heverlee woont en voor
wie Heverleebos een beetje zijn achtertuin is. De familie De Wolf heeft ook enkele typisch
(Leuvense) verrassingen voor ons in petto.
Ons parcours:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/9883052/wandelroute/oud-heverlee-5-eiken-variante
Vertrek: om 12:45 u. parking sporthal Merchtem of 13:30 u. parking Zoet Water, Maurits
Noëstraat, Oud-Heverlee. De exacte parkingplaats wordt later meegedeeld.
Deze wandeling is uitsluitend voor leden van Natuurwandelaars vzw en is gratis
Inschrijven tot uiterlijk dinsdag 21 december

Natuurwandelaars -kl ed ij
Op onze webpagina https://www.natuurwandelaars.eu/natuurwandelaars-kledij vind je een
overzicht van ons aanbod aan Natuurwandelaars-kledij: T-shirts, poloshirts (allebei in dames en
heren model), hoodies (met kap), sweaters, fleece-jackets (met volledige rits) en windbreakers
(met volledige rits en kap). Opgelet: de dames T-shirt en poloshirt maten vallen klein uit…
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we de volgende kledij nog in stock:
 T-shirts man: 2 XL – 1 XXL
 T-shirts lady: 1 XL
 Poloshirt man: 1 XL
 Poloshirt lady: 1 L – 1 XL
 Hooded sweater (unisex): 1 L
 Fleece jacket (unisex): 1 XL

Actu a
Natuurwandelaars vzw krijgt als informatieplatform heel wat informatie aangeleverd door
toeristische diensten en wandelorganisaties in binnen- en buitenland. In deze nieuwsbrief
kunnen we slechts een beperkt overzicht daarvan geven. Bekijk daarom regelmatig eens onze
webpagina www.natuurwandelaars.eu/actua, die we regelmatig bijwerken.
Veel info vind je ook terug op de blog van de Wandelkrant: https://wandelkrant.be/category/blog/
Op onze webpagina www.natuurwandelaars.eu/actua vinden jullie onder meer nieuws over:
-

Vijf herfstwandelingen met gids in Limburg (tussen 1 en 14 november)
Vijf gezellige herfstwandelingen in Oost-Vlaanderen
Steenbakkerstunnels herontdekt in Boom, Niel en Rumst (nieuwe wandeling)
Op stap met de kids: Luistervinken en ravotten in de Sixtusbossen (West-Vlaanderen)
Wandelen langs 10 “Greenspots” in Haspengouw (Limburg)

Voor de meest recente wandelactualiteit verwijzen we ook graag naar de wekelijkse gratis
nieuwsbrief van de Wandelkrant. Abonneren kan via https://wandelkrant.be/nieuwsbrief/

Basiscursus Natuurbeheer (Natuurpunt Merchtem & Opwijk)
Of je nu je handen uit de mouwen wil steken als vrijwilliger bij het natuurbeheer in natuurgebieden, of
gewoon meer wil weten over natuurbeheer, deze basiscursus geeft je er meer inzicht in. Je leert over
de samenhang tussen de soorten fauna en flora, de biotopen in een natuurgebied én hoe je dit kan
ondersteunen met een goed beheer in 10 lessen.
De cursus bestaat uit 7 theoretische lessen over geologie, hydrologie, landschapshistoriek, biotopen en
soorten, en het beheer hiervan. In de lessen wordt ook de communicatie over beheerwerken en de
werking van Natuurpunt besproken. Daarnaast zijn er 3 terreinbezoeken in lokale natuurgebieden die
gegidst worden door lokale terreinkenners.
Hoe ziet een 'natuurlijk' bos eruit? Op welke tijdstippen wordt er het best gemaaid? Waarom is de bodem
zo belangrijk? Hoe wordt een beheerplan gemaakt? Hoe zie je het verschil tussen begrazing door
paarden en begrazing door koeien? Hoe kan je rekening houden met insecten of andere diersoorten bij
het beheer? Het zijn allemaal vragen die aan bod komen in deze cursus.
De basiscursus natuurbeheer wil geïnteresseerden er ook toe aanzetten mee gebieden te beheren en
over de doelstellingen na te denken. Ook jij kan meehelpen aan het natuurbeheer van Natuurpunt.
Voor deze basiscursus natuurbeheer heb je geen specifieke voorkennis nodig. Iedereen met interesse
in natuur die graag wil bijleren over natuurbeheer is van harte welkom!
De lessen starten op 3 februari en eindigen op 24 maart 2022. Deelname: € 90 - €105 (niet-leden)
Leslocatie: Aug. De Boeckhuis, Reedijk 1, Merchtem – Inschrijven via celine.ghyselen@natuurpunt.be.

Lidkaarten en l idgel den 2022
Er zijn twee soorten lidkaarten beschikbaar
 Lid van Wandelgroep Natuurwandelaars vzw aan €15 (basis lidmaatschap)
Met een officiële lidkaart van Wandelsport Vlaanderen en een attest waarmee je dit lidgeld
integraal terugtrekt van je mutualiteit. Als lid geniet je hiermee van allerlei verzekeringen, zoals
een bijkomende verzekering voor lichamelijke ongevallen (in binnen- & buitenland en ook tijdens
privéwandelingen), rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid. Je krijgt kortingen bij door
verenigingen van Wandelsport Vlaanderen georganiseerde wandelingen, je ontvangt 4 x per jaar
het Walking Magazine enz.
 Gewoon lid van Natuurwandelaars vzw aan €5
Deze lidkaart is speciaal bedoeld voor mensen die al actief betrokken zijn bij een
wandelvereniging (bijvoorbeeld als bestuurslid) en dus al een officiële lidkaart van
Wandelsport Vlaanderen hebben.
Wat verzekering en dergelijke betreft, zijn deze leden dus afhankelijk van hun wandelvereniging.

Lid worden van Natuurwandelaars

VZW

Op onze website vind je op de pagina https://www.natuurwandelaars.eu/lid-worden-contact
alle nodige info en voorwaarden om lid te worden én te blijven. Wie lid wordt engageert zich om aan
minstens 3 wandelingen per jaar deel te nemen en zich te abonneren op de Wandelkrant-nieuwsbrief.
Interesse om lid te worden? Stuur dan een mailtje naar info@natuurwandelaars.eu met je naam
& voornaam, volledig adres, geboorteplaats en -datum of RR-nummer. En het email adres
waarop je bij voorkeur te contacteren bent. En (eventueel) je telefoonnummer.
Na onze bevestiging kan je de ledenbijdrage van €15 als volwaardig lid van Wandelgroep
Natuurwandelaars vzw overschrijven naar onze rekening. Daarna bezorgen we je zo snel
mogelijk de lidkaart, het mutualiteitsattest en de 20% kortingkaart van TopSport Lebbeke.
Gewoon lid worden aan €5 (zonder verzekering, zonder mutualiteitsattest en zonder officiële
Wandelsport Vlaanderen lidkaart) kan eventueel ook.
Wie nu lid wordt van Wandelgroep Natuurwandelaars vzw, is automatisch lid tot eind 2022 en
krijgt er dus de laatste twee maanden van dit jaar gratis bij!

Wandelprogramma 2022
We werken volop aan een gevarieerd en origineel programma voor 2022. Met zowel kortere
wandelingen van 8 à 12 km als stevige tochten van 20 à 25 km. Meestal tijdens het weekend.
Het basisprincipe is dat we elke maand minstens twee wandelingen aanbieden, dus 24 per jaar.
Met in principe telkens een halve dag wandeling en een dagtocht. En dat vooral in de provincies
Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Maar ook Limburg, West-Vlaanderen en
Wallonië komen aan bod, evenals Nederland. Sommige wandelingen kunnen samengaan met
een bezoek onderweg. Een aantal wandelingen wordt begeleid door gespecialiseerde gidsen.
Alle wandelingen zijn thematisch, wandelen om de kilometers alleen zal nooit het doel zijn.
En vanzelfsprekend is er ook opnieuw een vierdaagse (dit keer in de Hunsrück in Duitsland).
Heel wat info vind je al op https://www.natuurwandelaars.eu/jaarprogramma-2022
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