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Beleef het najaar in de provinciedomeinen  

  

Luisterverhalen over dieren en planten in de Halve Maan  

Ook na het recreatieseizoen valt er van alles te beleven in de Vlaams-Brabantse 

provinciedomeinen. Wie kiest voor kleinschalige, coronaveilige activiteiten kan er 

terecht.  

Zo lanceert het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek luisterverhalen. Deelnemers 

ontdekken via een QR-code het leven van dieren en planten die voorkomen in het 

provinciedomein Halve Maan in Diest.  

“Onze provinciedomeinen worden niet voor niets de uithangborden van de provincie 

genoemd”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. "Heel het jaar door valt er iets te 
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beleven, ook in de herfst." 

 

Verhalen over dieren en planten uit de streek 

 

Door de corona-lockdown werden QR-wandelingen populair. Ook het 

Bezoekerscentrum Webbekoms Broek in Diest speelt nu in op deze trend. 

 

Hoe werd de ijsvogel hemelsblauw? Waarom heeft het roodborstje een rode borst?  

Op 7 plaatsen in het provinciedomein Halve Maan in Diest kan men op panelen 

QR-codes terug vinden. Zo kan men luisteren naar verhalen over dieren en planten. 

De deelnemers worden ook aangemoedigd om deze dieren en planten te spotten. 

 

'Wie niet sterk is, moet slim zijn': het luisterverhaal van de winterkoning: paneel en 

QR-code 

De verhalen, geschreven door Els Baars, werden geselecteerd uit het aanbod van 

www.natuurverhalen.nl  

De Leuvense tekenaar Jacques Debroux leukte elk verhaal ook visueel op. De 

verhalen werden ingesproken door Lennaert Maes van “Lennaert en de Wespen”. 
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Aan de hand van een kaartje kan men het parcours afleggen. 
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“Zo kan een breed publiek, gaande van gezinnen met kinderen tot in natuur 

geïnteresseerde tieners, op een leuke, interactieve en coronaveilige manier kennis 
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maken met de dieren en planten in de buurt”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde 

voor de provinciedomeinen. 

 

Op 29 oktober testte een klas van Freinetschool De Pit uit Diest, samen met 

gedeputeerde Ann Schevenels, de luisterverhalen. 

Najaarsactiviteiten in de provinciedomeinen 

 

Ook de volgende maanden kan men naar de provinciedomeinen komen voor 

najaarsactiviteiten. 

 

Overzicht van de activiteiten: 

• Klimaatwandeling in het Provinciedomein Huizingen op 7 

november 

 

Het klimaat warmt op. Het leek een ver-van-ons-bedshow, maar is 

momenteel al duidelijk zichtbaar op veel plaatsen. Welke invloed heeft 

de opwarming op de natuur?  
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Vertrek om 14 uur in Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100 in 

Huizingen reserveren is niet nodig 

• Stille tocht in het donker in Het Vinne op 20 november 

 

Altijd al eens in het donker rond het Vinnemeer willen wandelen? Dit 

kan tijdens deze stiltewandeling in de natuur. Je hoort het ruisen van 

het riet, het fladderen van vleermuizen, het roepen van een uil. 

Breng je zaklamp mee. Fakkels en andere vuurbronnen zijn niet 

toegelaten in het natuurgebied. 

Men kan vertrekken tussen 18 en 19 uur of tussen 19 en 20 uur.  

Inschrijven kan via www.provinciedomeinhetvinne.be vanaf 8 

november.  

De wandeling is 4,3 km lang en loopt over modderige paden die niet 

toegankelijk voor buggy’s of rolstoelen. Laarzen of stevige 

stapschoenen zijn een must.  

 

Voor wie niet mee kan wandelen start om 18.30 uur een gezellig 

samenzijn op de binnenkoer van de Vinnehoeve. Daar kan je genieten 

van verschillende eet- en drankstandjes. De muzikale omlijsting wordt 

verzorgd door Radio Fragiles. De wandelaars kunnen aansluiten tot 

21.30 uur 
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Verlichte bijenkorf in Het Vinne 

• Dwaallicht in Provinciedomein Kessel-Lo op 17 december 

 

Dwaallicht is een sfeervolle wandeling doorheen een feeëriek verlicht 

domein.   

Dit jaar geen vertellingen, acts of horeca om wille van corona. 

Van 19 tot 21u.   

Volg Provinciedomein Kessel-Lo | Facebook voor de laatste info. 

https://www.facebook.com/ProvinciedomeinKessello
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• Glühweinwandeling in Provinciedomein Huizingen op 2 januari 

 

Met een gezellige winterse wandeling in het mysterieuze loofbos zetten 

we het nieuwe jaar in. We warmen ons op aan een glaasje 

zelfgemaakte glühwein of chocolademelk in een feeërieke omgeving. 

Start om 14 uur in Hanenbos, Lotsesteenweg 103 in Dworp  

Inschrijven via nmehuizingen@vlaamsbrabant.be, plaatsen zijn 

beperkt. 

 Meer info: www.vlaamsbrabant.be/provinciedomeinen 

Frank Ilsbroux  

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant  

Email 
frank.ilsbroux@vlaamsbrabant.be 

Phone 
016 26 71 64 

 

Mobile 
0477 44 82 25 

Twitter 
@vlabrapers 
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