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Kern Damvallei 

De Damvallei leent zich perfect voor mooie gegidste wandelingen. In
elk deelgebied valt er ongelooflijk veel te vertellen over de natuur. Je
kunt er ook zonder gids op uittrekken, want er zijn drie bewegwij-
zerde wandelroutes die samen één grote lus vormen door het hele
gebied. Hier en daar staan infoborden en je kunt bij je verkenning
ook de flyer gebruiken, met een kaart van het gebied waarop de wan-
delroutes staan aangeduid. Je vindt die routes ook op de website
www.damvallei.be. 

Gidsenwerkgroep
Op initiatief van Ludwig De Groeve ontstond een gidsenwerkgroep,
die voor het eerst bijeenkwam op 29 april 2015. De werkgroep verga-
dert vier keer per jaar, vooral om de gidsenactiviteiten te coördine-
ren en ook de inhoudelijke uitwerking van de wandelingen te
bespreken. Zo werd onlangs beslist dat de maandwandelingen in
2017 in het teken van het middeleeuwse epos ‘Van den vos Rey -
naerde’ zullen staan. Zeker iets om naar uit te kijken!
De gidsengroep bestaat uit tien actieve gidsen die op regelmatige
basis activiteiten (bege)leiden. Het is een diverse groep enthousia-
stelingen met wie de samenwerking boeiend en plezant is. De creati-
viteit en de goesting om te gidsen worden voortdurend geprikkeld in
een open sfeer, waarin ieder voorstel welkom is.

ambassadeurs van een prachtig natuurgebied
De gidsen van de Damvallei

Kern Damvallei

Werkgroep Damvallei heeft al jarenlang ervaring met het
organiseren van natuurexcursies. Duizenden wandelaars hebben
in de loop der jaren kunnen genieten van de natuur in ons
gebied, dankzij de inzet van enthousiaste gidsen, die met kennis
van zaken kinderen en volwassenen de zorg voor de natuur bij
brengen. 
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Vaste en aangevraagde wandelingen
Mede dankzij de gidsenwerkgroep zijn er opnieuw vaste maande-
lijkse wandelingen in de Damvallei. Via die laagdrempelige tochten
werken we aan natuur- en milieueducatie. Ze worden aangekondigd
in de Snep!, maar ook op onze website en onze Facebookpagina ‘Na-
tuurpunt Damvallei’. De maandwandelingen vinden plaats op elke
tweede zondag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur en zijn gratis.
Daarnaast organiseren we ook jaarlijks terugkerende themawande-
lingen, zoals een vleermuizenavond of libellenmiddag.
Bovendien verzorgen we ook activiteiten op verzoek. Op die manier
kunnen we gericht tegemoetkomen aan de wensen van de aanvrager
en kunnen we een activiteit bijvoorbeeld speciaal afstemmen op kin-
deren, een bedrijf of een vereniging. Vanaf begin 2017 vragen we
hiervoor een vaste vergoeding van 60 euro. Aanvragen voor activitei-
ten worden best gericht aan ludwig@damvallei.be.
Verder zijn er ook nog meer gespecialiseerde excursies door en voor
het bestuur van de werkgroep Damvallei. Dergelijke wandelingen
zijn vooral gericht op ‘speciallekes’ (zoals planten die op de rode lijst
staan) en de specifieke beheermaatregelen die nodig zijn om die
soorten te behouden. Uiteraard komen daarbij ook vaak anekdotes
en historische weetjes boven.

Enthousiaste gidsen
Gidsen zijn ambassadeurs. Zij dragen de natuurwaarde van ons ge-
bied op een enthousiaste, open, objectieve en geëngageerde manier
uit. Liefde voor de natuur werkt aanstekelijk! Het geeft veel voldoe-
ning als je er als gids in slaagt om de deelnemers enkele uurtjes aan-
gename natuurbeleving te bezorgen, waarbij ze ook een aantal
dingen opsteken. 

Na elke wandeling krijgen de deelnemers een folder en de mogelijk-
heid om één of beide boeken van de Damvallei te kopen. En … last
but not least: het einde van een excursie is ook steevast het moment
waarop de gids probeert iedereen warm te maken voor een engage-
ment als vrijwilliger in de Damvallei. Af en toe kunnen we zelfs ie-
mand werven voor de gidsenwerkgroep. Hiervoor werken we nauw
samen met Natuurpunt CVN. We hebben immers twee ervaren gidsen
in onze rangen die fungeren als mentor voor gidsen in opleiding. 

Wie belangstelling heeft voor de gidsenwerking in de Damvallei, mag
altijd contact opnemen met Ludwig De Groeve via ludwig@damval-
lei.be.
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