
 
 

Nieuwsflash: Januari 2023 
 

Beste natuurvrienden 
 
Vooreerst willen we jullie het allerbeste toewensen. Hopelijk kunnen we elkaar 
blijven ontmoeten. Het is altijd genieten als we elkaar ontmoeten. 
We hebben jullie helaas niet altijd alles kunnen aanbieden zoals o.a. een 
jaarboek, omzendbrieven ... Lidgeld vragen heeft dan ook weinig zin. We blijven 
jullie als lid beschouwen.  
Wat het dit jaar gaat worden? 
Met het Bosmuseum blijven we doorwerken, zoals altijd met de medewerkers van 
de Poort van Gerhagen. Met dank aan alle medewerkers.  
Voor de geleide natuurwandelingen in Gerhagen is er een nieuwe planning 
opgesteld (zie verder). 
Voor de daguitstappen werken we op een wat lossere manier dan vroeger. We 
proberen de data wat vroeger door te geven. Wat het uiteindelijk doel is van de 
wandeling, is vaak afhankelijk van de weersomstandigheden.  
 
Marc 
 

 
Bosmuseum Gerhagen 

 
 
In januari is het bosmuseum nog gesloten. We starten het nieuwe seizoen het 
eerste weekend van februari. Intussen wordt er ook gewerkt in het museum o.a. 
poetsen, aanpassen verlichting ... De belangrijkste wijziging is het volledig 
vernieuwen van de kast waarin de zoogdieren staan. Ook zijn hiervoor enkele 
nieuwe aankopen gedaan. 

 
 

 



Geleide natuurwandelingen 2023 
Geleide natuurwandelingen van 5-7 km (duur 2-3 uur ) 

 

 

 
Deze natuurwandelingen gaan door onder begeleiding van een natuurgids.   
We vertrekken telkens om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen Tessenderlo (afstand 
4-6 km  - duur 2-2.5 uur). Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 
 
Zondag 16 april  2023: Stiltewandeling in Gerhagen  
Sinds Gerhagen uitgeroepen is tot stiltegebied zijn er ook speciale stiltewandelingen 
gekomen. Er werden speciale stiltegidsen opgeleid. Ook binnen de Werkgroep hebben we 
stiltegidsen. Traditioneel maken we in de paasperiode kennis met het stiltegebied. Zou de 
gids wel uitleg mogen geven op zo een stiltewandeling?  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 21 mei 2023: Lentewandeling Gerhagen:  
Gerhagen is geen bloemenparadijs. Maar je zou toch kunnen verschieten van hoeveel 
soorten we kunnen tegenkomen op deze wandeling. Waarom zijn bloemen zo kleurrijk en 
geuren sommigen zo lekker? En welke insecten bezoeken welke planten?  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 13 augustus 2023: Heidewandeling Gerhagen.  
Mooie stukjes heidegebieden, dop- en struikheide, vleesetende plantjes, libellen, 
mierenleeuwen, najaarsbloemen, de eerste paddenstoelen … al deze dingen hopen we 
jullie te laten zien tijdens deze heidewandeling. En heel belangrijk: hoe ver staat het met 
de resultaten van de beheerswerken in het natuurreservaat?  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 24 september 2023: Nazomerwandeling Gerhagen  
Wat deze wandeling gaat geven, is steeds afwachten. Zijn de paddenstoelen er al? Staat de 
heide nog in bloei? Er zal voldoende zijn om er een boeiende wandeling van te maken. 
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
Zondag 15 oktober 2023: Paddenstoelenwandeling Gerhagen  
Het paddenstoelenseizoen is voor heel wat mensen een zeer boeiende periode in het 
natuurjaar. Hopelijk zijn de weersomstandigheden gunstig om er een interessante 
paddenstoelenwandeling van te maken en jullie kennis te laten maken met het mysterieuze 
leven van de zwammen. Tevens hopen we jullie de meest uiteenlopende soorten zoals het 
Eekhoorntjesbrood, Aardappelbovist, Duivelsbroodrussula, Geschubde inktzwam, 
Sponszwam ... te laten zien. 
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 



Zondag 19 november 2023: Herfstwandeling Gerhagen  
Nog volop herfst. De laatste herfstkleuren, de laatste paddenstoelen, gallen, varens en nog 
allerlei andere zaken kunnen we tegenkomen op deze wandeling door Gerhagen.  
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur). 
 
 
 
 

Daguitstappen  januari 2023 
We rijden met zo weinig mogelijk auto’s en delen de vervoersonkosten. De picknick nemen 
we vaak mee voor onderweg (in de vrije natuur).  
Er kunnen wel eens wijzigingen optreden. Tijdig informeren en inschrijven is dan ook zeer 
wenselijk.     0477 614 709 – marcmeert10@telenet.be.                                                 

 
Het enige wat zo goed als vastligt zijn de data van de daguitstappen: 
 
Zondag 8 januari 2023;  
Zondag 22 januari 2023;  
Zondag 5 februari 2023;   
Zondag 26 februari 2023;  
 
Wat staat er op het programma: de Hoge Venen, Nederlands Limburg, Kanne, Hoegne, en 
natuurlijk Zeeland. Wat wanneer gepland wordt, blijft een verrassing, ook voor mij. Zo 
snel de weersomstandigheden gunstig zijn, trekken we naar Zeeland. We proberen jullie 
zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 
 
 
 
 

 
Een kort overzicht van wat er gebeurde 

 
 
Zondag 6 november 2022:  Wandelen in de buurt van Monschau 
Slechts 4 deelnemers. In het oosten zou het, het langst droog blijven. En het viel mee. We 
maakten er een echte dagtocht van zo’n 14km van. De tocht naar Monschau was soms pittig 
met de smalle klimpaadjes. De beloning een rustig Monschau om door te wandelen en plaats 
om rustig iets te drinken en een Waterspreeuw. De terugtocht was wat rustiger met eerst 
een vlak gedeelte daarna een langzame lange klim tot in Höfen. Nagenieten in de oude 
melkerij met een heerlijk drankje, en ja toen begon het te regenen. 
 
 
 



Zondag 20 november 2022: Herfstwandeling Gerhagen (5dln) 
Echt herfstweer op onze herfstwandeling. 
 
Zondag 27 november 2022:  Nederlands Limburg 
Ook nu zou het in het oosten het langst droog blijven, dus niet naar Zeeland maar naar Vijlen. 
Na de koffie in Wittem vertrokken we met de 6 deelnemers voor een wandeling van 12 km 
door het mooie Limburgse landschap met wisselende landschappen en vooral veel 
kapelletjes. Het was misschien wat fris, maar toch hebben we buiten kunnen picknicken. In 
het Hijgend Hert kregen we nog net een vrije tafel aangewezen. Bij het binnenwandelen van 
Vijlen voelden we de eerste regendruppels (Oef). 
 
Zondag 11 december 2022:  Voeren (3dln).  
Neen weer geen weer om naar Zeeland te trekken. Ook nu waren de weersomstandigheden 
alles behalve denderend. Maar het werd een mooie tocht van 10 km en met zelfs een 
picknick op een bank in het zonnetje. Voor de koffie kwamen we onverwacht terecht in “ 
Onder de Toren” in Moelingen: een brocante met brasserietje.  
We vertrokken in ‘s Gravenvoeren richting Schophem naar de klim om in Altembroek te 
belanden. Terugkeren ging via de Voerenberg. Even afwijken van het wandelpad was even 
nodig om in de Wandelaar even te verpozen. 
 
 
 


