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INHOUD Beste bezoeker, 

Door de jaren heen is het Provinciedomein Halve Maan in Diest 
uitgegroeid tot een prachtig, hedendaags en modern recreatiedomein 
met heel veel mogelijkheden op gebied van recreatie en natuureducatie. 

De topattracties van de Halve Maan zijn het grote openluchtzwembad 
met de nieuwe waterspeelplaats, het zandstrand en de avonturenzone. 
Maar ook de speeltuinen, minigolf, miniauto’s, waterfetsen en kajaks 
zorgen voor veel speelplezier. 

En er is meer. De groene stadswallen en het natuurgebied Webbekoms 
Broek die het domein omringen, vormen het ideale decor voor natuur-
en milieueducatie. Er is een uitgebreid en interessant aanbod van 
educatieve programma’s ontwikkeld voor scholen en groepen. 
De coördinatie gebeurt vanuit het bezoekerscentrum ‘Webbekoms Broek’. 

Dankzij deze unieke combinatie van recreatie en natuureducatie, biedt 
de Halve Maan je de mogelijkheid om een leuke en leerrijke daguitstap 
te maken met de klas of met het gezin. In deze brochure ontdek je het 
volledige aanbod. 

Ook dit jaar speelt het bezoekerscentrum tijdens de Week van het 
Bos op verplaatsing. Van 12 tot en met 30 oktober kan je de projecten 
‘De schatkist van Boris’, ‘Speuren naar … Vatum’ en ‘Waar is de bos-
wachter’ beleven in het bos rond de Citadel. 

Ik wens je een prettige dag vol beleving toe in en rond het 
Provinciedomein Halve Maan! 
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BASISONDERWIJS 
Kleuters 

4 

OP STAP 
MET KABOUTERS 
Kabouters houden van dieren. Maar 
weten de kinderen ook dat ze vooral 
van kriebel-, krabbel- en kruipbeest-
jes houden? En waarom ze ’s nachts 
rondlopen en zo goed kunnen 
luisteren? 

De kabouters staan klaar om samen 
de natuur te leren ruiken, voelen, 
proeven, horen en zien. Met een 
kabouter als gids kan het niet fout 
gaan ... Vinden we de kabouterschat? 

Praktisch
 1.30-2 uur
 3e kleuterklas en 1ste leerjaar BO 
september - oktober 2020
 2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 
Om de kabouters geen schrik aan 
te jagen, zou het leuk zijn als alle 
kinderen verkleed als kabouter 
naar het domein komen. Breng ook 
wandel- en regenkleding mee! 

5 



    
 

  

 
 

 
 
   

 

    
 

 

 
 
  

 

 BASISONDERWIJS 
Kleuters 

KIP CATO EN 
HAAR KUIKENS 
Kip Cato is verliefd. Ze vindt haan Camiel 
de knapste haan van de hele wereld. 
Ze wonen samen met de andere kippen 
in het kippenhok. Wie weet er hoeveel 
tenen kippen hebben? En wat er in een 
eitje groeit? En hoe zacht de donsjes van 
een echt kuikentje aanvoelen? 

Kom even langs bij Cato en Camiel en 
ontdek het allemaal zelf! 

Praktisch
 1.30 uur
 2e en 3e kleuterklas 
maart - april 2021

 2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

MOLLEKE MOL 
Molleke Mol is geen baby meer! 
Zijn mama en papa vinden het hoog 
tijd dat hij op zoek gaat naar een 
eigen huisje. Samen met de kleuters 
trekt Molleke Mol op onderzoek in de 
natuurtuin. Zijn er nog huisjes vrij? 
En hoe moet dat er dan uitzien, 
een echt mollenhuisje? Onderweg 
ontmoeten de kleine avonturiers ook 
andere dieren, zoals slak en konijn. 
En wie weet, heeft de wijze uil 
wel een oplossing voor Mollekes 
probleem... 

Praktisch
 1.30-2 uur
 2e en 3e kleuterklas 
mei - juni 2021
 2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

7 66 



 

 

 

 

  
 
  

 

   
 

 

 

  
 
    

 

   
 

 
  

 BASISONDERWIJS 
1e graad 

 HET ZINTUIGENPAD 
Wie heeft er al eens goed aan de natuur 
gevoeld? Of ooit al naar de stilte geluisterd? 
Waarom zien we in de natuur eigenlijk zo 
weinig dieren? Wij hebben 5 zintuigen. 
Gebruiken wij mensen ze allemaal evenveel? 
Hoe zit het met de dieren? Waarom hebben 
sommige dieren enkele zintuigen die beter 
ontwikkeld zijn dan die van ons? 

De ontdektas vol met materiaal leert de 
leerlingen beter te kijken, horen, voelen, 
ruiken en proeven ... een doe-wandeling 
op kindermaat! 

Praktisch 
2 uur

 1e graad BaO 
september 2020 / maart - juni 2021

 2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

DE SCHATKIST 

WEEK 
VAN HET 

BOS 

VAN BORIS 
Boris de bostrol heeft een schatkist vol 
boslekkers achtergelaten. Deze schatkist 
is echter op slot! Een zak vol voorwerpen 
gidst de kinderen doorheen het Citadel-
bos. De kinderen worden speurneuzen, 
want voor elk voorwerp dat zij bij de 
juiste boom kunnen plaatsen, krijgen zij 
een sleutel. Het spel leert ons meer over 
het bos als eet-, leef- en woonplaats voor 
dieren en planten, maar ook over hoe 
de mensen het gebruiken. Op het einde 
van de speurtocht hebben we een aantal 
sleutels verzameld waarvan één toegang 
geeft tot de schatkist. 

Praktisch 
2 uur
 1e graad BaO 
van 12 tot 30 oktober 2020 
We verwelkomen jullie ter gelegenheid 
van de Week van het Bos in het bos 
van de Citadel. 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 
(verrassingskoek en drankje inbegrepen) 
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 BASISONDERWIJS 
1e graad 

BAAAAA RDVLEERMU IS 

LALAL AAAA ATATA VLIEGER 

GROOTOORVRVR LEERMUI S 

GEWON E 

ROSSE VLEER MUI S 

WAWAW TATA ERVRVR LEE RMU IS 

DWERGVLEE RMU IS 

GEWON E 

Hierbij verklaar ik, Graaf Vlerulla, dat

leerling-geheim agent 

de stage, zijnde missie Vlerulla, met succes 

hee˜ beëindigd. Vanaf heden mag hij/zij oÿcieel en 

plechtig aangesproken worden met de titel 

‘Geheim Vlerulla-agent’ 

Graaf Vlerulla, 

WATERVLEER
MUIS 

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

MET VLERULLA OP 
VLEERMUIZENJACHT 
Vleermuizen griezelig? Welnee, ze zijn 
best schattig en vooral nuttig: per nacht 
kan een vleermuis een paar duizend 
muggen en motten verorberen. 
De vleermuizen die wij kennen, vallen 
ook geen jonge kinderen lastig en 
drinken geen bloed. 

Samen met graaf Vlerulla gaan we op 
zoek naar de geschikte vleermuizenroute, 
lossen we vleermuizenvragen op, slapen 
we hangend zoals vleermuizen en 
proeven we van een superlekker 
vleermuizenmenu. 
Wie durft er mee op stap? 

Praktisch 
2 uur
 1e graad BaO 
april - juni 2021 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

11 

KIP EN EI 
In de kippenklas volgen de kinderen de 
ontwikkeling van ei over kuiken tot kip. 
En wat is de taak van de haan in het 
kippenhok? Kunnen we kraaien als een 
haan of zijn we allemaal kakelende 
kippen? 

We maken van dichtbij kennis met echte 
levende kuikens. Een absolute aanrader. 

Praktisch 
1.30-2 uur

 1e graad BaO 
maart - april 2021

 2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

10 



    

 

 

  

 
    

 

  

    

 

 

  

 
   

  

   
 

BASISONDERWIJS 
2e graad 

‘TEN OORLOG’ ... VOOR 
MEER BIODIVERSITEIT! 
Alle dieren, van mier tot vos ... Alle planten, van grassprietje 
tot eik ... Alle paddenstoelen, zwammen en schimmels ... 
al die variatie aan leven samen noemen we ‘biodiversiteit’. 
Maar wie maalt erom dat er hier en daar wat planten en 
dieren verdwijnen? Wij alleszins wel! 

Op de Diestse stadswallen laten we de verdwenen militairen 
weer ten tonele verschijnen. We maken kennis met het hoe 
en het waarom van het historische verdedigingswerk. 
Samen gaan we de strijd aan ... voor meer biodiversiteit! 

Praktisch 
2 uur

 2e graad BaO 
september 2020 / april - juni 2021 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

SPEUREN NAAR … 

WEEK 
VAN HET 

BOS 

VATUM 
Opa, die soldaat was tijdens de Grote 
Oorlog, heeft op zijn sterfbed iets 
gezegd over VATUM. Wanneer in 
zijn oude ransel nog een stuk kaart 
met dit woord wordt teruggevonden, 
besluiten we op speurtocht te gaan. 
Zo ontdekken we dat opa tussen 
het oorlogsgevaar door vooral een 
verwoede natuurliefhebber was. Net 
zoals vele dieren heeft ook opa vele 
sporen nagelaten in het Citadelbos. 
Of we ze kunnen vinden …? 

Praktisch 
2 uur
 2e graad BaO 
van 12 tot 30 oktober 2020 
We verwelkomen jullie ter gelegen-
heid van de Week van het Bos in 
het bos van de Citadel 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

1212 13 



  
 

 
 

 
 

 
  
 
 

   

 
 
  

   

 

   

 
 
  

    
 

 

 BASISONDERWIJS 
2e graad 

EEN HAVERMOUTKOEKJE 
VAN EIGEN DEEG 
De leerlingen malen zelf graan met een 
graanmolentje. Ze maken deeg en boetseren 
er koekjes van. Terwijl de koeken in de oven 
bakken, krijgen de leerlingen een educatieve 
flm over het bakken van brood ‘vroeger en 
nu’ te zien en aan het einde van de activiteit 
houden ze een gezond koekje over! 

Praktisch 
2 uur

 2e graad BaO
 januari - februari 2021 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 
In combinatie met een bezoek aan de 
windmolen van de Halve Maan kunt u 
van deze activiteit een daguitstap maken. 
De kostprijs bedraagt dan 4 euro/leerling. 

DE WINDMOLEN 
Als we de windmolen eens gaan 
beklimmen? Daar kunnen we zien hoe 
een graankorrel omgezet wordt tot meel, 
en dit allemaal door middel van een 
zuivere energiebron, nl. de wind. 

Andere vragen die beantwoord worden 
zijn: Welke verschillende graansoorten 
kennen we? Wat is het verschil tussen 
meel en bloem? Is de wind wel zachte 
energie? 

Praktisch 
2 uur
 2e graad BaO
 hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

15 1414 



    

 

 

 

 
 
  

    
 

 

 

 
 
  

 BASISONDERWIJS 
3e graad 

VEREN, VLEUGELS, 
VOGELS 
Vogels ... ze blijven ons intrigeren. Heeft u 
enig idee wanneer vogels ontstaan zijn? Hoe 
kunnen we ze vrij eenvoudig herkennen? 
Kunnen alle vogels zingen? En waarom trek-
ken sommige vogels weg en andere dan weer 
niet? Op een eenvoudige en ludieke manier 
maken we kennis met de basisbegrippen van 
de vogelwereld. Uiteraard trekken we ook het 
veld in om met de verrekijker en telescoop de 
vogels waar te nemen. Wie weet zien we wel 
een zeldzaam exemplaar! 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO
 april - mei 2021 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

ARISTOTELES 
ACHTERNA 
Horen we echt wat onze oren horen 
en zien we echt wat onze ogen 
waarnemen? Aristoteles kon er uren 
over flosoferen. Met zijn wijze woor-
den als bagage trekken we de natuur 
in om te zien, te horen, te ruiken en 
te voelen. We gaan op stap met 
verrekijker en loep en proberen, met 
de raad van Aristoteles in het achter-
hoofd, de wetten van de natuur stap 
voor stap te doorgronden. 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO
 hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

17 16 



  

 

 
 
  

   

 
 
 

 

 
 

 

 

 
   

  

 BASISONDERWIJS 
3e graad 

MOORD IN DE POEL 
Er is een moord gepleegd in een van 
onze poelen! Maar waarom en door 
wie? Was het de reiger of misschien 
de libellenlarve? De leerlingen gaan 
als echte speurders aan de slag. 
Aan de hand van een reconstructie en 
een onderzoek van de poel zoeken 
ze het slachtoffer en de doodsoorzaak. 
Hopelijk vinden ze ook de moordenaar. 

Al speurend leren ze het leven in en 
rond de poel kennen. 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO 
september 2020 / april - juni 2021 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

MAAKT DE WEER-
MAN HET WEER? 
Over wolken, zon, regen, mist, hagel, 
donder en bliksem. Kom ontdekken 
hoe regendruppels ontstaan. Of hoe 
wolken gevormd worden. En waar 
komen de wind, hagel en bliksem 
vandaan? Breng een bezoekje aan 
ons weerstation. En kom vooral kijken 
hoe de natuur zich aanpast aan de 
seizoenen in de natuurtuin van de 
Halve Maan. 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO
 november - december 2020 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

18 19 



  

 

 
   

  

    
  

 

 

 
    

  

  

 

  
    

 

 

 
    

  

  

    

 

 
   

  

WEEK 
VAN HET 

BOS 

BASISONDERWIJS 
3e graad 

DE WONDERE 
WERELD VAN 
PADDENSTOELEN 
We weten het vaak niet, maar padden-
stoelen  en vooral de schimmels waaruit  
ze  voortkomen, spelen een heel 
belangrijke rol in ons dagelijks leven. 

Na een korte, maar indrukwekkende  
inleiding, gaan we op zoektocht in het  
Citadelbos en maken we kennis met  
zwammen in allerlei vreemde kleuren en  
vormen. 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO 
12 oktober tot 30 oktober 2020 
We verwelkomen jullie ter gelegenheid 
van de Week van het Bos in het bos 
van de Citadel. 
2 euro/leerling 

WAAR IS DE 
BOSWACHTER? 
De boswachter kreeg een klachtenbrief 
van een boze wandelaar die eraan 
twijfelt of hij zijn werk nog wel doet. 
Niet leuk, zo’n klachtenbrief, vindt de 
boswachter, dus stapt hij graag met 
jullie het bos in om zijn takenpakket op 
een leuke en speelse manier voor te 
stellen. En wie weet mag jij zijn 
kostuum even passen. 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO 
12 oktober tot 30 oktober 2020 
We verwelkomen jullie ter gelegenheid 
van de Week van het Bos in het bos 
van de Citadel. 
2 euro/leerling 

MOLENMECHANIEK 
Ontdek uit welke hoek de wind waait! 

Met dit project willen we vooral het technisch 
verhaal achter de werking van de windmolen uit 
de doeken doen. 

We gaan aan de hand van een stappenplan en tal 
van losse onderdelen het kruiwerk, het luiwerk, 
het maalsysteem, de vang en de wieken opbou-
wen. Elk onderdeel wordt door de leerlingen zelf 
gedemonstreerd. Nadien gaan we dit toetsen met 
een bezoek aan de Lindenmolen. 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO 
april - mei 2021 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

GEOCACHING IN 
HET BROEK 
Het gps-toestel leidt ons in kleine groepjes doorheen 
het Webbekoms Broek. Het oplossen van opdrach-
ten onderweg levert nieuwe coördinaten voor de 
volgende locaties. Op enkele cruciale plaatsen geeft 
de gids meer uitleg over de fauna, fora en beheer-
werken in het overstromingsgebied. Indien alle 
opdrachten goed worden vervuld, dan zou dit wel 
eens kunnen leiden tot een code om de verborgen 
schat te vinden. 

Praktisch
 2 uur

 3e graad BaO 
het hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

20 21 



   

 
 

 

 
 
  

       
 
 

 

 

 

 
 
  

  SECUNDAIR 
ONDERWIJS 

HET WEBBEKOMS BROEK 
EN HAAR BIOTOPEN 
Aan de hand van bodemkaarten en 
hydrologische gegevens bestuderen we de 
verschillende biotopen die in het Webbekoms 
Broek voorkomen. Per biotoop bekijken we 
de typische fauna en fora van het gebied en 
leggen de relatie met het uitgewerkte beheer 
van het natuurbeheerplan van Life Delta. 
We houden rekening met de beperkingen 
van een wachtbekken met nabestemming 
natuurgebied. 

Praktisch
 2 uur

 3de graad SO
 mei - oktober 
2 euro/leerling 

GEOCACHING IN 
HET BROEK 
Je kan het Webbekoms Broek ook 
bezoeken met behulp van een wandel-gps. 
Na een korte introductie kan je in kleine 
groepjes zelf op stap. 

Praktisch
 2 uur

 alle graden SO
 het hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

23 2222 



  

  

 

 
 
  

   

  

 
 

 

 

 
 

  

 
  

  

  
 

 
 

  
 

 
 

 

  

 
  

  

SECUNDAIR 
ONDERWIJS 

KLIMAATWANDELING 
MET PROEVERTJES 
Een klimaatgids leidt je rond in het 
Webbekoms Broek of langsheen en-
kele groene plekjes in de stad. Fruit en 
kruiden die je tegenkomt geven de ideale 
aanleiding om aan te tonen waarom het 
gebruik van lokale producten milieuvrien-
delijk is. Onderweg worden ook klimaat-
begrippen als ecologische voetafdruk en 
CO2-uitstoot grondig uit de doeken ge-
daan. Daardoor ken je na de rondleiding 
voldoende tips en tricks kent om meer te 
doen voor een gezonder klimaat! 

Praktisch 
2 uur

 alle graden SO 
het hele jaar 

2 euro/leerling 

MOLENMECHANIEK 
Ontdek uit welke hoek de wind waait! 
Met dit project willen we vooral het 
technisch verhaal achter de werking 
van de windmolen uit de doeken 
doen. 
We gaan aan de hand van een 
stappenplan en tal van losse onder-
delen het kruiwerk, het luiwerk, het 
maalsysteem, de vang en de wieken 
opbouwen. Elk onderdeel wordt door 
de leerlingen zelf gedemonstreerd. 
Nadien gaan we dit toetsen met een 
bezoek aan de Lindenmolen. 

Praktisch 
2 uur

 1e graad SO 
april - mei 2021 

2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

UILEN, MUIZEN EN 
BRAAKBALLEN 
Uilen eten hun prooien helemaal op. 
Haartjes, veertjes en botjes gaan mee 
naar binnen. Deze en andere onver-
teerbare dingen worden door de uilen 
uitgebraakt in de vorm van braakbal-
len. Omdat de maagsappen van een 
uil niet zo sterk zijn, vinden we vaak 
in de uilenballen goed herkenbare 
muizenschedeltjes terug. Dit maakt het 
uitpluizen dan ook tot een bijzonder 
interessante bezigheid. Met behulp van 
een zoekkaart levert dit veel infor-
matie op over de verschillende kleine 
zoogdieren.   

Praktisch
 2 uur

 alle graden SO
 het hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

2424 25 



    

 
 
  

 

  
  

  
 

 

  
 

 

SECUNDAIR 
ONDERWIJS 

BUITENGEWOON 
LAGER EN SECUN-
DAIR ONDERWIJS 

BIOTOOPSTUDIE BOS 
EN WATER 
Een biotoop is een ‘leefruimte’ voor 
dieren en planten uit de natuur. Zowel de 
biotische als de niet-levende elementen 
beïnvloeden de verschillende biotopen. 

Biotoopstudie bos 

De leerlingen onderzoeken, meten en ver-
gelijken het microklimaat in het bos en in  
de open ruimte. Wat is bepalend? En wat  
is de invloed van de mens op dit alles? 

Biotoopstudie water 

Water scheppen, de waterdieren op 
naam brengen via een zoekkaart, de 
temperatuur meten, het determineren  
van enkele waterplanten ... Door eenvou-
dige proefjes ontdekken de leerlingen 
hoe gezond het water is. 

Praktisch
 2-2.30 uur
 alle graden SO 
het hele jaar

 gratis 

Deze activiteiten worden door de leerkracht 
zelf begeleid. Je kan best tijdig een 
biotooptas reserveren. 

Het is perfect mogelijk tal van 
onze bestaande programma’s 
aan te passen aan deze doel-
groepen. 

Hiervoor neemt u best even 
contact op met de educatieve 
medewerkers om voordien 
de nodige afspraken te 
maken rond de inhoud van 
de activiteit en het niveau 
van de specifeke doelgroep. 

2626 27 



    

 
  

  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
    

   

  

   

ONDER-
STEUNENDE 
PROJECTEN 

EDUCATIEF 
NATUURBEHEER 
Educatief natuurbeheer maakt kinde-
ren warm voor de natuur. In samen-
werking met Natuurpunt nemen de 
kinderen actief deel aan het natuurbe-
heer in een gebied vlakbij de school. 
Het project bestaat uit 3 stappen: 
een interactieve presentatie of het 
natuurbeheerspel op school, een half 
dagje natuurbeheer en een afsluitende 
natuurontdekkingstocht. Het Webbe-
koms Broek is een ideale plaats om de 
kinderen de natuur te laten ontdekken 
en bij te leren over natuur(beheer) in 
eigen streek. 

Praktisch
 3e graad BaO 
gratis 

Reservering: Educatief Natuurbeheer 
Vlaams-Brabant - tel. 0477 88 08 26 

BEZOEK RIOOLWATER-
ZUIVERING AQUAFIN 
DIEST 
Onze beken en rivieren zijn vervuild. Daarom 
moet ons afvalwater gezuiverd worden in 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit water 
wordt dan in gezuiverde toestand aan de 
natuur teruggegeven om verder deel uit 
te maken van de kringloop van het water. 
Tijdens dit bezoek wordt duidelijk waarom en 
hoe dit proces verloopt. Tegelijk wordt ook 
aandacht besteed aan het zuinige verbruik 
van ons dagelijks drinkwater. 

Praktisch 
2 uur
 alle graden SO 
Aquafin Diest 
het hele jaar 
gratis 

Reservering: via website aquafin 
www.aquafin.be of tel. 03 450 45 11 
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GEZINNEN, GROEPEN EN VOLWASSENEN 

BEZOEKERSCENTRUM 
WEBBEKOMS BROEK 
In het bezoekerscentrum kan u terecht  
voor extra info over het Broek, het domein 
en de omgeving. Het bezoekerscentrum is 
een ideale startplaats voor een natuurwan-
deling in het gelijknamige natuurgebied.  
De groene, oranje en rode wandelingen  
gidsen u langs de mooiste en bijzonderste 
plekken in het wachtbekken.  

De kleurrijke folder met wandelkaart  
kan gratis worden verkregen in het  
bezoekerscentrum.  
 
Groepen kunnen ook een begeleid be-
zoek, een rondleiding of een vergaderzaal 
aanvragen.  

De tentoonstelling is vrij toegankelijk 
van april tot november, elke zondag 
van 14 tot 17 uur of na afspraak. 

EEN WACHTBEKKEN VOL 
NATUUR 
Grenzend aan het provinciedomein ligt het natuurge-
bied ‘Webbekoms Broek’. Oorspronkelijk was dit het 
natuurlijke overstromingsgebied van de Demer.  
Eind vorige eeuw werden er grootse werken gestart  
om het teveel aan water van het Demerbekken te  
kunnen bergen. En toch had de stad nog geregeld te  
maken met wateroverlast.  
Hoe probeert men overstromingen te vermijden? 
Welke zijn de natuurwaarden in dit gebied? In het 
gezelschap van een gids kunt u op ontdekkingstocht. 

Praktisch 
2 -2.30 uur
 gezinnen, groepen 
het hele jaar 
2 euro/persoon 

KLIMAATWANDELING MET 
PROEVERTJES 
Een klimaatgids leidt je rond in het Webbekoms 
Broek of langsheen enkele groene plekjes in de 
stad. Fruit en kruiden die je tegenkomt geven de 
ideale aanleiding om aan te tonen waarom het 
gebruik van lokale producten milieuvriendelijk 
is. Onderweg worden ook klimaatbegrippen als 
ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot grondig 
uit de doeken gedaan en kijken we hoe de stad 
stappen onderneemt voor een gezonder klimaat! 

Praktisch 
2 uur

 groepen, gezinnen, volwassenen 
het hele jaar 

2 euro/deelnemer (min. 30 euro/groep) 
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GEZINNEN, GROEPEN EN VOLWASSENEN DE NATUUR 
PRIKKELT JE 
ZINTUIGEN 
Heb je al eens goed de natuur 
gevoeld? Of ooit al naar de stilte 
geluisterd? Mensen hebben 5 zintui-
gen, maar gebruiken wij ze allemaal 
evenveel als de dieren?  
Sommige dieren hebben alvast en-
kele zintuigen die beter ontwikkeld 
zijn. Tijdens deze zintuigenwande-
ling op de Diestse stadswallen leer 
je om beter te kijken, horen, voelen, 
ruiken en proeven van de natuur. 
Meteen krijg je wat meer achter-
grond over het Webbekoms Broek 
en de stadswallen. Een échte aan-
rader voor groepen met kinderen, 
maar ook voor volwassenen. 

Praktisch
 2 uur
 groepen, gezinnen, volwassenen 
het hele jaar 
2 euro/deelnemer 
(min. 30 euro/groep) 

GEOCACHING 
IN HET BROEK 
Het gps-toestel leidt je 
doorheen het Webbekoms 
Broek. Je krijgt niet zomaar 
de coördinaten mee: on-
derweg wachten je enkele 
leuke opdrachten met als 
oplossing de coördinaten 
van de volgende locatie. 
Op enkele cruciale plaatsen  
geeft een natuurgids meer 
uitleg over de fauna en fora 
en de beheerswerken in het 
overstromingsgebied. En  
wie weet leiden de laatste 
coördinaten wel naar een 
schat ... 

Praktisch
  2 uur

  groepen, gezinnen,   
 volwassenen 

 het hele jaar 

  2 euro/deelnemer   
 (min. 30 euro/groep) 

DE WINDMOLEN 
Als we de windmolen eens gaan 
beklimmen? Daar kunnen we zien 
hoe een graankorrel omgezet 
wordt tot meel, en dit allemaal 
door middel van een zuivere 
energiebron, nl. de wind. Andere 
vragen die beantwoord worden 
zijn: Welke verschillende graan-
soorten kennen we? Wat is het 
verschil tussen meel en bloem? Is 
de wind wel zachte energie? 

Praktisch
 2 uur
 groepen, gezinnen, 
volwassenen 
het hele jaar 
2 euro/deelnemer 
(min. 30 euro/groep) 

Je zou het bezoek aan de windmolen 
ook kunnen combineren met het bak-
ken van een “havermoutkoekje van 
eigen deeg” (enkel tijdens de periode 
januari - februari) 
De kostprijs bedraagt dan 4 euro/ 
deelnemer. 

PETOETJE IS JARIG 
Verjaardagsfeestje vol fantasie en in-
leving voor de allerkleinsten. Voordat 
de kinderen aankomen bij de troon, 
ziet de natuurgids er al iemand zit-
ten. Wie zou dat zijn? We maken 
kennis met Petoetje en haar idee  om 
een verjaardagsfeest te organiseren.  

Ze heeft wel één probleem, ze kent 
hier nog niemand en moet nog op 
zoek gaan naar nieuwe vriendjes om 
haar feestje mee te organiseren. 

Praktisch
 2.30 uur
 5-7 jarigen 
het hele jaar, enkel op woensdagna-
middag van 13 tot 16.30 uur 
95 euro / groep 
(inclusief zaal + fruitsnack) 

BEVERWANDELING 
Tijdens deze wandeling proberen 
we enkele sporen te ontdekken van 
ons grootste Europese knaagdier. 

Wat zijn de gevolgen van een 
familie bevers in het Webbekoms 
Broek? Kunnen we spreken van 
een positieve evolutie qua natuur-
waarden? Is het waar dat de stad 
Diest vaker zal overstromen door 
de aanwezigheid van bevers in het 
gebied? Volg de gids en ontdek 
welke stellingen waar en onwaar 
zijn! 

Praktisch
 2 uur
 groepen, gezinnen, volwassenen 
november - april 
2 euro/deelnemer 
(min. 30 euro/groep) 

33 
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OP STAP MET 
DE KABOUTERS 01/09 - 09/10 2 euro 1.30 uur 

KIP CATO 01/03 - 01/04 2 euro 1.30 uur 

MOLLEKE MOL 03/05 - 30/06 2 euro 1.30 uur 

HET ZINTUIGENPAD hele jaar 2 euro 2 uur 

DE SCHATKIST VAN BORIS 12/10 - 29/10 2 euro 2 uur 

KIP EN EI 01/03 - 01/04 2 euro 1.30 uur 

MET VLERULLA OP 
VLEERMUIZENJACHT 19/04 - 30/06 2 euro 2 uur 

‘TEN OORLOG’ ... VOOR 
MEER BIODIVERSITEIT 19/04 - 09/10 2 euro 2 uur 

SPEUREN NAAR... VATUM 12/10 - 29/10 2 euro 2 uur 

EEN HAVERMOUTKOEKJE
 VAN EIGEN DEEG 11/01 - 12/02 2 euro 2 uur 

DE WINDMOLEN hele jaar 2 euro 1.30 uur 

VEREN, VLEUGELS, VOGELS 19/04 - 12/05 2 euro 1.30 uur 

ARISTOTELES ACHTERNA hele jaar 2 euro 2 uur 

OVERZICHTSTABEL geschikt voor deze leeftijd 
kan ook, na enige aanpassing 

PERIODE 

DOELGROEP 
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MOORD IN DE POEL 
01/09 - 02/10 
17/05 - 30/06 

2 euro 2 uur 

MAAKT DE WEERMAN HET WEER? 12/11 - 04/12 2 euro 2 uur 

DE WONDERE WERELD 
VAN DE PADDENSTOELEN 12/10 - 29/10 2 euro 2 uur 

WAAR IS DE BOSWACHTER 12/10 - 29/10 2 euro 2 uur 

GEOCACHING 
IN HET BROEK / WALLEN hele jaar 2 euro 2 uur 

HET BROEK EN HAAR BIOTOPEN 01/05 - 15/10 2 euro 2 uur 

MOLENMECHANIEK 19/04 - 18/05 2 euro 2 uur 

EEN WACHTBEKKEN 
VOL NATUUR hele jaar 2 euro 2 uur 

UILEN, MUIZEN EN 
BRAAKBALLEN hele jaar 2 euro 2 uur 

BIOTOOPSTUDIE BOS/WATER hele jaar gratis 2 uur 

KLIMAATWANDELING 
MET PROEVERTJES hele jaar 2 euro 2 uur 

PETOETJE IS JARIG woensdagen 
95 euro/ 
groep 

2 uur 

BEVERWANDELING november - april 2 euro 2 uur 

PROJECTEN TE RESERVEREN VIA SAMENWERKENDE ORGANISATIES 

WATERZUIVERING AQUAFIN hele jaar gratis 2 uur 

EDUCATIEF NATUURBEHEER hele jaar gratis 2 uur 
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RECREATIE IN HET DOMEIN 

Een daguitstap vol 
natuur en ontspanning 
Het provinciedomein biedt een waaier van attrac-
ties aan, waarvan de drie grote openluchtbaden, 
omzoomd door een groot zandstrand, het pronk-
stuk zijn. Daarnaast zijn er speeltuinen op maat 
van verschillende leeftijden. Voor de allerkleinsten 
zijn er miniauto’s, terwijl het hele gezin terecht  
kan in de minigolf of op de roeivijver met kajaks 
en waterfetsen. 

Info op tel. 013 35 86 50 

Het volledige aanbod vindt u terug op: 
i www.provinciedomeinhalvemaan.be 

facebook.com/ProvinciedomeinHalveMaanDiest 

Sport 
Sportievelingen komen aan hun  
trekken op het wandelparcours.  
Het domein verhuurt ook fetsen. 

Voor teambuildingactiviteiten is er  
een klimparcours. 

In de hengelvijvers wordt er gevist. 

Honger en dorst? 
Het domein telt verschillende picknick-
plaatsen, overdekt en in openlucht. Voor 
een hapje of een drankje kan je ook terecht 
in  taverne restaurant de Badmeester.  

Voor scholen is reserveren  wenselijk:  
tel. 013 29 63 28  
of info@debadmeester.be  

Combitickets: 
De combitickets zijn speciaal tijdens het 
zomerseizoen (april-september) gemaakt 
voor groepen van 12 tot 200 personen. Het 
ticket geeft je, naast de toegang tot het 
domein, ook recht op een partijtje minigolf 
en een halfuurtje waterfetsen en kajakken. 

Reserveren is verplicht. 
Inlichtingen: tel. 013 35 86 50 
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BUSHALTE 

WEGWIJS IN HET DOMEIN

Omer Vanaudenhovelaan 

BEZOEKERSCENTRUM 
WEBBEKOMS BROEK 

1 

2 

3 

4 

5 

Hoofdingang   Mini auto’s  Douches 
Lindenmolen

 Minigolf  Kleedkamer
Schaffensepoort 

Saspoort Avonturenzone en EHBO 

BUSHALTE Petrolpoort hoogteparcours  WC 
NMBS-station

  Bezoekerscentrum

  Afspuitpunt mountainbike

 Hondenlosloopzone

  Infopunt en kantoor 

  Camperterrein 

Evenementenweide

 Visvijver

  Overdekte ruimte ‘De Lunet’

 ‘t Paviljoentje

 Ecotuin

 Outdoorfitness 

Parking 

Parking voor personen 
met een handicap 

LEERGIERIG? 

Dan ben je in het Bezoekerscentrum 
aan het juiste adres. Het militair 
erfgoed, de groene stadswallen en 
het achterliggende natuurgebied 
bieden namelijk het ideale decor 
voor natuur- en milieuactiviteiten. 

BUSHALTE 

O
m

er Vanaudenhovelaan 

HOOFDINGANG 
  Trekkershutten  Kajaks/waterfietsen

  Leveranciers  Kanonzitbank

 Kassa   Horeca

 Zwembad  Frituur

 Speeltuin   Strandbar 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Reservatiegegevens NME-activiteiten 
Start activiteiten: aan het bezoekerscentrum  
om 9.15 en om 13 uur (bezoekerscentrum ligt  
ongeveer 300 meter van de hoofdingang) 

Aard activiteiten: de meeste activiteiten zijn  
MOS-schakels 

Aantal deelnemers: maximaal 25 deelnemers   
per groep 

Prijs: 2 euro (tenzij anders vermeld) met een   
minimum van 30 euro per groep 

Betaling: bij voorkeur na factuur 

Reserveren doe je: 
via het online formulier op 
www.vlaamsbrabant.be/webbekomsbroek 
of via een mailtje naar 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be met daarin 
de schoolgegevens (naam - adres - telefoonnum-
mer - e-mailadres), klas (leeftijd kinderen), aantal 
lln., naam activiteit en voorkeursdata 

Contactgegevens voor NME-activiteiten 
NME-medewerkers: 
Erik Spiessens en Cedric Rogiers 
tel. 013 35 86 58/59 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be 

Algemene contactgegevens domein 
Domeinbeheerder: Philippe Van Diest 
Omer Vanaudenhovelaan 48 - 3290 Diest 
tel. 013 31 15 28 
provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhalvemaan.be 

Openingsuren 
april tot september: 
9 uur tot een uur voor zonsondergang 

oktober tot maart: 
10 uur tot een uur voor zonsondergang 
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BEREIKBAARHEID PROVINCIEDOMEIN 

Met het openbaar vervoer 
Trein: vanuit Leuven of Antwerpen, richting Has-
selt, station Diest. De afstand van het station tot 
het bezoekerscentrum bedraagt ongeveer 1 km. 

Bus: Leuven-Diest (370), Geel-Diest (19), 
Hasselt-Diest-Geel (299), Aarschot-Diest (35), 
Beringen-Diest (7), Tienen-Diest (22), 
Tielt-Diest (375). 
Halte Stadion, voor het parkeerterrein van het 
provinciedomein. 

Met de fiets 
De ijzerenwegroute is autovrij en leidt naar 
Zoutleeuw, Sint-Truiden en Tienen. Diest ligt op 
het kruispunt van twee langeafstandsroutes 
(LF 35 en 50 of tussen het fetsknooppunt 
34 en 88). Er is een fetsenstalling. 

Met de wagen of schoolbus 
Via autosnelweg Antwerpen-Luik of via 
Brussel-Luik, afrit Diest, volg de aanwijzingen 
tot Diest en volg daar de ringweg tot aan de 
Halve Maan (aan de windmolen). Er is daar 
parkeergelegenheid. 

Gratis met de MOS–pas en De Lijn 
naar een NME-activiteit 

MOS heeft reeds verscheidene jaren een 
speciale afspraak met De Lijn. Dankzij deze 
overeenkomst kan je met je klas gratis 
met De Lijn naar leeractiviteiten. Uiteraard 
moeten deze MOS-uitstappen kaderen 
binnen milieuzorg of duurzame ontwik-
keling. Voor de meeste NME-activiteiten in 
de provinciedomeinen kan je dus gebruik-
maken van de MOS-passen. Met de MOS-
pas kan een groep van max. 30 personen 
(leerkrachten/begeleiders inbegrepen!) zich 
gratis verplaatsen, dit echter enkel buiten 
de spitsuren. De MOS-pas wordt mini-
mum 10 werkdagen voor de MOS-uitstap 
en uitsluitend digitaal via www.mosvlaan-
deren.be aangevraagd. Ann en Beatrijs be-
zorgen je dan zo snel mogelijk via mail een 
voucher die je afprint en bij het opstappen 
aan de chauffeur van De Lijn toont. 

Meer info: 
www.mosvlaanderen.be 

STATION 

Demer 

HALVE MAAN 
DIEST 

PROVINCIEDOMEIN 

HOOFDINGANG 

BEZOEKERS-
CENTRUM 

De Lindenmolen 
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of via de MOS-begeleiders: 
Beatrijs Maesen 
tel. 016 26 72 52 
Ann Thienpont 
tel. 016 26 72 37 
mos@vlaamsbrabant.be 
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NME IN DE PROVINCIE 

Provinciedomein 
Kessel-Lo 

Provinciedomein 
Huizingen 

Provinciedomein 
Halve Maan 

Provinciedomein 
Het Vinne 

Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters 

NME-MEDEWERKERS IN 
DE PROVINCIEDOMEINEN: 

Provinciedomein Huizingen 
Lieven Decrick, 
tel. 02 383 00 28 
provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhuizingen.be 

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw 
Koen Tuerlinckx, 
tel. 011 88 89 73 
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhetvinne.be 

Provinciedomein Halve Maan Diest 
Erik Spiessens en Cedric Rogiers, 
tel. 013 35 86 58/59 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhalvemaan.be 

Provinciedomein Kessel-Lo 
Sven Goethals, 
tel. 016 25 47 45 
ecocentrum.kessello@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinkessello.be 

Regionaal Landschap 
Groene Corridor (RLGC) 
tel. 02 253 43 04 
educatie@rlgc.be 
www.rlgc.be 

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/NME 

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/NME
www.rlgc.be
mailto:educatie@rlgc.be
www.provinciedomeinkessello.be
mailto:ecocentrum.kessello@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhalvemaan.be
mailto:webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhetvinne.be
mailto:provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhuizingen.be
mailto:provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be

