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> Vul de antwoorden in op het 
deelnameformulier in de twee 
rasters en stuur ze voor 22 
september op naar: 
Ludo Boosten,  
Hasseltsesteenweg 99, 3720 
Kortessem of
Alain Capiau,  
St.-Amandusstraat 21, 3724 
Vliermaal (Zammelen) 

> De prijsuitreiking vindt 
plaats op zondag 6 oktober 
2019 om 15u in het Zaolke, 
St.-Amandusstraat 14 in Zam-
melen met voorafgaand een 
korte begeleide wandeling in 
de kern van het natuurgebied 
Zammelen. Alle deelnemers 
zijn per definitie uitgenodigd. 

> 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 Toeteleer 
Kortessem enkel gebruikt in 
het kader van de wandelzoek-
tocht, 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 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. 

We wensen iedereen veel 
wandelgenot en succes!

Inleiding – spelregels

• Zoektocht 1: achtvormige lus van  
8 km in natuurgebied Zammelen.  
Ook mogelijk om in twee keer te 
bewandelen (5,5 km en 2,5 km).  
Vertrek aan de St.-Amanduskerk.  
Parking: het Zaolke, St.-Amandus-
straat 14, Zammelen. 
 
 

• Zoektocht 2: lus van 5,5 km in  
natuurgebied Nietelbroeken.  
Vertrek aan parking in de  
Herbroekstraat naast nr. 37 in  
Kortessem.

Ontdek de natuurgebieden Zammelen en Nietelbroeken in twee leuke wandelzoektochten! 
Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan kan je de natuur met je familie en vrienden op 
een speelse manier komen verkennen tussen 11 mei en 15 september 2019. 

Door eventuele wijzigingen in het landschap, bestaat de mogelijkheid dat sommige vragen 
moeilijk of niet meer beantwoord kunnen worden. Contacteer ons indien nodig op  
012-39 25 50 of bekijk de website voor meer informatie.  

www.natuurpunt.be/toeteleerkortessem



Je vertrekt aan de kerk van Zammelen.  
De kerktoren dient als verblijfplaats voor de 
kerkuil.

1

1    Op de kerk bevinden zich een aan-
tal maskerkoppen. Hoeveel tel je er?

Ga naar de infoborden van het Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) 
naast de kerk. Hierop vind je nuttige infor-
matie voor de zoektocht. Volg voor dit 
eerste deel van de wandeling de rode 
route (aangeduid met rode driehoek) 
richting de witte woning St.-Amandusstraat 
Nr. 1. Aan het bord van Natuurpunt vind je 
nog wat bijkomende info. Je daalt af in de 
holle weg en een kleine 100m nadat je door 
twee draaihekjes bent gewandeld, kom je bij 
een (kwel)poel. Ter hoogte van de poel vind 
je, in de houtkant aan je rechterkant, een 
nestkastje van een bijzonder type (opening 
naar de stam van de boom gericht).
 
2

2    Voor welk dier is dit nestkastje 
bedoeld?
A. Eekhoorn / B. Vleermuis / C. Eikelmuis / D. 
Boomkruiper

Je stapt verder en bereikt de brug over de 
Mombeek die hier mooi mag meanderen.

3

3    De Mombeek had in het verleden 
verschillende namen. Welke naam 
NIET?
A. Arika / B. Molenbeek / C. Herk / D. Mom-
melbeek

Via een draaihekje, 100 m voorbij de brug, 
verlaat je ons kerngebied. Je wandelt nu 
ongeveer 400 m rechtdoor en komt aan 
de splitsing van de rode en oranje route. 
Volg links de rode route. Na een kort 
klimmetje krijg je een schitterend zicht op 
Zammelen. In de vallei zie je (richting van 
de kerk) een populier met een groot aantal 
bolvormige silhouetten in zijn kruin.
 

 
 
 

Zoektocht 1: Zammelen (8 km)

Bij de eerste vraag vul je in het rastervak het getelde aantal in. Bij de volgende meerkeuzevragen 
kruis je het juiste antwoord aan. 



4

4    Wat is de naam van deze  
silhouetten?
A. Heksenbezem / B. Maretak / C. Toverbol / 
D. Eksternest
 
Je daalt zachtjes af naar de vallei, maakt een 
bocht van 90° naar rechts, en wandelt nu 
met ons natuurgebied aan je linkerzijde. Hier 
werd in 2016 een populierenaanplant verwij-
derd om plaats te maken voor streekeigen, 
valleigebonden bos en beemd. Na ongeveer 
400 m (vanaf de bocht) zie je in ons gebied 
een tweetal dode populieren die doelbewust 
niet verwijderd werden. De dode bomen 
zitten vol spechtengaten waar ook andere 
dieren graag in nestelen.
 

5

5    Welk van volgende dieren maakt 
GEEN gebruik van spechtengaten
A. Steenuil / B. Boomklever / C. Zwarte kraai 
/ D. Vleermuis
 
Ga verder en na ongeveer 400m krijg je het 
voetbalveld van Sparta Kolmont in het zicht. 
Aan je linkerkant zie je nu verscheidene 
prachtige vlierstruiken. In Kortessem wordt 
de gewone vlier Toeteleer genoemd. Het is 

ook de naam van onze plaatselijke afdeling 
van Natuurpunt.
 

6

6    Wat is de andere plaatselijke naam 
voor de gewone vlier?
A. Klotshout / B. Schiethout / C. Fluitjeshout 
/ D. Knalhout
 
Je wandelt een paar honderd meter verder 
en komt ter hoogte van de rioolwater- 
zuiveringinstallatie (RWZI) van Jesseren 
die zich aan je rechterzijde bevindt. Aan de 
ingang staat een bijenhotel van Aquafin. Het 
geeft onderdak aan solitaire bijen die het 
momenteel moeilijk hebben door ziektes, 
gebruik van pesticiden en de afname van 
nectarplanten. Ze zijn evenwel onontbeerlijk 
voor de bestuiving van bomen en gewassen.
 

7

7    Welk materiaal werd hier het 
meest gebruikt als nestmateriaal voor 
de bijen?
A. Gras en hooi / B. Riet / C. Hout / D. 
Bamboe

Wandel verder tot de T-splitsing aan de weg 
van Jesseren naar Kolmont en Overrepen. 
Hier verlaat je de rode route en ga je 



naar links. Je laat de laatste huizen van 
Jesseren achter je en stapt bijna ongemerkt 
opnieuw over de Mombeek. Ongeveer 100 
m voorbij de beek neem je links de Bissem-
straat richting Zammelen. Aan je rechter-
kant vind je een bomenrij.
 
8

8    Welke bomen zijn dit?
A. Els / B. Es / C. Esdoorn / D. Esp
 
Op het einde van de (onderbroken) bo-
menrij neem je net voor de gemeentegrens 
schuin-rechts een smalle holle weg. Je klimt 
tussen veldesdoorn, sleedoorn en andere 
streekeigen struiken en bomen, passeert 
aan je rechterkant een populierenaanplant 
en komt weer op de rode route. Je klimt 
verder rechtdoor naar het hoogste punt 
van Zammelen (+/- 100 m). Terug aan de 
Bissemstraat tref je bij de richtingsverande-
ring een bordje op paal aan (rode rand en 
zwarte opschriften op wit veld die betrekking 
hebben op iets dat hier onder de grond zit).
 

9

9    Wat duidt dit bordje aan?
A. Een brandkraan / B. Een waterpunt voor 
de landbouw / C. Een afsluiter van de water-
leiding / D. Een watervoorraad

Volg nu verder de rode route terug naar 
Zammelen. Bewonder het schitterend pano-
rama met de hoogtes van Borgloon en Ker-
niel, het zicht op Zammelen en op de vallei 
van de Mombeek met het dorp Jesseren. Na 
een lange afdaling begin je aan de klim naar 
de kerk. Net voor je de kerk bereikt kom je 
aan je rechterkant voorbij een haag die ook 
de kerkhofmuur siert.
 
10

10    Welke haag is dit?
A. Spar / B. Levensboom / C. Taxus / D. Lork
 
Je zet nu je zoektocht verder met de kleine 
lus van 2,5 km en volgt vanaf hier de 
blauwe route (blauwe ruit) richting het 
Zaolke waar je, in een nis in de voorgevel, 
een Christusfiguur aantreft.
 

11

11    Hoe wordt deze afbeelding van de 
Christusfiguur genoemd?
A. Jezus de Goede herder / B. Heilig Hart 
van Jezus / C. Salvator Mundi / D. Jezus de 
Rechtvaardige
 
Het voormalig kerkpad biedt je een prachtig 
zicht op de hoogte van Opleeuw met op de 
voorgrond de vallei van de Mombeek en 
het dorp Gors-Opleeuw. Via een draaihekje 



begin je aan de steile afdaling naar de vallei. 
Eens beneden ben je in het leefgebied van 
de das, onze Vlaamse panda, zinnebeeld 
van het RLHV.

12

12   Welke uitspraak over de das klopt 
NIET? De das is een…
A. Alleseter / B. Kippendief / C. Nachtdier /            
D. Roofdier
 
Ga verder door ons natuurgebied. Na 400 
m tref je aan je rechterzijde enkele woningen 
aan met heel wat decoratieve elementen.
 

13

13    Op welk huisnummer vind je deze 
twee versieringen met een spiraal-
vorm als thema?
A. Nr 1 / B. Nr 2 / C. Nr 3 / D. Nr 4

Na 100 m neem je rechtsaf, een tweespo-
ren-verkavelingsweg, en begin je de klim 
terug naar Zammelen. Na nog eens 300 m 
bereik je aan je linkerkant een appelplan-
tage. Je vindt er, tegen de wegkant, een 
plastieken pot met opschrift NP.

14

14     Waarvoor dient dit object?
A. Insektenval / B. Pluviometer / C. Kweek 
lieveheersbeestjes / D. Schimmelmeting

Wandel verder en je krijgt snel uitzicht op de 
St.-Amandusstraat. In het verlengde van de 
tweesporenweg zie je aan de overzijde van 
de straat een lindeboom die deel uitmaakt 
van een lindendreef (door de gemeente 
aangeplant als geboortebomen). Op de 
T-splitsing sla je rechtsaf. 
 

15  

 

 

15    Hoeveel geboorte-lindebomen 
tel je tussen de tweesporenweg en 
het Zaolke aan weerszijden van de 
St.-Amandusstraat (de lindeboom in 
de beschrijving hierboven meege-
teld)?
A. 70  / B. 71 / C. 72 / D. 73

Je volgt nu de St.-Amandusstraat tot aan 
het Zaolke (na 100 m negeer je dus de 
blauwe route aan je linkerkant). Aan 
het Zaolke eindigt de deelzoektocht Zam-
melen. Veilig thuis!



Zoektocht 2: Nietelbroeken (5,5 km)

Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Je kruist het juiste antwoord aan in het onderstaande raster. 
Je vertrekt aan de parking in de Herbroekstraat naast nr. 37. De wandeling is volledig  
gemarkeerd (blauwe pijl). Op het infobord vind je enkele nuttige inlichtingen voor de  
wandeling. 

Via het hekje kom je in de weide waar je aan 
je linkerzijde een kleine boomgaard  
aantreft die hier aangeplant werd i.s.m. de 
Nationale Boomgaarden Stichting (NBS).

1

1    Deze boomgaard is een gemengde 
boomgaard. Hoeveel perelaars vind 
je er?
A. 6 / B. 7 / C. 8 / D. 9

Je wandelt verder en waar je na een vijftigtal 
meter een hoek van 90° maakt, zie je in de 
weide vóór je, een vrij groot aantal bolvor-
mige, doornige struiken.

 

2

 

2    Welke struiken zijn dit?
A. Wegedoorn / B. Sleedoorn /  
C. Gaspeldoorn / D. Meidoorn
 
Via een klaphekje verlaat je al gauw de 
weide. Een pad leidt je enkele honderden 
m door de ruigtekruiden. Je vindt er naast 
o.m. braam, distel, brandnetel, wilgenroos-
je en berenklauw ook de iets zeldzamere 
echte valeriaan, koninginnekruid, veerdelig 
tandzaad en moerasspirea én de exoot reu-
zenbalsemien die ook hier bestreden wordt 
omwille van zijn explosieve uitbreiding ten 
koste van de streekeigen planten. Aan een 
houten bruggetje over de afwatering “de 
Laak”, hou je halt. Juist vóór het bruggetje 
staat aan je linkerkant een jonge boom met 
gave glanzende bladen bestaande uit 2-6 
paren van blaadjes en een eindblaadje. De 
boom droeg in 2018 geen vruchten.

 
3

 

3    Welke vruchten zal die boom  
normalerwijze ooit dragen?
A. Hazelnoot / B. Walnoot / C. Kastanje / 
D. Beukennoot
 



Je komt op een T-splitsing met GR (grote 
route) aanduidingen – je gaat hier naar 
links. Na een 250-tal m volg je rechts op 
een plankenpad. Langs dit pad vind je aan 
je rechterzijde enkele metalen buizen die 
net boven het gras uitsteken. Ze zijn soms 
gemarkeerd door een stok met rood-wit lint 
om ze te laten opvallen bij het maaien.

 4

 

4    Waarvoor dienen deze buizen?
A. Bodemverbetering / B. Drainage / 
C. Controle grondwaterpeil / D. Controle 
bodemleven
 
Je wandelt over de Mombeek die de grens 
vormt tussen Kortessem en Diepenbeek, 
volgt even de loop van de beek, passeert 
drie plankenpaden en vooraleer je de 
bosrand induikt krijg je zicht op een fraai 
neoclassicistisch kasteeltje.
 
5

5   Welk kasteel is dit?
A. Kasteel van Mombeek / B. Kasteel van 
Wimmertingen / C. Kasteel Henegauw /             
D. Kasteel Groot Terherken
 
In het bos klim je een paar honderd meter 
zacht omhoog. Je bevindt je hier al in de 

overgangszone tussen Vochtig Haspengouw 
en de Kempen met bovenaan planten die 
eerder een relatief voedselarme zandleem-
bodem verkiezen zoals lijsterbes en klaver-
zuring. Eenmaal uit het bos neem je rechts.
Onmiddellijk aan je linkerkant vind je een 
bloemige graskant. De mooie (roze)rode 
bloemen bloeien van mei tot december.

 

6

 

6    Welke bloemen zijn dit?
A. Avondkoekoeksbloem / B. Echte koe-
koeksbloem / C. Valse koekoeksbloem /         
D. Dagkoekoeksbloem
 
Je wandelt langs de bosrand tot aan de 
Netelbroekstraat, slaat rechtsaf en vindt na 
een kleine 100 m een poel links van de weg. 
Naast het vermelde amfibieleven tref je hier 
ook een mooie waterplant aan met bruine, 
sigaarvormige bloeiwijze.
 

7  

 
 
 
 

7    Wat is de naam van deze plant?
A. Riet / B. Lisdodde / C. Lis / D. Pijlkruid
 
Na een paar honderd m bereik je de Nietel-
broekwinning. Tegen de hoevegevel staan 
enkele mooie struiken met, naargelang 
het seizoen, geelgroene bloempluimen of 
bordeauxrode vruchtpluimen.



8

 

 
8    Welke struik of boom is dit?
A. Pruikenboom / B. Vlinderstruik /  
C. Azijnboom / D. Terpentijnboom
 
Honderd meter verder ga je rechtsaf een 
weide in. Hier wordt aan wisselbeheer ge-
daan: het ene jaar wordt er gehooid zodat 
voorjaars- en vroege zomerbloeiers zoals 
pinksterbloem kunnen uitzaaien, het andere 
jaar grazen koeien er al vanaf het voorjaar 
zodat stekelige kruiden en laatbloeiers zoals 
grote kaardebol zaden kunnen vormen. Je 
wandelt al snel opnieuw over de Mombeek 
en wordt omgeven door brandnetels. “Nie-
telbroeken” nietwaar? Wist je trouwens dat 
de brandnetel de waardplant is van enkele 
van onze mooiste vlinders zoals dagpauw-
oog, atalanta en kleine vos? 
 

9

9    Welke uitspraak over brandnetels 
is NIET correct?
A. Brandnetels worden aangewend als 
biologische insecticide / B. Brandnetelthee 
is gezond / C. Van brandnetels kan je touw 
maken / D. Brandnetels houden van voed-
selarme grond
 
Na enkele honderden meters verlaat je de 
Nietelbroeken en kom je op een veldweg 
terecht die je tussen akkers en weiland naar 
de Herbroekstraat leidt. 100m vóór je de 
Herbroekstraat bereikt vind je aan de rech-
terkant van de veldweg een dubbelstammi-
ge eik.
 
10

10   Welke soort eik is dit?
A. Zomereik / B. Wintereik / C. Amerikaanse 
eik / D. Steeneik
 
Aan de Herbroekstraat sla je rechtsaf -  
je beëindigt je wandeling aan de parking 

Veilig thuis!

Natuurgebieden Nietelbroeken en Zammelen  
maken deel uit van het Natura 2000-netwerk  
van Europese belangrijke natuurgebieden en  

genieten de financiële steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie. 
www.life-vochtighaspengouw.be



Voornaam ------------------------------------------------------------------------

Naam  ---------------------------------------------------------------------------

Straat + nummer ------------------------------------------------------------------

Postcode + Gemeente  -------------------------------------------------------------

Telefoonnummer  ------------------------------------------------------------------

E-mail  ---------------------------------------------------------------------------

Vul de antwoorden in op het deelnameformulier en stuur ze voor  
22 september op naar: 

Ludo Boosten, Hasseltsesteenweg 99, 3720 Kortessem of
Alain Capiau, St.-Amandusstraat 21, 3724 Vliermaal (Zammelen)

JA, hou mij op de hoogte over de Natuur in Kortessem

✃
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ANTWOORDKAART
30 JAAR NATUURPUNT TOETELEER 
KORTESSEM 

van 11 mei 2019 tot 15 september 2019 

✃

ALS LID  

• ontvang je 4x per jaar Natuur.blad, 

ons ledenmagazine boordevol informatie 

over de natuur, 

• download je gratis onze cd met vogel-

geluiden en meer dan 100 wandel-

kaartjes,

• kan je hele gezin gratis deelnemen aan 

de geleide wandelingen en fietstochten, 

• ontvang je de nieuwsbrief van je lokale 

afdeling over de natuur in je buurt, 

 

• geniet je 10% ledenkorting in de 

Natuurpunt Winkel (op boeken, verrekij-

kers, cadeautjes ...)

• neem je een voordelig abonnement op 

onze magazines Natuur.focus, Natuur.

oriolus en Zoogdier.

• doe je dankzij je lidkaart heel wat 

voordelen bij onze partners.

• help je mee aan de uitbreiding van het 

maatschappelijk draagvlak voor 

natuur en landschap.

WORD LID! 
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen met 102.000 gezinnen als lid en 

beschermt al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. En dat is nodig, want onze 

mooie natuur is bedreigd. Met jouw steun kunnen we onze natuur verder helpen. 

Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst meer van genieten.


