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Nieuws uit het Silsom
Ewoud L'Amiral, Peter Couvreur em Maarten Vandervelpen
Openstellingsproject
De bouwvergunning voor zo'n 800m plankenpad is goedgekeurd. In augustus
gaan we dus van start met de uitvoering van ons grootschalig openstellingproject.
Het project heeft als doel om bewegwijzerde wandeltrajecten te ontwikkelen
en toegankelijkheid te optimaliseren, om zo het gebied 'beleefbaarder' en
zichtbaarder te maken voor iedereen. Twee bewegwijzerde paden worden
aangelegd, met hoofdstartplaats (met startbord) aan de kerk van Kwerps en
een aanlooproute vanaf de kerk van Nederokkerzeel. Om natte delen van het
gebied te overbruggen gaan we in totaal zo’n 800m plankenpaden bouwen.
Een pad zal ook een deel door het begrazingsraster lopen zodat bezoekers ook
het begrazingsbeheer van nabij kunnen observeren. Gekoppeld aan natuurbeleving willen we ook het mysterieuze van het gebied in de verf zetten aan de
hand van lokale volksverhalen, zoals het verhaal van de ‘zwarte madam’.
Een bankje bij de meanderende Molenbeek zal een rustpunt zijn. We plaatsen
ook een kijkwand, waar mensen vogels zullen kunnen observeren zonder ze te
verstoren. In de toekomst hopen we ook een stukje speelbos te voorzien waar
kinderen onbezorgd kunnen ravotten.
Een wandelbrochure met aandacht voor de bijzondere soorten en een kaart
met de wandelpaden, zal verspreid worden door alle partners van het project
en beschikbaar gesteld worden in de horecazaken in de omgeving van het
gebied.
Het project is alleen maar realiseerbaar geworden dankzij de steun en de
samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, gemeenten Kortenberg en
Kampenhout, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap.
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Een nieuwe ontdekking
Op 11 juni trokken we met enkele leden
en sympathisanten van Natuurpunt
onder leiding van de conservators
Ewoud L'Amiral en Peter Couvreur het
Silsombos in, op zoek naar orchideeën
en andere interesante flora.
Op
een
perceel
beheerd
door
Natuurpunt vonden we vrij snel
bosorchis en bijenorchis, plantensoorten
die dankzij het jarenlange werk van vele
vrijwilligers in het Silsombos het goed
doen.
Tot onze verbazing vonden we ook
zwartwordende wasplaat, een minder
frequente paddenstoelensoort, zeker
voor deze tijd van het jaar. We waren
echter nog meer opgetogen toen we
een nieuwe orchideeënsoort vonden : de
bergnachtorchis. Het bewijs, we zijn
daar goed bezig!!!

Walk for Nature 2011 in het Silsombos
We plannen een feestelijke opening van de nieuwe openstelling van het gebied
in juni 2011. Daarna wordt dit ongetwijfeld één van de topgebieden in
Vlaanderen. Het gebied zal opgenomen worden in de nieuwe Fiets- en
wandelgids van Natuurpunt, die zal verschijnen in 2010.
Werkdag + Barbecue
Op 19 september plannen we een werkdag met daar aangekoppeld een
Barbecue. Schrijf het alvast in je agenda.
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Vlinderdag op 1 augustus
Paul van Leest
Op 1 augustus gaan we rond De Rotte Gaten in Meerbeek op zoek naar
Vlinders. Hier zijn verschillende biotopen te vinden voor vlinders. Hopelijk wordt
het een mooie dag, zodat ze zich niet verscholen houden!
De onderstaande foto's zijn gemaakt op de vlinderdag van 3 jaar geleden.

Advertentie
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Brandhout te koop
Molenbeekvallei (Nadine Rogiers)
In het natuurgebied Molenbeekvallei werd vorig najaar en dit voorjaar een
bosrand gekapt. Het is de bedoeling dat deze bosrand een hakhoutbeheer
krijgt. Dit betekent dat de bomen in de toekomst om de 6 à 10 jaar zullen
afgezet worden, zodat er geen problemen meer ontstaan met te hoge bomen.
Deze bosrand ligt nl. naast de spoorweg Brussel-Leuven en de NMBS had
gevraagd om de bomen te kappen om elk risico bij bijvoorbeeld storm te
vermijden.
Het werk werd voor een deel
uitgevoerd door de vrijwilligers van
NP-Kortenberg en voor een deel door
de professionele terreinploeg van
Natuurpunt. Maar ook een groep
medewerkers van het Zaventemse
bedrijf Toyota Boshoku Europe NV is
op de Dag van de natuur komen
helpen om het bruikbare hout te
verzamelen. Een fijne geste die we
heel hard waarderen.
De stammen werden in hanteerbare
stukken gezaagd, en vormen goed
brandhout van es, els en populier. Dit
hout bieden we nu te koop aan, aan
Natuurpunt-leden. De toegangsweg
is in deze droge periode redelijk goed
berijdbaar tot aan het bos, met een
gewone auto met aanhanger. Met
een terreinwagen kun je nog verder
rijden.
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Foto:
Stammetjes
in de
Molenbeekvallei
(Nadine
Rogiers)

Rotte Gaten (Luc De Muylder)
Jaarlijks worden er, in de winter, bomen gekapt en uitdunningen uitgevoerd in
het erkende natuurgebied van de Rotte Gaten in Meerbeek. Dit gebeurt volgens
een vergunde beheerplanning. Het is hierbij de bedoeling om de poelen van het
Elzenbroek, de rabatten en de loervijver van de Rotte Gaten te ontsluiten.
De zaag- en hakwerken worden, volgens de moeilijkheidsgraad uitgevoerd door
bosbouwaannemers, de professionele terreinploeg van Natuurpunt, of door
vrijwilligers en sympathisanten van Natuurpunt. Waarvoor dank aan deze
laatsten. Aan de afvoer- en opruimingswerken, na de kappingen, helpen de
enthousiaste leerlingen van de gemeentescholen van Meerbeek en Kortenberg
dapper mee.
Ook de Scouts van Kortenberg en/of hun scoutsvrienden zijn jaarlijks actief bij
de opruimingen en vuurtje stoken. Medewerkers van sympathiserende
bedrijven werken samen in het gebied om hun reeds sterk ploegverband nog te
accentueren. Nogmaals, veel dank aan allen.
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Van al dat zagen en kappen van elzen, essen en wilgen, blijft er nog wat
brandhout in de voorraad. De stammetjes zijn deels reeds verzameld in stapels
en deels nog op te ruimen (verzamelen).
In het Elzenbroek zijn de voorraden slechts te bereiken met tractor en zware
sleep- of trekwagen (nog beter met een laadbak). Dit afvoeren gebeurt bij
voorkeur na lange droogte of een vorstperiode; dit om al te grote spoorvorming door het gebied te voorkomen, vanaf oktober. De houtstammetjes
van de rabatten van de Rotte Gaten kunnen worden afgevoerd vanaf de oude
Broekweg, een zijstraat van de Schoonaardestraat. Vandaar kunnen ze met
een zwaardere personenwagen en/of terreinwagen, met een remorque worden
afgevoerd, reeds vanaf september.
Info
Kostprijs van het brandhout: 12 euro per kubieke meter, opgehaald ter
plaatste door de koper. Het verschuldigde bedrag mag nadien overgeschreven
worden op de rekening van NP Kortenberg nr. 001-2372143-84.
Contactpersoon voor het brandhout van de Molenbeekvallei: Nadine Rogiers via
mail nadine.rogiers@skynet.be of tel. 02-759 27 62
Contactpersoon voor het brandhout in de Rotte Gaten: Luc De Muylder,
luc.demuylder@telenet.be of gsm 0486 95 53 14
Foto:
Runderenberg
van Leest)
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De Boomklever
De Boomklever is het driemaandelijkse tijdschrift van de Natuurstudiegroep
Dijleland, een natuurstudiewerkgroep van Natuurpunt actief in de regio van
Leuven.
De Boomklever bevat rijk geïllustreerde
artikels over al het moois dat de natuur te
bieden heeft in de brede Leuvense regio.
Op de website:
www.natuurstudiegroepdijleland.be
/boomklever.htm is de korte inhoud en de
cover van elke Boomklever van de laatste 3
jaar te vinden.
U kunt u zich abonneren op De Boomklever
door overschrijving van 10 EUR op
rekeningnummer 001-1552168-50 van de
Natuurstudiegroep Dijleland, met
vermelding van ABO 2010 + naam en
adres. Een steunabonnement kost 15 EUR
of meer.
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Van Willeke Spin
Aurora De Marrez
Toen het nog lente was, ergens in april werd Willeke spin geboren.
Hij kwam uit één van de eitjes die zijn mama voor de winter goed verstopt had
in een holletje van een dikke eik in de tuin van Christiaans papa.
Toen hij wat gegroeid was, reisde hij naar buiten.
Willeke was nu groot genoeg om voor zichzelf te zorgen.
Dat deed hij ook!
Hij kroop door het kiertje van een openstaand raam naar binnen (toevallig de
kamer van Christiaan) en weefde een web in een hoekje van de kamer.
Christiaan vond het best. Geen vervelende muggen meer .
Maar zijn mama niet! Die veegde de spinnenweb steeds weer weg.
Gelukkig kon Willeke altijd tijdig wegkomen.
En dan deed hij erg zijn best op een nieuwe web. Nog mooier dan het vorige.
Christiaan keek er dan bewonderend naar.
“Nu laat mama je web zeker hangen,” zei Christiaan dan altijd.
Maar oei! Mama veegde Willekes web altijd weer weg.
Na de zoveelste keer weer eens herbeginnen, was Willeke het BEU!
HEEL ERG BEU!
“Foert, ik ga weg!”, riep hij.
En Willeke spin kroop naar buiten. Hij vond een goed plekje in papa's serre
tussen de takken van een tomatenstruik.
Willeke begon meteen een web te weven. Dat was een hele klus maar
uiteindelijk raakte het af.
Hij legde zich te rusten in het schuilhoekje naast de signaaldraad van zijn web.
Opeens trilde de signaaldraad. “Ha, een lekkere vlieg of mug in mijn web, dat
wordt een lekker maal,” dacht Willeke.
En hij liet zich de vlieg (want het was een vlieg) goed smaken.
Zo had Willeke best een goed leventje. Vliegen en muggen waren er immers
genoeg. En altijd vloog er wel één in zijn web.
Maar ach, tomaten worden besproeid met water en 's zomers ook geplukt.
En Willeke... Die kon telkens een nieuw web weven.
Toen zijn web wéér eens stukgemaakt werd, was hij woest.
Hij klom naar buiten. Mopperend dat mensen geen verstand hadden van
spinnen en hun webben.
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Jorre de zevenslaper, die even een dutje deed, werd wakker en vroeg wat er
aan de hand was.
“Och”, bromde Willeke, “telkens ik een web weef, maken Christiaans ouders het
stuk.”
“Je moet dan ook geen web maken in hun huis,” zei Jorre.
“ Zeg, verderop zit Ariaantje, een hangmatwebspin. die weeft een hangmat
tussen en op de takken van de Rhododendron. Misschien wil zij wel gezelschap.
En daar zit je rustig.”
Dat leek Willeke wel wat. Hij bedankte Jorre voor de goede raad (Hij was
tenslotte een beleefde spin) en trok naar de Rhododendron.
Daar zag hij Ariaantje zitten. Die trok maar een treurig gezicht.
“Wat is er?”, vroeg Willeke.
“Ach, er vallen niet veel insecten in mijn web,” zei Ariaantje.
Willeke dacht na.
“Ik heb het,” riep hij.
“Ik weef mijn web boven dat van jou en dan kan jij soms bij mij komen eten!”
“Goed hoor,” zei Ariaantje.
Toen Willeke zijn web geweven had (half verborgen onder een mooie paarse
bloem), gingen Ariaantje en hij ernaar zitten kijken.
“ Een mooi geheel,” zuchtten ze.
Dat was het ook!
Wat in Willekes web vloog, was voor Willeke; wat uit Willekes web in Ariaantjes
web viel, smikkelde Ariaantje op.
Maar wanneer Willeke tekort had, kwam hij bij Ariaantje eten.
Zo deelden ze elkaars eten.
In de herfst, toen Willeke al een hele Willy en Ariaantje een mooie Arianne
geworden was, legde Arianne op een mooie dag haar eitjes in een holletje van
de dikke eik.
Toen stierven Willy en Arianne.
De eitjes bleven de hele winter goed verborgen in de eik.
In de lente kwam er uit één eitje...
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info
Spinnen zijn geen insecten: ze hebben 8 poten in plaats van 6 zoals insecten.
Nu nog leven hangmatwebspinnen (Ariaantje) en wielwebspinnen (Willeke)
op deze manier samen.
Er zijn ook vrouwtjesspinnen die hun eitjes met zich meedragen in een
gesponnen zak. Deze spinnen leven op beschutte plaatsen (stallen, schuren,...)
en worden niet echt blootgesteld aan de elementen. De eitjes komen al na
korte tijd uit. Mama spin draagt de kleintjes dan een tijd mee op haar rug.
De eitjes van 'Arianne' worden gelegd waarna de spin sterft en de winter dus
niet doorkomt.
Wat het paren in het echte leven betreft, zijn de mannetjes best op hun
hoede. Meestal eet het vrouwtje het mannetje na het paren op, tenzij hij een
groot bruidsgeschenk in de vorm van een heerlijk maal meebrengt. Dit om haar
af te leiden tijdens het paren.
In het plaatje links zit een foutje? Welk?
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Het nieuwe station van Kortenberg en de
lokale vogelpopulatie
De bouw van het nieuwe treinstation in Kortenberg is een fraai staaltje van
moderne architectuur en heeft het uitzicht van de stationsomgeving danig
veranderd. Maar toch hebben wij hebben wij als fervente treinreizigers,
vogelliefhebbers en Natuurpunters een belangrijke opmerking bij het nieuwe
treinstation in Kortenberg.
Blijkbaar hebben onze gevleugelde vrienden last van deze nieuwe invulling van
de omgeving. De enorme glaswand waar de fietsenstalling is in ondergebracht
kan een dodelijk probleem vormen voor onze vogels. Pimpelmezen, merels en
zelfs een grote bonte specht zijn het slachtoffer van de glazen muren van de
fietsenstalling. Zij merken de grote glazen muur minder goed op en vliegen er
zich op te pletter. Na een kort bezoek in juni lagen de slachtoffers nog op de
stoep.
Daarom hebben wij hierover contact opgenomen met Infrabel, de beheerder
van de gebouwen van de NMBS. Wij hebben hen geïnformeerd hoe men deze
ongewilde ongevallen kan vermijden of op zijn minst verminderen. Er bestaan
o.a. zelfklevers in de vorm van roofvogelsilhouetten die men op de ramen kan
aanbrengen. Deze silhouetten maken de glazen wand voor vogels materieel
zichtbaar en zorgen ervoor dat zij een andere weg zoeken. Het is een methode
die zijn nut al vele malen heeft bewezen.
Jammer genoeg kregen wij volgend antwoord :
Geachte heer,
In antwoord op uw vraag aan Infrabel van 11/06/2010 kunnen wij u
melden dat wij de situatie ter hoogte van het station Kortenberg
grondig hebben onderzocht.
Daar het niet bekend is of vogels na verloop van tijd, nadat ze
aan de nieuwe omgeving gewend zijn, hun vlieggedrag aanpassen,
lijkt het niet wenselijk om scharen van vogels op het groene
glas te kleven. Het is ons tot op heden onbekend welke
effectieve mogelijkheden er bestaan om dit probleem op te
lossen, maar dit wordt onderzocht.
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Wij hopen u alvast goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog
verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons
opnieuw te contacteren.
Met vriendelijke groeten,
MIEKE MEERT
Adviseur communicatie
Cel Info Buurtbewoners
Omdat wij niet tevreden zijn over dit onduidelijk antwoord hopen wij toch nog
met Infrabel een oplossing te vinden. Je kan beter nu vanuit het voorzorgsbeginsel al een eenvoudige maatregel treffen, een zelfklever is immers een
kleine moeite. Bovendien, elk jaar is er nieuwe lading jonge vogels die voor het
eerst hun omgeving verkennen… Wordt vervolgd!

Landschap in de Konnebin in Meerbeek (Paul van Leest)
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AGENDA
Zondag 1 augustus

Landelijke vlinderdag. Zoeken naar vlinders rondom de Rotte Gaten. Start om
14 uur aan de kerk van Meerbeek. Contact: Luc De Muylder (0486 95 53 14).
Zie elders in dit blad.

Zondag 22 augustus

Insectenexcursie i.s.m. de Natuurstudiewerkgroep Dijleland. Start om 13.30 uur
uur aan de kerk van Meerbeek (Sint Antoniusstraat). Contact: Bart Creemers
(0496 89 31 06).

Zondag 12 september

Open Monumentendag: Water - Vuur - Aarde - Lucht
Twee activiteiten met als thema: het natuurelement Water in het Landschap.
• Wandeling in de omgeving van Meerbeek. Start om 14 uur aan de kerk
van Meerbeek (Sint Antoniusstraat).
• Fietstocht door de gemeente Kortenberg. Start om 14 uur aan het
waterreservoir Den Tomme (Hulstbergstraat en Heerbaan) in Meerbeek.
Contact: Maarten Vandervelpen (0478 54 54 63).

Zondag 19 september

Werkdag en barbecue in het Silsombos.
Info: Ewoud L' Amiral (0476 26 16 34).

Zondag 17 oktober

Week van het Bos.
Paddestoelenwandeling in het Warandebos. Start om 14 uur aan de parkeerplaats bij het oude gemeentehuis van Everberg (Gemeentehuisstraat).
Contactpersoon: Filip Fleurbaey (02 759 87 52).

Zondag 24 oktober

Dag van de trage wegen. Twee wandelingen langs trage wegen in de omgeving
van Everberg. Start om 14 uur aan de parkeerplaats bij het oude gemeentehuis
van Everberg (Gemeentehuisstraat).
Contactpersoon: Maarten Vandervelpen (0478 54 53 63)
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Gezien de aard van het terrein en de paden zijn de wandelingen niet geschikt voor rolstoelen
en kinderwagens. De wandelingen zijn gratis voor leden. Voor niet-leden vragen wij een
bijdrage van 1 euro per persoon (maximaal 2,50 euro per gezin).
vu. Maarten Vandervelpen, Edegemstraat 33/6, 3070 Kortenberg - 0478 54 53 63

Holle weg in de Koeheide (Paul van Leest)
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