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Dag van de Natuur
Paul van Leest, Danny Blockmans en Ewoud L'Amiral
De Dag van de Natuur is in onze beide afdelingen hét moment om
onderhoudswerk te verrichten in onze natuurgebieden, en iedereen op te
roepen om hierbij te helpen. Dit jaar is dit niet anders.

Zaventem
In Zaventem wordt er gewerkt op zaterdag 19 november. De werkdag begint
om 9 uur en duurt tot 17 uur.
In de voormiddag (vanaf 9 uur dus) komen we bijeen op de hoek van de
Voskapellelaan en de Rode-Beukendreef te Nossegem (tegenover de Colruyt).
In de namiddag (vanaf 13 uur komen we bijeen op de Sint-Michielsweg te Zaventem
aan het kapelletje (op ’t Imbroek) vanaf 13 u.
Er worden versnaperingen voorzien en voor diegenen die voor- en namiddag komen
meewerken, is er lunch voorzien in de scoutslokalen van Zaventem
Voorzie aangepaste werkkleding. Indien u beschikt over gereedschap (kruiwagen,
spade, hamer,…) dan mag u die zeker meebrengen.
Info: Danny Blockmans, Voorzitter Natuurpunt Zaventem, Tel 02/7579016 (na 19 u)

Kortenberg
In Kortenberg gaan we werken op zondag 20 november. De Dag van de Natuur
staat dit jaar in het teken van de samenwerking tussen de Gemeente, het
Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt in het Silsombos. U krijgt er
tussen 14u en 16u de kans om kennis te maken met het natuurbeheer in het
Silsombos. U kan er die dag zelf mee helpen met het natuurbeheer in het
Silsombos door mee de handen uit de mouwen steken.
Het is door dit natuurbeheer dat het Silsombos evolueerde niet alleen
paradijselijk voor fauna en flora, maar ook voor wandelaars en andere
natuurliefhebbers. De biodiversiteit in het Silsombos is er pure barok. Elk
seizoen brengt iets uitzonderlijks dat het gebied uniek maakt.

Waar? De dag van de natuur vind plaats aan de Zevenster in Erps-Kwerps. Je
kan de locatie bereiken via het St-Pietersplein in Kwerps. Er zullen pijltjes
hangen naar de evenementlocatie.
Wat? Van 14u tot 16u kan u kennis maken met het natuurbeheer in het
Silsombos. We gaan er een gekapte populierenplantage opruimen en inrichten
zodat dit stukje natuur kan evolueren naar een gevarieerd landschap waar
binnen een paar jaar duizenden bloemen voor een kleurrijk schouwspel zullen
zorgen.
Om 14u30 vertrekt er ook een korte geleide wandeling in het teken van het
natuurbeheer.
We hopen op veel helpende handen, want er is veel werk. In ieder geval komen
onze vrienden van Toyota Boshoku Europe weer helpen!
Info: Ewoud L’Amiral, conservator Silsombos, tel. 0476/26.16.34
of ewoud.lamiral@natuurpunt.be of www.silsombos.be

Natuurpunt Kortenberg digitaal
Paul van Leest
We
zijn
nog
bezig
met
de
vernieuwing
van
onze
website
www.natuurpunt.be/Kortenberg. Maar de oude site is nog steeds operationeel.
Verder hebben we een facebookpagina en maken we ook zo veel mogelijk
reclame in de locale media. Kijk ook eens op www.silsombos.be en de
facebookpagina van het Silsombos!
Verder heb ik een fotoblog over landschappen in Kortenberg:
www.bloggen.be/landschappen_kortenberg.
Onze e-mail nieuwsbrief Natuur.flits Kortenberg, gebruiken we wanneer we iets
op korte termijn willen melden of organiseren. Je kan je inschrijven via
paul.vanleest@base.be.
Een kleurenversie van deze Kaardebol kan worden gedownload via
www.natuurpunt.be/Kortenberg.

Ingrijpende werken in Molenbeekvallei en
Rotte Gaten
Maarten Vandervelpen
De natuurgebieden Molenbeekvallei en Rotte Gaten in Meerbeek en ErpsKwerps bestaan voor een belangrijk deel uit natte valleibossen. Ze maken deel
uit van een habitatrichtlijngebied waar de Molenbeek de blauwe draad vanuit
maakt. De habitatrichtlijngebieden of ‘Speciale Beschermingszones’ zijn zones
die in het kader van de Europese habitatrichtlijn zijn aangeduid om natuurlijke
habitats en wilde fauna en flora in stand te houden.
Dat deze gebieden als speciale beschermingszones zijn aangeduid, betekent
dat zij dan ook speciale aandacht genieten. Doorheen de jaren, vooraleer dat
zij Europees werden beschermd of in bezit kwamen van Natuurpunt, werden
vele percelen in het valleigebied niet op een natuurvriendelijke manier beheerd,
integendeel. Zo is de aanplant van populierenbossen, ten behoeve van de
houtopbrengst, in de tweede helft van de 20ste eeuw een typisch fenomeen in
deze natte gebieden. Dit ging soms ten koste van unieke broekbossen met de
daarmee gepaard gaande wilde fauna en flora.
Natuurpunt Kortenberg heeft enkele van deze populierenbossen aangekocht
om op termijn die om te vormen tot een natuurlijk bos. Dit betekent dat
inlandse bomen ruimte krijgen om het gebied te koloniseren. Dit zal de
biodiversiteit ten goede komen.
Als afdeling achten wij de tijd gekomen om enkele van die percelen in het
najaar te kappen. Zo zullen in het Elzenbroek (aan de Schoonaardestraat) en
Haeverbroeken (aan de Wijnegemhofstraat) de populierenbossen gekapt
worden. In het natuurgebied de Molenbeekvallei zal een perceel populieren
worden gekapt ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Een andere belangrijke
reden om de kapwerken uit te voeren is de veiligheid. Wanneer de bomen nog
langer blijven staan, zou er gevaar kunnen optreden voor de naburige wegen
en bewoning. Dit toekomstige risico wilden wij dus niet afwachten; vandaar om
ook nu te handelen.

Hoe gaat het dan verder met dit gebied? De bedoeling is dat de drie percelen
terug bebost geraken. Daarbij gaat er niet veel beheer aan te pas komen. Wij
kiezen voor spontane herbebossing. Voor het perceel aan de Haeverbroeken,
hopen wij op termijn het gebied te laten ontwikkelen als een gemengde zone
voor weide (voor landbouw) en bos.
Het kappen van bomen is begrijpelijker wijze voor de natuur- en
landschapsliefhebber geen aangenaam zicht. Daar zijn wij ons zeker van
bewust. Daarom dat wij onze leden en buurtbewoners maximaal op de hoogte
willen brengen van de geplande werken. In eerste instantie zal het landschap er
niet zo mooi uitzien, maar na enkele jaren zullen de bossen zich stilaan
herstellen en zal de biodiversiteit en dus ook de natuur en mens er zijn
voordeel mee doen.
Voor meer info, kan je ons altijd contacteren :
Maarten Vandervelpen, Edegemstraat 33, bus 6, 3070 Kortenberg
0478 545363, Maarten.vandervelpen@telenet.be
Of Luc De Muylder (conservator Rotte Gaten), Luc.demuylder@telenet.be
Of Nadine Rogiers (mede-conservator Molenbeekvallei),
Nadine.rogiers@skynet.be

Natuurbeheer als goed doel
Maarten Vandervelpen
Op 29 juni organiseerde L’Oreal haar ‘Citizen day’. Op die dag ging het
personeel een hele dag aan de slag voor een goed doel. Daarbij konden zij
kiezen uit een heel gamma van activiteiten. L’Oreal had in haar zoektocht naar
geschikte acties Natuurpunt niet vergeten. Er waren in het natuurgebied de
Rotte Gaten in Meerbeek nog wel wat beheerwerken uit te voeren dus zijn wij
op dit aanbod ingegaan.
Omstreeks 9u ontvingen conservator Luc De Muylder en Maarten Vandervelpen
de moedige werkers. Na wat uitleg te hebben gegeven over het gebied en het
nut van het beheer gingen we met z’n allen aan de slag. In de namiddag
hebben we nog een kleine wandeling doorheen het gebied gemaakt.
L’Oreal is al het zoveelste
bedrijf uit de Brusselse regio
dat op een leuke manier kennis
maakt
met
onze
natuur–
gebieden, vlakbij die drukke
hoofdstad.
Wij appreciëren het dan ook dat
er ook vanuit Brussel aandacht
is voor en belang wordt
gehecht aan het groene natuur
karakter van de omliggende
rand.
Dank aan L’Oreal en haar
personeel voor de leuke dag!

Nieuwe soort in Silsombos : het Boswitje
Pieter Moysons
Na weeral een nieuwe orchideeënsoort voor het Silsombos, de Brede orchis,
werd deze zomer een nieuwe topsoort ontdekt. Op 15 juli werd voor de eerste
maal een Boswitje (Leptidea sinapis) waargenomen. Dit is een zeldzame
dagvlinder die op de Vlaamse Rode Lijst staat als “Met uitsterven bedreigd”. In
Wallonië is de soort algemener maar gaat daar verder achteruit. Het boswitje
behoort, zoals de naam doet vermoeden, tot de familie van de Witjes
(Pieridae). Tot deze familie behoren ook het Groot en het Klein koolwitje,
soorten die iedereen ongetwijfeld al bewust of onbewust in het park of in zijn
of haar tuin heeft kunnen bewonderen.
Een gemakkelijk kenmerk
om het Boswitje te herkennen is de vlek op de
voorvleugelpunt, opvallend zwart bij de mannetjes en lichtgrijzig bij
de vrouwtjes, heel goed
te zien wanneer ze hun
vleugels
opengeplooid
houden.
Een
tweede
kenmerk is een zwarte
antenne met een oranjebruine tip met daaronder
een witte vlek. Hij is ook kleiner en fragieler dan andere witjes. Ze vliegen in
twee generaties van mei tot begin juni en van juli tot augustus.
Het Boswitje is te vinden bij bosranden, brede bospaden en kalkgraslanden in
de buurt van bossen. Het is dus zeker geen toeval dat deze prachtvlinder in
het Silsombos wordt ontdekt; aan bosranden en kalkgrasland zijn er in dit
prachtgebied geen gebrek. Hij verkiest als waardplant o.a. Veldlathyrus,
Vogelwikke, Gewone rolklaver en andere vlinderbloemigen. Deze algemene
planten zijn er op veel plaatsen terug te vinden.
Dit betekent helaas niet zeker dat deze vlinder ook als rups in het Silsombos
groot geworden is, het kan goed zijn dat dit exemplaar uit één of andere
Waalse populatie komt en per toeval bij ons terecht is gekomen. Maar het zijn

juist deze exemplaren die instaan voor het koloniseren van hernieuwde
geschikte gebieden en zo instaan voor het stichten van een nieuwe populatie.
Wij, als Natuurpunt Kortenberg zien deze waarneming als een teken dat het
huidige beheer vruchten afwerpt. We gaan daarom volgende zomer extra
inspanningen doen om deze soort verder op te volgen en ons intensief beheer
verder te zetten. Dit om het Boswitje en andere soorten opnieuw een kans te
geven in Vlaanderen.
Denk je ook een Boswitje gezien te hebben? Check eerst goed de twee eerder
genoemde kenmerken, probeer een foto te maken en laten het ons weten via
mail, onze facebookpagina (Natuurpunt Kortenberg) of waarnemingen.be!

Van belang voor trekvogels

Het Groot veld te Erps-Kwerps
Pieter Moysons (landschapsfoto: Paul van Leest)
Augustus, veel mensen keren terug van verre oorden voor het nieuwe
schooljaar. Voor sommige vogelsoorten is dit juist het moment om op een
verre reis naar hun overwinteringsgebieden te vertrekken. Het prille begin van
de heuse najaarstrek. Een ideale plaats om veel van deze augustussoorten te
zien, is het Groot veld, ten noorden van het centrum van Erps-Kwerps. Uniek
vanwege zijn open karakter en zijn akkers vol voedsel. Ideale pitstop voor een
trekvogel om te herbronnen.
Een eerste topsoort komt
hier voorbij rond 17-28
augustus, de Morinelplevier
(Charadrius morinellus).
Voorbije 3 jaar is deze
soort hier steeds gevonden
binnen deze periode, deze
zomer zaten er 11 stuks op
23 augustus. Met wat
inspanning kan je ze vinden
op
akkers
met
lage
vegetatie of reeds opge–

duvelde afgereden graanakkers. Ze rennen zoals andere plevierachtigen laag
met korte snokken over de grond , af en toe iets oppikkend. Bij gevaar drukken
ze zich en vertrouwen ze op hun schutkleur. De vogels zijn vrij tam en kunnen
soms tot op enkele meters beslopen worden. Op weg naar
overwinteringsgebied zijn ze dan ook een gemakkelijk slachtoffer voor
vogelvangers. De soort broedt in hoge berggebieden en in de toendra in het
noorden van Eurazië. Ze houden hier halt op weg naar de halfwoestijnen in
Afrika.
Naast de Morinelplevier waren er op 23 augustus ook 4 Bontbekplevieren
(Charadrius hiaticula) te zien op een plasje dat ontstaan was door het onweer in
de voormiddag. Ook nog diezelfde dag werd een Duinpieper ( Anthus campestris)
gezien. Deze soort was vroeger nog een broedvogel in België en Nederland
maar tegenwoordig niet meer door het verdwijnen van geschikte
broedbiotopen en recreatiedruk. Nu kunnen Duinpiepers enkel nog als trekvogel
bewonderd worden wanneer ze vanuit hun broedgebieden van Midden-Europa
naar de Sahel trekken.
Op het einde van augustus en begin september maak je dan weer veel kans om
een Grauwe kiekendief (Circus pygargus) te zien en sommige enthousiastelingen
zoeken dan zelfs een Steppekiekendief, een uiterst zeldzame doortrekker en
tot nu toe dan ook zonder resultaat. Naast zeldzaamheden waren er dit jaar
ook massa’s Torenvalken en tot 5 Bruine kiekendieven te zien.

Het mag duidelijk zijn dat het Groot veld een belangrijke functie heeft voor
verschillende zeldzame trekvogels. Maar ook de meer gewone trekvogels zijn
hier in grote aantallen van de partij. Soorten zoals Gele kwikstaarten,
Graspiepers, Tapuiten, Kieviten en zelfs Spreeuwen kunnen hun hartje hier
ophalen. Het gebied is niet alleen geschikt voor trekvogels, maar heeft ook alle
potentie om verschillende van deze soorten als broedvogel te herbergen. Wie
weet zullen er na voldoende inspanningen terug Grauwe gorzen, Bruine
kiekendief en Grauwe kiekendief kunnen broeden. Momenteel broeden er nog
verschillende Kwartels, Patrijzen, Veldleeuweriken en Gele kwikstaarten. Dit
maakt het tot één van de belangrijkste landschappen voor akkervogels uit de
streek.
Het is belangrijk om dit open karakter van het gebied te vrijwaren en er de rust
te garanderen. Zo hou je hier best je hond aan de leiband en blijf je beter op de
openbare paden. Niet alleen de vogels hebben last van verstoring, maar ook de
Europese haas is hier zeer gevoelig voor.

Geocaching in het Silsombos
Paul van Leest (info: Wikipedia en Danny Claes)
Geochaching is een buitensport en spel, waarbij meestal gebruik gemaakt
wordt van een GPS-ontvanger om een verstopte cache (een soort schat) te
vinden. Dit is meestal een waterdichte doos, voorzien van een logboek en wat
spulletjes, die de vinder bijvoorbeeld kan ruilen voor andere spulletjes.
Danny Claes en Rita Coenen hebben in juli een cache verborgen in het
Silsombos. Hij heet “De Lorelei van Midden-Brabant”. Het traject ernaar toe
volgt de Aardgaswandelroute die tijdens de “Walk for Nature” is ingewijd. Dit
traject is beter begaanbaar gemaakt in de herfst door de knuppelpaden (nu
nog de Reisemweg, want die ligt er vreselijk bij....). Om hem te vinden moet je
verborgen aanduidingen ontdekken.
De cache staat op www.geocaching.com en heeft als code GC2Z92Y. Je zal
merken dat er nog meer caches in onze buurt liggen.
Nadere info over Geocaching: Danny Claes (02 759 9394).

Nachtvlinderinventarisatie in de vallei van de Molenbeek- en Weesbeekvallei

Meten is weten
Maarten Vandervelpen
Om de achteruitgang van biodiversiteit in Vlaams-Brabant tegen te gaan,
lanceerde de provincie Vlaams-Brabant een initiatief waarbij belangrijke soorten
worden opgelijst en waarvoor de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid
draagt, de zogenaamde Provinciale Prioritaire Soorten (PPS). De Provinciale
Prioritaire Soorten dienen als onderbouw voor het soortenbeleid in VlaamsBrabant. Het soortenbeleid moet een vangnet worden voor soorten die
onvoldoende kunnen profiteren van het gangbare beleid rond milieu, natuur en
water, en die daardoor een groot risico lopen te verdwijnen.
Om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van deze soorten,
ontwikkelde Natuurpunt Studie i.s.m. Brakona (Vlaams-Brabantse koepel voor
natuurstudie) een PPS-webpagina binnen de website Waarnemingen.be. Binnen
deze website kan ieder zijn natuurwaarnemingen op eenvoudige manier
registeren. Dit is dus ook mogelijk gemaakt voor de PPS.
Uit analyse bleek dat er in de aangeleverde waarnemingen enkele geografi sche
hiaten zaten. Veel van die regio’s waar grote kennislacunes bestaan, blijken rijk
te zijn aan ‘natte natuur’ (o.a. beekvalleien, moerassen, vochtig/natte
graslanden en bossen). Deze natuur staat zwaar onder druk door o.a. de
steeds toenemende verdroging, maar hebben hun belang voor vele – vaak
bedreigde - soorten. De Molenbeek- en Weesbeekvallei, op de grens van
Kortenberg, Kampenhout en Herent vormt één van die gebieden die meer
aandacht nodig had en waarvoor verdere inventarisatie nodig was.
Nachtvlinders zijn hierbij een belangrijke soortengroep om te onderzoeken.
Daarom werd in deze vallei in dit kader begin juni reeds de derde
nachtvlinderinventarisatie uitgevoerd. Dit is een Bijzonder Natuur–
beschermingsproject dat werd uitgevoerd door Natuurpunt Studie met
financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. Uiteraard werden,
naast de PPS doelsoorten, ook alle andere nachtvlinders gedetermineerd
worden om een totaalbeeld te krijgen van de rijkdom van deze groep in deze
gebieden. Als materiaal heeft men gebruik gemaakt van 7 nachtvlindervallen
met kwikdamplamp van 125 W en 3 generatoren. De vallen werden ‘s avonds
geplaatst voor schemering. ‘s Ochtends bij het eerste licht, werden dan de

gevangen nachtvlinders gedetermineerd en vervolgens weer vrijgelaten. Dit
heeft heel wat interessante en zeldzame soorten opgeleverd.
Tijdens de drie inventarisatierondes werden speciale soorten
waargenomen. Enkele van deze
speciale soorten zijn de Grote
Vierbandspanner, Bruine Groenuil
en de Donkere Jota-Uil, Donkere
Wapendrager en de Moeraszeggeboorder (PPS-doelsoort). Voor
een uitgebreide lijst kan je een
kijkje nemen op
www. waarnemingen.be.
Foto: Grote Vierbandspanner

Deze verkregen, nieuwe informatie kan ons na verdere analyse heel wat zeggen
over de huidige toestand van deze natte natuur. Het kan ook de lokale
Natuurpunt-afdelingen, zoals Natuurpunt Kortenberg belangrijke informatie
geven voor het beheer van de natuurgebieden.
Voor meer informatie over het project kan je terecht bij Brakona
(brakona@natuurpunt.be), of neem eens een kijkje op waarnemingen.be!

Activiteiten in het najaar
Maarten Vandervelpen en Paul van Leest
Op zondag 23 oktober, organiseren wij samen met de gemeente Kortenberg de
‘Dag van de Trage Wegen’. Nadine Rogiers leidt je langs enkele buurt- en
voetwegen doorheen Erps-Kwerps. Deze trage wegen zijn niet alleen vanuit
mobiliteitsoogpunt een interessant alternatief voor fi etser en wandelaar, maar
ook voor de natuur kunnen zij een belangrijke rol vervullen. Door een goed
beheer kunnen zij fungeren als natuurverbinding tussen natuurgebieden.
Afspraak om 14u aan de parking van het station van Erps-Kwerps
(Kerselaerenstraat). (Contactpersoon : Nadine Rogiers - 027592762)

In Nossegem wordt op dezelfde dag de vijfde wandeling langs trage wegen
georganiseerd, langs verrassende paden met de grenskant SterrebeekNossegem, in de geest van Dr. Portray en Noskoem. Streebeek 2000, de
Wandel- en Fietsvrienden Serrebeek en wij zorgen voor een borrel onderweg en
een koffie nadien (rond 17 uur in de Koperen Kraan, Nossegem).
Op zaterdag 5 november organiseren wij samen met het Silsomhof een
fakkeltocht door het Silsombos. De tocht is bedoeld voor grote en kleine
durvers. Zij kunnen het mysterie van de Zwarte Madam ontdekken. Vertrek om
19 u bij het Silsomhof, Olmenhoekstraat 49 in Erps-Kwerps. Vergeet je laarzen
niet en neem fakkels mee! Jenever, soep, warme choco en nog meer zijn te
koop tegen democratische prijzen. De deelname kost voor leden van
Natuurpunt 1 € per persoon (max. 2,50 € per gezin) of 2 € (max. 5 € per
gezin)
voor
niet-leden.
Info:
Ann
Everaert,
0472
600337,
silsomhof@gmail.com
Op 19 november wordt er in het kader van de Dag van de Natuur gewerkt in
Zaventem en Nossegem, op op 20 november zijn er activiteiten in in het
Silsombos. Zie een afzonderlijk artikel over de Dag van de Natuur.
Op donderdag 27 oktober organiseren Natuurpunt Educatie en de Milieudienst
van de gemeente een infoavond “Koester je buren” over de prioritaire soorten
die als symbool dienen voor de biodiversiteit van specifi eke leefgebieden. U
krijgt veel leuke weetjes en verhalen over deze soorten en kan ook
streekproducten
proeven.
Speciale
aandacht
gaat
uit
naar
de
Watersalamander. Start om 19u30 in zaal Blauwgrond van het Administratief
centrum in Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30. Info: Milieudienst Kortenberg
(02 755 22 67).
Zondag 4 december is er een “gewone” werkdag in het Silsombos. Wat er
gedaan moet worden, is nog niet duidelijk, maar je kan altijd eens kijken op
www.silsombos.be of de Facebookpagina van het Silsombos. En uiteraard kan
je Ewoud bellen of mailen (0476 26.16.34 / ewoud.lamiral@natuurpunt.be).
De laatste activiteit van het jaar heeft plaats in Everberg op zondag 11
december. Meestal herkennen we bomen op basis van het blad. In de winter ligt
dat dus veel moeilijker. Christine Vicari en Aurora De Marrez leiden je door het
Hogenbos en geven enkele tips hoe je bomen in winterslaap kan herkennen.
Afspraak om 14u op de parking aan het oude gemeentehuis te Everberg.
(Contactpersoon : Christine Vicari - mail : raymond.vicari@gmail.com)
Iedereen is dus van harte welkom!

Actie tegen sluikstort in Bronnen Weesbeek
Maarten Vandervelpen (tekst en foto)
De ‘Bronnen van de Weesbeek’ is een klein natuurgebiedje, gelegen midden in
een woonwijk in Erps-Kwerps, tussen Heuve, de Kammestraat en Engerstraat.
Het is een moerassige plaats met vijver dat fungeert als waterconserveringsen waterbergingsgebied, maar het is ook toegankelijk voor bezoekers. Het
fungeert dus ook als rust- en ontspanningspunt voor de buurt.
Jammer genoeg hebben wij vastgesteld dat
het gebied onder druk komt te staan. Ten
eerste heeft het te leiden onder vandalisme
(blik, graffiti en brandstichting). Ten tweede
wordt er op meerdere plaatsen geregeld
tuinafval gestort. Dit tweede probleem is al
langer een oud zeer, maar daarom niet
minder problematisch. Het tuinafval zorgt
voor een onnatuurlijke verrijking van de
bodem (vermesting, eutrofiëring), wat een
negatieve invloed kan hebben op de
vegetatie en dus biodiversiteit.
Daarom heeft Natuurpunt Kortenberg beslist
om, samen met de gemeente Kortenberg,
actie te ondernemen. In een brief heeft onze
afdeling de buurtbewoners op de hoogte
gebracht van dit heikel punt. Wij hebben gevraagd om het sluikstorten
achterwege te laten en een oogje in het zeil te houden zodat overtredingen in
de toekomst worden vermeden. Omdat een proper leefmilieu ook een
belangrijke doelstelling is voor de gemeente, heeft zij zich achter dit initiatief
gezet en naast onze brief ook informatie verschaft aan de inwoners. Zij heeft
de inwoners tips gegeven over hoe om om te gaan met groenafval.
Met de gezamenlijke actie hopen wij de ‘Bronnen van de Weesbeek’ te bewaren
als een leuk stukje natuur waarvan iedereen kan en mag genieten.

AGENDA
Zondag 23 oktober
Dag van de Trage Wegen. Wandeling. Start om 14 uur aan de parkeerplaats van het station
van Erps-Kwerps Everberg (Kerselaerenstraat).
Contact: Nadine Rogiers (02 759 27 62).

Zondag 23 oktober
Dag van de Trage Wegen. Fikse wandeling in en rond Nossegem. In samenwerking met
Sterrebeek 2000. Samenkomst dus op 23 oktober om 14 u op de parking van de Colruyt te
Nossegem voor een fikse wandeling in en rond Nossegem. Achteraf is er taart in de Koperen
Kraan (hoek Mechelsesteenweg en Namenstraat). I

Donderdag 27 oktober
Info-avond “Koester je buren” over biodiversiteit om 19u30 in zaal Blauwgrond van het
Administratief Centrum in Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30. Info: Milieudienst Kortenberg
(02 755 22 67).

Zaterdag 5 november
Fakkeltocht door het Silsombos. Vertrek om 19 u bij het Silsomhof, Olmenhoekstraat 49 in
Erps-Kwerps. Vergeet je laarzen niet en neem fakkels mee! Info: Ann Everaert (0472
600337, silsomhof@gmail.com)

Zaterdag 19 november
Dag van de Natuur. Werkdag van 9 tot 17 uur. In de voormiddag op de hoek van de
Voskapellelaan en de Rode-Beukendreef te Nossegem (tegenover de Colruyt), in de namiddag
(vanaf 13 uur) kop de Sint-Michielsweg te Zaventem aan het kapelletje (op ’t Imbroek). I nfo: Danny
Blockmans, tel 02/7579016 (na 19 u).

Zondag 20 november
Dag van de Natuur. Werkdag in het Silsombos van 14 tot 16 uur. Om 14u30 een geleide
wandeling. Locatie: Zevenster, Erps-Kwerps. Info: Ewoud L’Amiral, tel. 0476/26.16.34.

Zondag 4 december
Werkdag in het Silsombos. Info: Ewoud L’Amiral, tel. 0476/26.16.34.

Zondag 11 december
Bomenwandeling in het Hogenbos. Start om 14 uur aan het oude gemeentehuis van
Everberg (Gemeentehuisstraat)
Contact : Christine Vicari en Aurora De Marrez (02 759 50 45)

Zondag 8 januari
Werkdag in het Silsombos. Info: Ewoud L’Amiral, tel. 0476/26.16.34.
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). Voor de fakkeltocht gelden afwijkende prijzen! Overige activiteiten
georganiseerd in samenwerking met andere organisaties zijn meestal gratis.

vu. Maarten Vandervelpen, Edegemstraat 33/6, 3070 Kortenberg - 0478 54 53 63

