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Natuurpunt Diepenbeek

Natuurpunt Diepenbeek viert in 2020 zijn 35 jarig bestaan. We willen die verjaardag niet 
ongemerkt laten voorbij gaan. In maart maakte het coronavirus een einde aan onze  
vertrouwde levensstijl. Plots waren we verplicht ons dagelijks leven drastisch aan te passen 
en te organiseren vanuit ons kot. Onze leefwereld verkleinde tot onze eigen gemeente of 
buurt. Als Natuurpunt Diepenbeek waren we heel erg blij dat hierdoor veel dorpsgenoten 
onze mooie Diepenbeekse natuur ontdekten. Vermits heel wat van ons dit jaar zullen 
opteren voor een vakantie in eigen land, leek het ons een goed idee om ons 35 
jarig bestaan te vieren met enkele fotozoektochten in onze mooie Diepenbeekse 
natuurgebieden.  
Zo hopen we ons steentje bij te dragen om jullie zomer in eigen dorp nog leuker te maken.  
Het verheugt ons dan ook dat de gemeente Diepenbeek dit initiatief steunt en we willen hen 
hier ook uitdrukkelijk voor bedanken.  

1986 waren de Dauteweyers het eerste gebied waar de pas opgerichte natuurvereniging 
Orchis Diepenbeek een aantal terreinen in beheer verwierf. De naam Orchis wijzigde  
nadien in Natuur & Milieu. Natuur & Milieu wijzigde op zijn beurt dan weer in Natuur- 
reservaten. Na de fusie van Natuurreservaten en de Wielewaal ontstond uiteindelijk  
Natuurpunt. Momenteel beheert Natuurpunt Diepenbeek ongeveer 230 hectare  
natuurgebied verdeeld over 6 natuurgebieden. 

Ondanks de naamswijzigingen bleef het objectief van de vereniging steeds hetzelfde, het 
verbeteren van de lokale natuur. De voorbije jaren werden er heel wat Europese, Vlaamse, 
Limburgse, Diepenbeekse en Natuurpuntmiddelen ingezet om onze natuurgebieden te  
verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In Diepenbeek vind je nu, mede door het harde 
werk van onze lokale Natuurpuntvrijwilligers een aantal schitterende natuurgebieden die 
bekend zijn tot ver buiten de gemeentegrenzen. Op waarnemingen.be kan je zien dat er in 
Diepenbeek 3897 verschillende soorten werden waargenomen door 977 waarnemers vanuit 
heel Vlaanderen.

Deelnameformulieren voor de fotozoektocht vind je ook op de website van Natuurpunt  
Diepenbeek via www.natuurpunt.be/diepenbeek

Veel wandelplezier! 
Natuurpunt Diepenbeek  

------------------------------------------------------------------------------

V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, ON 0434.364.713, 
RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be 

© shutterstock.com, François Van Bauwel, Sammy Missotten, Stein Temmerman, Dirk Smets



Wedstrijdregelement.

Vul de antwoorden in op het deelnameformulier in de juiste kolom en bij de juiste 
vraag, 

Stuur ze voor zaterdag 19 september 2020, 12u op naar: 
Natuurpunt Diepenbeek, Zinniastraat 17, 3590 Diepenbeek  
of per mail naar: Natuur.diepenbeek@gmail.com

❋ Prijzen worden alleen toegekend aan de aanwezigen op de prijsuitreiking. Er zijn 
meerdere prijzen te winnen die in volgorde van de behaalde scores vrij uit te kiezen 
zijn door de winnaars. Bij gelijke scores wordt de volgorde van de winnaars bepaald 
door lottrekking. Bij betwistingen zijn de beslissingen van de jury bindend. Door 
deel te nemen aan de wandelzoektocht stem je in met bovenvermelde spelregels. 

❋ Je gegevens worden door Natuurpunt Diepenbeek enkel gebruikt in het kader 
van de wandelzoektocht, ze worden in geen geval aan derden doorgegeven.
De inrichter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

❋ Respecteer de verkeersregels op de openbare weg en wees voorzichtig.
Honden mogen mee, maar aan de leiband.
Het is aangeraden om aangepaste kledij te dragen en stevige wandelschoenen  
(of bij natte weersomstandigheden laarzen) zijn geen overbodige luxe.
Voor buggy’s zijn onze natuurgebieden jammer genoeg quasi ontoegankelijk.
De zoektocht kan en mag niet per fiets ondernomen worden.

 



Wandeling 1
De Diepenbeekse Maten
---------------------------------------

De Maten is een 300 hectare groot 
grensoverschrijdend natuurgebied 
tussen de stadskernen Hasselt en Genk. 
Het behoort tot het vijvergebied Midden 
Limburg of beter tot de Wijers. (de oude 
benaming geeft alleen verwarring) De 
Maten is de Kempen in het klein met vij-
vers en rietkagen, droge en natte heide, 
duinen, moerasbossen en heischrale 
graslanden. 

Vertrekpunt: aan parking “De Pengel” aan 
de Havenlaan. (Volg de blauwe ruitvorm) 

---------------------------------------

1   Wat werd er vroeger NIET op de Maten 
gedaan? (Tip: zie o.a. infobord)
a: Turf steken, b: Vis vangen, c: Koeien laten 
weiden, d: Schapen laten grazen 

2   Het bos waar we nu door wandelen is 
aangeplant met naaldhout ter wille van de 
mijnbouw. Buiten de RODE inlandse grove 
den vinden we er nog een andere naaldboom, 
welke?
a: groene spar, b: zwarte den, c: gele den,  
d: blauwe den 

3   Wanneer we het bos verlaten zien we een 
gelijkaardig bord. Wat is de Noorderbreedte 
van dit bord.
a: N 50o 56’ 36”, b: N 55o 56’ 36”,
c: N 45o 56’ 36”, d: N 60o 56’ 36”, 

4   De waterweg die we nu oversteken was 
vroeger, toen ze nog niet rechtgetrokken was, 
de voornaamste aanvoer van zuiver water 
voor de vijvers. Wat is de naam van de beek?
a: Demer, b: Stiemer, c: Mizerik,
d: Ijzerlindebeek. 

5   In de Maten vind je een 50 tal vijvers die 
allen  door mensenhanden werden aangelegd 
om aan viskweek te doen. Hoeveel vijvers zijn 

we al voorbij gewandeld wanneer we aan de 
vijver van de foto komen?
a: 1ste, b: 2de, c: 3de, d: 4de 

6   Voor het beheer van de heide zetten we al 
jaren op een groep gallowayrunderen in, sinds 
enkele jaren krijgen ze de hulp van andere 
dieren, die onze voorouders ook al gebruikten, 
welke? a: buffels, b: geiten, c: schapen,  
d: wolven 

7   Hier op de heide zie een landschappelijk 
kenmerk dat je ook aan onze kust vindt.
a: zee, b: heide, c: duinen, d: palmbomen 

8   Wanneer je deze foto ziet van een gekapt 
naaldbos ten behoeve van heide- en duin- 
herstel, wat zie je dan achter jou.
a: woonhuis, b: heidevlakte, c: naaldbos,
d: weide 

9   Op de oever van deze grote vijver vinden 
we een typische Kempische plant nl: gagel 
(zie fig). Die werd vroeger gebruikt om bier 
smaak te geven.  Welke geur geeft de plant na 
kneuzing van enkele blaadjes.
a: aardappelen, b: citrus vruchten, c: noten, 
d: niets 

10   Welk bouwwerk uit de tweede wereld- 
oorlog passeren we aan onze linkerzijde.
a: Loopgracht, b: Bunker, c: Toren, d: Brug 

11   Dit is een toplocatie om vogels te spotten. 
Tijdens de vogeltrek lassen vele steltlopers 
hier een rustpauze in op hun verre reis. Welke 
witte vogel met een gele bek kan je hier soms 
zien? (Tip: infobord).
a: Kokmeeuw, b: Lepelaar, c: Knobbelzwaan, 
d: Grote zilverreiger 
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Wandeling 2
Nietelbroeken
---------------------------------------

Nietelbroeken is een verborgen pareltje 
aan de Haspengouwse kroon. 

Vertrekpunt: de parking aan het Klein  
Cafeeke aan de Kruisstraat. (blauwe route 5 km)

---------------------------------------

1   Aan het startpunt van de wandeling ligt 
het voormalig klein cafeeke. Op welke hoek 
van dit kruispunt ligt dat gebouwtje
a: 1, b: 2, c: 3, d: 4 

2   Waar de veldweg de Netelbroekstraat 
kruist wandel je normaal naar rechts, richting 
kasteel. Als je echter eerst de veldweg hele-
maal naar links volgt tot waar de meidoorn-
haag eindigt zie je een recent aangeplant 
stukje bos. Dit bosje werd geplant op initiatief 
van een vereniging van mensen die kanker 
overwonnen. Hoe noemt dit bosje.
a: komopbos, b: kankerbos, c: overwinnings-
bos, d: vechtersbos

3   Na veel regen kan het plaatselijk erg nat 
en modderig zijn. In de vallei komt dit door de 
ondergrond van zware leem en klei, afgezet 
door de beek. Hogerop door grondwater dat 
omhooggestuwd wordt door een kleibank 
onder een lichtere bovenlaag. Dit noemt men 
“kwel”, voor beide problemen gebruiken we 
plankenpaden om het comfort van de wande-
laars te verbeteren. Waar is de foto genomen
a: in de vallei, b: op de helling 

4   Nietelbroeken is de thuishaven voor enkele 
zeldzame vleermuissoorten. Die vleermuizen 
slapen overdag graag in holtes. Daarom laten 
we dode en holle bomen zoveel mogelijk staan. 
We hangen ook extra nestkasten op. Speciaal 
voor de zoektocht hangt er eentje vlak bij het 
wandelpad die er ongeveer zo uitziet als op 
de foto. Waar is de invliegopening van onze 
nestkast? a: vooraan, b: aan de zijkant,  
c: achteraan, d: onderaan 

5   Op welke locatie vind je dit bord? 
a: 1, b: 2, c: 3, d: 4 

6   Op verschillende plaatsen in Nietelbroe-
ken kom je struiken tegen met deze vruchten.  
In sommige streken worden de vruchten  
opgelegd in alcohol om zo een likeur te beko-
men. Hoeveel pitten bevatten de vruchten?
a: 1, b: 2, c: meer dan 2 

7   Tijdens de wandeling kruis je twee keer 
de Mombeek die hier de grens vormt tussen 
Kortessem en Diepenbeek. Met wat geluk 
kan je aan deze beek de mooie ijsvogel zien 
voorbijflitsen, maar wij willen weten welke zijde 
van de beek Diepenbeeks grondgebied is, met 
aangezicht stroomopwaarts
a: links, b: rechts

8   Als je uit de vallei komt richting parking aan 
Kortessemse zijde kom je aan dit klappoortje 
dat moet verhinderen dat koeien ontsnappen 
naar de beemd. Hoeveel prikkeldraden zijn er 
ter rechterzijde van het poortje aan de paal 
bevestigd? 
a: 2, b: 3, c: 4, d: 5

9   In de boomgaard nabij de parking aan 
Kortessemse zijde staan een aantal kersen- 
bomen, hoeveel zijn er dat?
a: 5, b: 10, c: 12, d: 15
De foto toont het uitzicht  van de schors en 
het blad

10   Tijdens de wandeling kom je voorbij hoeve 
Nietelbroek. Om muizen te bestrijden werd 
vaak in de gevel een gat gemaakt om kerk- 
uilen te lokken. Zo ook hier. Aan welke gevel 
vind je hier dat gat als je voor het gebouw 
staat? a: links, b: rechts

11   Als je bergop wandelt op de Netelbroek-
straat ligt er net voorbij de kruising van een 
veldweg met de straat aan de rechterzijde een 
fruitplantage met een eigenaardige snoei-
vorm. Welk soort fruit wordt hier gekweekt? 
a: appels, b: peren, c: kersen, d: bessen
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Wandeling 3
Dorpsbemden, Dauteweyers, 
Speelbos 
---------------------------------------

De wandeling combineert de bloemrijke 
hooilanden van de vruchtbare Demer-
vallei met het typische wijergebied 
van de Dauteweyers met de vijvers en 
schrale graslanden op zand.  

Vertrekpunt: de parking aan het Demer-
strand. We volgen de blauwe wandelroute 
vanaf het infobord, steken de Stationsstraat 
over en volgen dan de pijltjes.

---------------------------------------

1   Geniet even van dit mooie uitzicht op de 
Dorpsbemden. Welke typische bomen worden 
gebruikt om dit mooie grasland te omzomen.
a: Populieren, b: Zwarte elzen, c: Eiken,  
d: Knotwilgen

2   Plankenpadjes zijn altijd leuk om natte 
stukjes over te steken. Hoeveel plankjes waren 
er nodig om dit stuk te overbruggen?
a: 76, b: 99, c: 113, d: 126

3   Welke activiteit mag je aan de Pomperik 
vijver niet uitvoeren? (Tip: infobord)
a: Vissen, b: Schaatsen, c: Wandelen,  
d: Vogels spotten

4   Welke huisnummer hoort bij deze foto?
a: 5, b: 7, c: 9, d: 11

5   Waar leggen boomkikkers hun eitjes?  
(Tip: infobord)
a: In de bomen, b: Op de bramen
c: in ondiepe poelen met waterplanten 
d: In een kuiltje op de grond

6   Je wandelt over een pad dat is afgeboord 
met knotelzen. Op het pad zie je hier en daar 
stenen. Het mineraal in die stenen leidde tot 
het ontstaan van de vijvers. Waarom waren de 
stenen destijds zo gegeerd?

a: IJzeroer voor het smeden van zwaarden
b: Kiezel voor het maken van wegen
c: Zandsteen voor het maken van beton
d: Graniet voor het maken van vensterbanken

7   Deze schapen worden ook dikwijls gebruikt 
om mee te helpen met het natuurbeheer. Van 
welk eiland zijn ze oorspronkelijk afkomstig? 
(Tip: infobord) a: Shetland-eilanden, b: Soay
c: Maagdeneilanden, d: Falklands

8   Waar maakt de ijsvogel zijn nest?  
(Tip:  infobord)  
a: In een nestkastje in de buurt van water.
b: In holen aan de oever van de beek of vijver.
c: In een verlaten nest van een andere vogel.
d: Een nestje in het riet.

9   Het speelbos is een plek waar iedereen 
zich voluit mag uitleven in de natuur. Er is dan 
ook heel wat toegelaten, maar wat mag er 
niet? (Tip:infobord)
a: Kampen bouwen
b: Knuffelen en kussen
c: Klauteren
d: Een nachtje slapen

10   Wie eert Natuurpunt met deze bank?
a: Fump (Diepenbeeks figuur)
b: Burgemeester August Voets
c: Gouverneur Roppe
d: Natuurbeschermer Gilbert Martens

11   Hoeveel zijsteunen heeft deze brug?
a: 10, b: 12, c: 14, d: 16
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ANTWOORDFORMULIER
 (inleveren voor zaterdag 19 september 2020, 12u)

OMCIRKEL HET JUISTE ANTWOORD

Vraag 
Nr.

Wandeling 1: De Maten Wandeling 2: Nietelbroeken Wandeling 3: Demervallei

1
a          b          c          d  a          b          c          d  a          b          c          d  

2 
a          b          c          d  a          b          c          d  a          b          c          d  

3
a          b          c          d  a          b     a          b          c          d  

4
a          b          c          d  a          b          c          d  a          b          c          d  

5
a          b          c          d  a          b          c          d  a          b          c          d  

6
a          b          c          d  a          b          c       a          b          c          d  

7
a          b          c          d  a          b     a          b          c          d  

8
a          b          c          d  a          b          c          d  a          b          c          d  

9
a          b          c          d  a          b          c          d  a          b          c          d  

10
a          b          c          d  a          b     a          b          c          d  

11
a          b          c          d  a          b          c          d  a          b          c          d  

✃



NAAM

VOORNAAM

STRAAT + NR

POSTCODE

GEMEENTE

E-MAILADRES

TELEFOON

Vervolledigde antwoordenbladen dienen verstuurd te worden voor zaterdag 
19/9/2020, 12u naar Natuurpunt Diepenbeek, Zinniastraat 17, 3590 Diepenbeek
of per mail naar: Natuur.diepenbeek@gmail.com

Schiftingsvraag hoeveel knotwilgen beheren we in deze 3 gebieden: 

Dit formulier duidelijk invullen in drukletters A.U.B.

HELP MEE Wil je ook als vrijwilliger aan de slag in onze natuur en 
wens je op de hoogte gehouden te worden van onze beheerwerken 
of activiteiten, kruis dan het vakje aan achter deze tekst.   

STEUN ONZE WERKING EN WORD LID. Lid worden kan door 
€30 over te schrijven naar IBAN BE56 2930 2120 7588  
(BIC=GEBABEBB) met vermelding ‘Via Natuurpunt Diepenbeek’ 
 Elke gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar.

Wandelzoektochten
in de Diepenbeekse natuurgebieden

-----------------------------------------------------------------------------------

Gratis gids voor 
nieuwe leden


