Cursus Natuur en Erfgoed - Natuurpunt Westerlo
Thema; natuur en erfgoed in de Zuiderkempen
Weet je waarom de Grote Nete een grote bocht maakt om uit te monden in de Kleine Nete? En
hoe de misverstandsbocht in Tongerlo tot stand kwam? Heb je al gehoord van Thalictrum en
dokter G.C. Van Haesendonck? Wist je dat er rond de abdij van Averbode ooit 76 visvijver lagen?
En dat het openluchtmuseum van Bokrijk rijk is aan ‘Westels’ (en Oevels) erfgoed? Rond natuur
en erfgoed is er zo veel te ontdekken in de Zuiderkempen rond Westerlo!

4 lessen theorie (steeds op woensdagavonden 19u30 – 22u00 in de Asberghoeve,
Westerlo), inclusief 5 buitenexcursies (op zaterdag-voormiddagen 9-12u), én een
dagexcursie naar het openluchtmuseum van Bokrijk en het nabijgelegen natuurgebied De
Maten in Genk.

Woe 21 februari: Les 1: Stenen getuigen.
De vorming van het land, vanaf het prille geologische begin tot de komst van de mens.

Woe 28 februari: Les 2: Land, stad, abdij.
Tijdens de middeleeuwen kreeg het landschap vorm door het noeste werk van boeren en
monniken.

Woe 7 maart: Les 3: Het land in de kering.
In de moderne tijd zorgt de industriële revolutie voor ingrijpende veranderingen, niet
alleen in techniek en handelen, ook in het denken over natuur en erfgoed.

Woe 14 maart: Les 4: Gouden Jaren en het nieuwe millennium.
Met ruil- en andere verkavelingen, snelwegen en DDT kregen natuur en erfgoed het zwaar
te verduren in de gouden Jaren ’60. Met de komst van het nieuwe millennium is er
misschien hoop op beterschap.

Excursies: op zaterdagvoormiddagen:
Za 24 maart:
Excursie in de vallei van de Grote Nete in Westerlo, rond het thema “veen en ijzer”.

Za 31 maart:
Excursie naar Averbode Bos & Heide met historische kaarten als gids. Naast heide en bos
krijgen ook de vijvers (visteelt!) aandacht.

Za 21 april:
Fietsexcursie door de dreven van De Merode en langs de hoeves en ontginningen van de
Abdij van Tongerlo.
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Za 28 april:
Excursie in het land van Ernest Claes, met een bezoek aan de Maagdentoren. Aandacht
voor natuur in literatuur, sagen en verhalen.

Za 15 September:
Afsluitende dagexcursie met natuurwandeling in De Maten of het Wik, en in de namiddag
een bezoek aan het openluchtmuseum van Bokrijk (eigen vervoer, inkom inbegrepen).

Lesgever: Jos Gysels en plaatselijke gidsen.
Info: Coördinatie:
Danny Mattheeusen 0496/747728 of via mail natuurpuntwesterlo@telenet.be

Hoe inschrijven ? Vooraf inschrijven is verplicht en kan door storting van 150 € voor nietnatuurpuntleden en 120 € voor leden natuurpunt op rekeningnummer BE97 2300 5674 7949
van Natuurpunt Westerlo met vermelding 'natuurpuntwesterlo cursus 2018 - natuur en
erfgoed'. Neem vooraf wel even contact op met de coördinator Danny Mattheeusen zodat deze
uw inschrijving kan bevestigen. De inschrijvingen worden immers beperkt.

www.natuurpuntwesterlo.be
Aanpassingen aan het programma zijn mogelijk.

Meer info op onze website http://www.natuurpuntwesterlo.be/activiteiten.htm .
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