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Foto's:
Herinrichting van de vijver
aan de Kerselarenstraat in
Erps-Kwerps. Op de
werkdag van de afdeling
Kortenberg gaan we hier
mee verder.
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Even voorstellen: Kortenberg
Paul van Leest
Het Silsombos kent twee nieuwe conservators, die daardoor ook in het bestuur
van Natuurpunt Kortenberg zitten. Hierbij stellen we ze even voor.
Luc Vrolix is geboren in een boerengezin in Bocholt en
was toen eigenlijk altijd in de natuur. Hij woont in ErpsKwerps, vlak bij de tennis van Lelieboomgaarden en dus
heel dicht bij het Silsombos. Hij is meegegaan naar de
werkdagen en trof daar een 'toffe kliek' aan. Toen
Peter Couvreur weg ging als conservator, is Luc medeconservator geworden. Hij houdt zich vooral bezig met
het beheer en de planning van de werkdagen.
Luc vindt dat het Silsombos zich goed evolueert. Het is
beter toegankelijk geworden door de bewegwijzering en de knuppelpaden. Er is
meer open ruimte: open vlaktes met allerlei bloemetjes en planten. Luc hoopt
dat het Silsombos zich zo verder zal evolueren: meer herstel, minder bebossing
en een meer landelijk karakter.
Tony Neirynck was al van jongs af aan geïnteresseerd
in de natuur. Hij heeft een tuinbouwopleiding gevolgd.
Enige jaren geleden heeft Tony de opleiding Bosbouw–
bewaamheid gevolgd. Tijdens deze opleiding is hij mee
gaan gidsen in het Zoniënwoud. Dit heeft hij jaren
gedaan, maar om het gidsen beter te leren kennen,
heeft hij de cursus Natuurgids gevolgd. Toen Tony een
terrein moest kiezen, is hij naar Ewoud gegaan, die
hem met open armen heeft ontvangen in het Silsom–
bos. Sindsdien is hij ook actief in de beheergroep van het Silsom, waar hij zich
vooral bezighoudt met de wandelingen, en ook actief is in de samenweking met
de boerderij het Silsomhof.
Tony ziet een groter Silsombos, dat mooi afgebakend is naar recreatie toe. Hij
zou het nog meer willen omvormen naar grasland en een moerasbos. Ook zou
hij graag een rolstoel / buggypad gerealiseerd zien.

Even voorstellen: Zaventem
Bernadette Kinart
Hierbij de nieuwe samenstelling en de contactgegevens van het bestuur
Natuurpunt Zaventem.
Daniel Blockmans, Voorzitter
Rode Beukendreef 11,
1930 Zaventem, 027595292
daniel.blockmans@uzleuven.be

Louis Hendrickx
Desmedtstraat 47,
1930 Zaventem, 02/7206698

Lieve Lebegge, Ondervoorzitter
Pastoor Dupontstraat 15, 1930
Zaventem, 027592492
lieve.lebegge@telenet.be

Marleen Jespers
Koekoekenstraat 14, 3078 Everberg,
0475/601284
marleenjespers@hotmail.com

Bernadette Kinart, Secretaris
Felix Timmermmanslaan 4, 1933
Sterrebeek, 02/7315946
bernadette.kinart@pandora.be

Jean-Paul Martens
Pastoor Dupontstraat 15, 1930
Zaventem, 027592492
jean.paul.martens@pandora.be

Nele Aerts
Mechelsesteenweg 144/3, 1933
Sterrebeek, 0473/945780
nele_aerts@hotmail.com

Martin Peeters
Kerkhoflaan 45/A,
1930 Zaventem, 02/7204205

Roger en Magda De Cleen-Rombaut
Akker 12, 1930 Zaventem,
02/7579042
roger.magda@skynet.be

Jeannine Schetske
M. Despretlaan, 1933 Sterrebeeek
trinette.craps@hotmail.com

Dag van de Trage Weg
Tijdens het weekend van 20 en 21 oktober organiseert Trage Wegen vzw de
‘Dag van de Trage Weg’. Het wordt stilaan een traditie dat ook in Kortenberg
een activiteit op het programma staat, georganiseerd door de gemeente en
Natuurpunt Kortenberg. Dit is niet zonder reden. De gemeente Kortenberg
beschikt immers over een uitgebreid netwerk van die trage wegen.
Op zondag 21 oktober kan je deelnemen aan gegidste wandelingen die je
leiden langs enkele mooie maar minder bekende plekjes in onze gemeente.
Nadien word je van harte uitgenodigd voor een drankje. Plaats van afspraak is
GC Colomba (Wijngaardstraat). De wandelingen starten om 14 u. Er zijn twee
wandelingen van 6 km en 10 km. Bij de wandeling van 6 km houden we een
rustig tempo aan en geeft de gids geregeld info over de trage wegen. De
wandeling van 10 km is geschikt voor de wandelaar die er een goed tempo op
na wil houden. Terugkomst wordt verwacht tussen 16 en 17 u. Deelname is
gratis. Voorzie aangepaste kledij en geschikt schoeisel, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Meer info Natuurpunt: maarten.vandervelpen@telenet.be of 0478 54 53 63
Meer info gemeente Kortenberg: mobiliteit@kortenberg.be of 02 759 98 28.

Nieuwsflits van Natuurpunt Kortenberg
Als lid van Natuurpunt ontvang je driemaandelijks een nieuwe ‘Kaardebol’ met
aan de achterzijde de komende activiteiten. Soms zijn deze activiteiten, als ons
ledenbladje in de bus valt, nog een aantal maanden verwijderd. Logisch dat
men dit vergeet, ondanks het feit dat je echt wel interesse had.
Om beter op de hoogte te blijven van onze activiteiten bieden wij onze
Nieuwsflits aan. Zo krijg je in de week voorafgaand aan een activiteit een
herinnering via email gestuurd met wat uitleg en praktische info. Ook bijzonder
natuurnieuws - zoals de waarneming van een zeldzame vogelsoort in onze
gemeente - zullen wij met deze flits de wereld in sturen.
Indien je dus wenst beter op de hoogte te blijven van onze activiteiten, stuur
een mailtje naar paul.vanleest@base.be of maarten.vandervelpen@telenet.be
met de mededeling dat je je wenst in te schrijven voor de nieuwsflits.
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina van Natuurpunt Kortenberg.
Geef ons een “vind ik leuk”. Ook daar worden onze activiteiten tijdig gepost en
brengen wij nieuws van het natuurfront.

AGENDA
Zondag 21 oktober: Dag van de Trage wegen
Afspraakplaats: om 14u aan GC Colomba (Wijngaardstraat). Einde voorzien om
16u30. Georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Kortenberg.
Contact: Maarten Vandervelpen, maarten.vandervelpen@telenet.be, 0478
545363. Zie elders in dit blad.

Zaterdag 3 november

Fakkeltocht in het Silsombos. Voor jong en oud. Plaats van vertrek : ’t
Silsomhof (Olmenhoekstraat 49, Erps-Kwerps). Start om 19u. Contact, Tony
Neirynck, tony.neirynck@telenet.be, 0474 708185. Zie elders in dit blad.

Zondag 11 november

Wasplatenexcursie.
Maak
kennis
met
deze
bijzondere
zeldzame
paddenstoelensoort. Plaats van vertrek : De Grubbe (kruispunt Hollestraat en
Buurtweg 4). Start om 14u. Contact Maarten Hens, 0499 542651,
maarten.hens1@telenet.be.

Zaterdag 17 november
Werkdag op de Bombazijnen op 't Imbroek in Zaventem en op de weide te
Nossegem tegenover de Colruyt. De werkdag gaat door van 9 tot 17 u, met
lunch die voorzien wordt voor diegenen die een ganse dag komen helpen.
Uiteraard ook versnaperingen tussendoor. Afspraak vanaf 9 u aan de
Bombazijnen, Michielsstraat te Zaventem (aan het kapelletje). Werkkledij en
werkhandschoenen te voorzien, en zo mogelijk ook wat extra gereedschap
(spade, handzaag, etc...). Contact: Daniël Blockmans, 02 7595292.

Zondag 18 november
Dag van de Natuur. Werkdag in natuurgebied Molenbeekvallei aan de nieuwe
ingerichte vijver. Afspraak om 9u aan parking station Erps-Kwerps,
Kerselarenstraat. Deze activiteit is gratis maar aanmelden is nodig tegen ten
laatste 16/11 via nadine.rogiers@skynet.be.
De grote vijver van de Molenbeekvallei werd deze zomer heringericht. De
graafwerken maken de vijver nu nog aantrekkelijker voor veel soorten riet- en
watervogels. Er zijn nog een aantal gekapte bomen op te ruimen. Het werk zal
dan ook vooral bestaan uit het verzamelen van hout en takken. We werken tot
12u en dan verwennen we alle helpers met een bio- en fairtrade-broodjeslunch.
Ook een bever heeft dit stukje wildernis uitgekozen en is het duchtig aan het

verbouwen tot het voldoet aan zijn wensen. We zullen daar volop de resultaten
en de gevolgen van zien. Dus laarzen onontbeerlijk!
Contact, Nadine Rogiers, nadine.rogiers@skynet.be, 02 7592762 .

Zondag 25 november
Werkdag natuurbeheer Silsombos. Start om 9u. Plaats van vertrek: nog te
bepalen. Einde omstreeks 12u. Contact, Luc Vrolix, vrolixl@gmail.com of GSM:
0475 20 61 12. Zie ook www.silsombos.be.

Zondag 9 december
Werkdag natuurbeheer Silsombos. Start om 9u. Plaats van vertrek: nog te
bepalen. Einde omstreeks 12u. Contact, Luc Vrolix, vrolixl@gmail.com of GSM:
0475 20 61 12. Zie ook www.silsombos.be.

Zondag 16 december
Landschapswandeling. Start om 14u. Plaats van vertrek: Kerk Meerbeek (SintAntoniusstraat).
Contact:
Maarten
Vandervelpen,
0478545363
maarten.vandervelpen@telenet.be.

Zondag 27 januari
Algemene ledenvergadering afdelingen Zaventem en Kortenberg. Afspraak in
Hoeve Nothengem, hoek Sint-Lambertusstraat en Namenstraat te Nossegem,
om 14u. Van 14 u tot 16u voorzien we een landschapswandeling rond
Nossegem, vanaf 16u afzonderlijke
jaarvergaderingen en vanaf 17u
avondmaal met kaas en wijn en taart achteraf. Wiandeling voor iedereen gratis,
avondmaal gratis voor leden (en partners) van Natuurpunt Zaventem en
Kortenberg, anderen : 6 euro/persoon. Vooraf inschrijven bij Bernadette Kinart,
bernadette.kinart@telenet.be of 02/7315946.
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). Activiteiten georganiseerd
in samenwerking met andere organisaties zijn meestal gratis.

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

