Natuurpunt Gete-Velpe

Geetbets
Open Monumentendag
‘Van nature… een monument’

Zondag 12 september 2004

‘De laatste getuige van
het graafschap Loon’
Erfgoed in en nabij Natuur.gebied Aronst Hoek
Sporthal De Warande, Ketelstraat 50, Geetbets (Rummen)
doorlopend van 10u00 tot 18u00

Uitgestippelde wandelroutes met gidsen ter plaatse
en bezoek cultuurhistorische sites
(stevige schoenen, bij regen laarzen, honden aan de leiband)

• Segeraatwandeling (9 km)
doorlopend, 10u00 tot 15u00
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• Hoenwandeling (6 km)

doorlopend, 10u00 tot 16u00

• Terlenenwandeling (5 km)
doorlopend, 10u00 tot 16u00
Randanimatie:

Info over activiteiten, Natuurpunt en Natuur.gebied Aronst Hoek: www.natuurpunt.be/oost-brabant
of npob@natuurpunt.be - 016 25 25 19 • Marc Op de Weerdt, 011 58 12 01 of 0475 27 06 69

Be

Huifkarren van 15u00 tot 18u00
naar kasteel van Hoen en terug •
Boogschieten op het kasteel
van Hoen • Springkasteel
voor kinderen • Drankstop

Landschap, erfgoed,
cultuurmonumenten en natuur.
Je bent onze gast!
Sinds de oprichting in 1971 heet Natuurpunt
Oost-Brabant ook ‘Regionale vereniging voor
natuur én landschap’. Het thema van de 16de
editie van de Open Monumentendag,‘Van
nature… een monument’, is dus de gelegenheid
bij uitstek om het culturele en landschappelijke
erfgoed dat door Natuurpunt in jouw streek
gekoesterd wordt, in de kijker te plaatsen.
Cultuurmonumenten en bijzondere landschappen maken immers op vele plaatsen deel uit van
de natuurgebieden die Natuurpunt beheert.
Deze samenhang wil Natuurpunt blijvend
versterken. Natuur, landschap en monumenten
kleuren je buurt. Wil je mee genieten? Kom dan
naar één van de onderstaande activiteiten. In
deze folder worden, gespreid over Oost-Brabant,
twee regionale activiteiten (Molenheide te
Langdorp en Aronst Hoek in Geetbets) en een
viertal bovenlokale streekactiviteiten
voorgesteld. Je bent er van harte welkom.

TIENEN
Waar? Museumsite (Suikermuseum en Toreke) aan de Grote Markt
vanaf 10u00
Wat? tot 18u00 informatieve stands en randanimatie
Brochure? een handige brochure, ook te bekomen op verschillende
sites, helpt je doorheen het aanbod met programma, stadsplan,
wandelroutes en teksten.
Info: Jan Struyf, 016 76 07 92 of www.velpe-mene.be

De bus rijdt je er naartoe!!!
‘De Lijn’ zorgt voor een gratis busverbinding tussen de
verschillende sites. Stap je af aan het Aardgat, dan kan de
bus je zowat 45 minuten later opnieuw oppikken, richting
watertoren of de Grote Markt bijvoorbeeld.

PROGRAMMA
1. Natuur en erfgoed geven kleur aan de stad
Een wandeling dwars door de binnenstad laat je kennis maken met
de boeiende relatie tussen cultureel erfgoed en natuur in de stad.
Waar? Museumsite Grote Markt
Wat? Geleide wandelingen om 10u00, 11u00, 13u00, 14u00, 15u00
en 16u00 + vrije wandelingen langs een afgebakend parcours

2. Archeologie en natuurbeheer tussen Wijngaardberg en
Aardgat

Natuurpunt beschouwt het als haar opdracht
mensen te betrekken bij de natuur, het landschap
en de cultuurhistorie in hun omgeving. Wil je
meewerken aan een project, een reservatenteam
of een afdeling? Geef je naam op per mail
npob@natuurpunt.be of telefonisch 016 25 25 19
en je wordt snel gecontacteerd vanuit de
afdeling die actief is in jouw buurt.

De landschappelijke ontwikkeling van het industrieterrein WestGrijpen, een belangrijke Gallo-Romeinse site met grafveld en het
natuurgebied ‘het Aardgat’.
Waar? Wijngaardberg met archeologische site (achterzijde station
Tienen) en natuurgebied het Aardgat (Grijpeweg)
Wat? Doorlopend geleide wandelingen van de Wijngaardberg (met
multimediale voorstelling opgravingen) naar het Aardgat van
10u00 tot 16u30 + vrije wandelingen langs afgebakend parcours

Voor een artikel over natuur en erfgoed in de
natuurgebieden binnen Natuurpunt OostBrabant, een dossier over Aronst Hoek, een
overzicht van de vele Natuurpunt-activiteiten en
de beheerde natuurgebieden zie:
www.natuurpunt.be/oost-brabant.

Een uniek panorama over het Hagelandse en Haspengouwse
landschap van op de stijlvolle nieuwe watertoren.
Waar? Kasteelstraat (watertoren)
Wat? Van 10u00 tot 17u00 doorlopend bezoek watertoren met
landschapsgids, aansluitend geleide wandeling naar de
Rozendaalbeekvallei + vrije wandelingen langs een afgebakend
parcours; de vriendenkring van de Vlaamse Watermaatschappij
zorgt voor het nodige (geestrijke) vocht.

3. De wereld bespeuren van op een suikerklontje

4. Kastelen kijken in de Menevallei
De authentieke sfeer van een 17de-eeuws kasteel met Engelse
landschapstuin, een bijzondere verzameling bomen, fruittuin en
boomgaarden aan de rand van de stad.
Waar? Begijnenstraat 199, 3300 Oorbeek (Tienen) – ingang
lindedreef Oorbeeksesteenweg
Wat? Doorlopend geleide wandelingen van 10u00 tot 16u30 + vrije
wandelingen langs een afgebakend parcours

5. Ook de koe is een monument!
Waar? Hoeve ‘In de Zon’, Aarschotsesteenweg 737, 3300 Vissenaken
(Tienen)
Wat? Doorlopend tussen 10u00 en 18u00: gidsbeurten, proevertjes,
kinderanimatie, standjes Hagelands Hoevevlees en Stichting
Levend Erfgoed, keuring zwoegervrije schapen
Inlichtingen en uitgebreid programma Tienen: www.velpe-mene.be

LANDEN EN LINTER
PROGRAMMA
1. Neerlanden
Waar? De ‘Beekhoeve’, F. Istasstraat 15, 3404 Neerlanden (Landen),
doorlopend vanaf 10u00
Wat? De ‘Beekhoeve’ is het anker- en infopunt met:
• Diareportage: ‘Impressie Landen en Beemden’: de Landense
monumenten in steen en in natuur samengebracht in één
impressie’. Samenstelling: Staf De Roover en Josée Craenen.
Voorstellingen: 13u30, 14u30, 15u30 en 16u30
• Doorlopende tentoonstelling: ‘Sporen in het Landense
landschap: harmonie tussen mens en natuur’
• Themawandeling de Beemden te Landen
Vertrek: 14u00 binnenkoer van de ‘Beekhoeve’
Info: Alda Renquet 0496 86 07 77

2. Linter
Er zijn vrije wandelingen i.s.m. de heemkring van Linter met als
thema ‘Cultuur, Natuur & Landschap’.
Vertrek: aan de kerk van Melkwezer van 10u00 tot 12u00 en van
13u30 tot 18u00

LEUVEN
PROGRAMMA
1. De Dijle, levend door Leuven
Waar? vertrek aan het station van Leuven
(Martelarenplein) om 15u00 en 16u00
Duur: ca. 2u30
Einde: Celestijnenlaan Heverlee, vanwaar je stadsbus
nr. 2 naar het centrum of het station van Leuven
kan nemen.

2. De natuur als inspiratiebron: natuurmotieven
op historische gebouwen
Waar? vertrek aan parking Bodart om 10u00, 14u00
en 16u00
Duur: ca. 2u00

SPECIAAL VOORDEEL AANBOD

Word nu Lid van Natuurpunt tot eind 2005. 4 maanden winst!
Wil je morgen nog genieten van natuur en landschap in je buurt?
Word dan net als 6000 andere gezinnen in Oost-Brabant en in je
streek lid van Natuurpunt Oost-Brabant en terzelfdertijd van je
afdeling.
Je steunt het werk van al die vrijwilligers die dagelijks onbaatzuchtig
in de weer zijn voor natuur en landschap in je buurt. Als lid steun je
niet alleen de natuur maar je krijgt ook veel terug: een trimestrieel
magazine Natuur.blad met nieuws en uitstappen over heel Vlaanderen en het streektijdschrift ‘Natuur en Landschap’ met nieuws vanuit

Oost-Brabant en je lokale afdeling. Daarnaast ontvang je een welkomstpakket met een wandelgids met uitstappen in de door Natuurpunt beheerde gebieden en een CD met vogelgeluiden.
Bij domiciliëring ontvang je nog eens een boekje van Jenny De Laet
over de roodborst. En uiteraard ben je (gratis) te gast op honderden
geleide wandelingen (niet-leden zijn ook welkom maar betalen
€ 1,00).
Een domiciliëringsformulier voor lidmaatschap kan je vinden op
www.natuurpunt.be/oost-brabant op ‘help de natuur/lid worden’.

Geniet van een uitzonderlijk aanbod! Wie nu lid wordt, blijft dit tot eind 2005. Bovenop het welkomstpakket heb je dus nog een extra voordeel van 4 maand. Je kunt het lidgeld van € 20,00 overschrijven op
rekening nr 230-0044233-21 van Natuurpunt Mechelen met vermelding ‘lid NPOB OMD-campagne’

3. Op verkenning naar de Kesselberg
Waar? Vertrek aan de Koningsstraat om 10u00, 14u00
en 16u00
Duur: ca. 1u30

4. Bomen en wetenschap
Wat? Merkwaardige bomen en struiken in openbare
en private (kasteel)parken en tuinen.
Waar? Vertrek aan de Campusbibliotheek
Arenbergpark om 10u00, 14u00, 15u00 en 16u00
Duur: ca. 1u30
Info: Tussen 10u00 en 17u00 is er een informatiestand
van Natuurpunt in de Abdij van Park te Heverlee
en van de Vrienden van Heverleebos en
Meerdaalwoud aan het Zoet Water (zijde Waverse
Baan)
Contactpersonen:
Natuurpunt Leuven: Sigrid Raedschelders,
016 89 04 15 en www.natuurpunt.be/leuven
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud:
Louis De Smet, 016 22 84 83
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230-0044233-21

NATUURPUNT

NATUURPUNT

KARDINAAL MERCIERPLEIN 1
2800 MECHELEN

OPEN-MONUMENTENDAG NIEUW LID NPOB

OPEN-MONUMENTENDAG - NIEUW LID NPOB

Langdorp

Molenheide en Heimolen (Langdorp)

Open Monumentendag

rondom de Heimolen nabij het kruispunt Molenheide-, Windmolen- en Oude-Stokstraat
te Langdorp-Gijmel (Aarschot). De Heimolen is vanaf verschillende invalswegen met
pijlen aangegeven.

Zondag 12 september 2004

Vanaf 12u00 tot 18u00
• doorlopend feest met muziek, drank en boekweitpannekoeken
• optreden van dansgroepen Spelewei en Rebetica
• optreden van plaatselijke fanfares
• doorlopend vrije toegang tot de Heimolen
• doorlopend geleide wandelingen in heide en bos tussen
14u00 en 17u00
• stands van verenigingen, imkers, beeldhouwers,
Hagelands neerhof en bioproducten
• rondritten met de huifkar
• ponytochten voor de kinderen
• straattekenen en optreden van clown
• demonstratie schapendrijven
•…
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‘Van nature… een monument’

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij
de steun van de Europese Unie in het kader van
het Interreg IIIa programma, meer bepaald binnen het project ‘Groen Woud - Groen
Hage(n)land’.
Ook de ingrepen rond de Molenheide en het omliggende landschap kregen een flinke Europese financiële injectie. Op 12 september kan je zien
waar dit toe geleid heeft.

Info: www.natuurpunt.be/oost-brabant of npob@natuurpunt.be - 016 25 25 19
Linda Scherens 016 56 35 99 linda.ronny@pi.be of Luc Storms 016 50 12 13 luc.storms@skynet.be

.

Iedereen welkom!

v.u.: Hugo Abts, Neervelpsestraat 48, 3360 Bierbeek • hugo.abts@pandora.be

Natuurpunt Aarschot

