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PDL Info 
Beste PDL lid, 

 

Wij zijn volop bezig met een opsmuk-operatie voor PDL Info. Vanaf het volgende nummer 

zullen wij ons tijdschrift als elektronische nieuwsbrief publiceren, wat het ons mogelijk zal 

maken om aantrekkelijkere kleuren en foto’s te gebruiken. 

Daarom willen wij u vragen om zo snel mogelijk het emailadres door te geven waarop u de 

nieuwsbrief graag wilt ontvangen. U kan het emailadres melden bij het PDL-secretariaat 

(eric.schoeters@bio.kuleuven.be). 

Indien u in de toekomst alleen een papieren (afgeprinte) versie van PDL Info wenst te 

ontvangen, gelieve dit eveneens te signaleren aan het PDL secretariaat (016/32.42.76). 

U mag binnenkort het eerste elektronische nummer van PDL Info in uw Inbox verwachten! 

 

Het bestuur 

 

Zondag 24 september: Herfstwandeling Hoge Venen 

Het ongeveer 4500 ha grote staatsnatuurreservaat "De Hoge Venen" is geen aaneengesloten 

veengebied, in tegenstelling tot wat dikwijls wordt gedacht. Hectaren bos, waarvan slechts 

enkele gemengd natuurlijk loofbos, begrenzen de verschillende venen. De grootste 

bospercelen zijn met fijnspar aangeplant. Niettemin bepalen deze bossen mee het zeer 

afwisselend uitzicht van dit uniek natuurgebied. 

Tijdens de dagtocht van zowat 12km wandelen we door enkele kleinere geïsoleerde stukken 

veen aan de zuidelijke helling van het hoogplateau. We komen dus in de minder gekende 

grensgebieden van het reservaat. Vertrekkend vanuit Sourbrodt stappen we langs het veen van 

Troupa, doorheen een sparrenaanplant naar het veen Nesselo. Verder door bospercelen naar 

Bergervenn waar we van een middagpauze genieten met uniek uitzicht. Via allerlei 

"omwegjes" keren we daarna terug naar het vertrekpunt. Het toevallig ontdekken van enkele 

botanische pareltjes mag de excursie verrijken! 

De gids, Kristien De Wolf, wil jullie laten genieten van een uitzonderlijk mooie wandeltocht 

maar niet zonder een kritische kijk. Dit landschap startte zijn ontstaansgeschiedenis na het 

einde van de laatste ijstijd en is - sedert een 1000 jaar terug - door menselijke activiteit zeer 

geleidelijk maar grondig en onherstelbaar gewijzigd. 

 

Praktisch: 

We vertrekken zondag 24 september om 10u30 aan de grote parking bij de Tour de Botrange 

(aan de toren en NIET aan het verderop gelegen Natuurcentrum!). Vandaar rijden we dan 

"achter elkaar" nog 10 minuten naar het vertrekpunt in Sourbrodt. Vergeet geen waterdichte 

kledij en schoeisel, en picknick met drank mee te brengen! 
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