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Werkdag Natuurpunt Zaventem 27 april 2013
Op zaterdag 27 april hield Natuurpunt Zaventem in samenwerking met
Sterrebeek2000 een werkdag (met ontbijt en broodjeslunch) in de
natuurgebiedjes “de Bombazijnen” op ’t Imbroek en “Ter Rode Beuken”.
Er werd gestart met een ontbijt en een uiteenzetting door Roger De Cleen –
natuurgids Natuurpunt Zaventem - over de werking van Natuurpunt.
Daarna vertrokken de vrijwilligers (20-tal) in twee groepen naar de
natuurgebieden.
Een eerste groep ging naar de Rode Beukendreef om palen aan te brengen ter
versterking van de schapenafsluiting, struiken aan te planten, afgewaaide
takken op te ruimen, stenen te verzamelen en de bloemenweide in te zaaien.
Deze werkzaamheden duurden tot de middaglunch, waarna de vrijwilligers de
tweede groep gingen versterken.
De tweede groep trok al van ’s morgens naar de schapenweide
Imbroek om distels te wieden en schapenmest te verzamelen om
bomen aan te brengen. In het Bombazijnenbos werden bomen en
geplant, nestkasten opgehangen en bramen en netels gesnoeid.
De werkdag werd afgesloten met de aanplanting van rijen knotwilgen
beek en het verzamelen van zwerfvuil.
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De verborgen geheimen van het Waterleven tussen 10.000 orchideeën

Nocturnes in het Silsombos
Op vrijdagavond 7 juni kan je in de avondschemer de geheimen van het
waterleven doorheen het Silsombos ontdekken… Samen met een natuurgids
kan je de Silsomgraslanden, moerassen en bossen bewonderen in haar volle
glorie. Echte koekoeksbloem, margriet, knolsteenbreek, vergeet-me-nietje en
ratelaar kleuren hoofdzakelijk het bonte boeket die de graslanden tooien. Maar,
het zijn vooral de 1000en bosorchissen die er bovenuit steken en de show
stelen.
Weidebeekjuffers vergezellen er de zwarte madam langs de oevers van de
Molenbeek. De brede donkerblauwe band in de vleugels maakt de in Vlaanderen
zeldzame Weidebeekjuffers zo bijzonder. Struinend door de graslanden zal je
ook kennis maken met de sprinkhaanzanger en haar onmiskenbare zang… Dit
en nog veel meer zal je doen verwonderen tijdens de Nocturnes in het
Silsombos.
Plaats van het evenement:
Sint-Pietersplein Erps-Kwerps (Kortenberg). Hier vertrekken alle wandelingen,
en hier kan je een glaasje drinken na de wandeling.
Wat:
• Tussen 19u00 en 20u00 vertrekken er geleide wandelingen door de
Orchideeënpracht (€1 per deelnemer €3 voor een gezin, €2 per niet lid,
of €6 gezin niet lid)
• Om 19u15 vertrekt er waterontdekkingstocht voor de kids
• Er kan zelfstandig gewandeld worden van 19u00 tot 22u30
• Laat je een (gezins)portrait fotograferen tussen 1000en Orchideeën door
een bekende top natuurfotograaf (€4, de opbrengst gaat integraal naar
het Silsombos)
• Vogelvrijlating indien er die dag gewonde vogels opnieuw hersteld zijn uit
het Natuurhulpcentrum Opglabbeek
• Drank- en eetgelegenheid
• Informatiestands
• Springkasteel
Meer info?
Ewoud L’Amiral, Gsm 0476 26 16 34, Ewoud.lamiral@natuurpunt.be
Tony Neirynck, Gsm 0474 70 81 85, tony.neirynck@telenet.be

Nieuwe bestuursleden in Kortenberg
Paul van Leest
Begin dit jaar maakte Luc De Muylder duidelijk dat hij met het penningmeesterschap van Nauutrpunt Kortenberg wilde stoppen. Hij heeft de boeken
vier jaar lang nauwgezet bijgehouden en daarvoor verdient hij heel veel dank.
We hebben gelukkig een nieuwe penningmeester kunnen vinden: Dirk Oliviers.
Hierbij stelt hij zich voor.
Ik ben Dirk Oliviers, 52 jaar oud. In een vorig leven ben
ik afgestudeerd als regent Wetenschappen –
Aardrijkskunde en heb ik één jaar les mogen geven aan
het Sint-Pieterscollege te Leuven. Echter door een
kronkel in het leven, legerdienst genoemd, ben ik nadien
niet meer aan de slag kunnen gaan in het onderwijs.
Natuur en natuurbeleving zijn echter nooit ver weg
geweest. Nu ben ik reeds 27 jaar aan de slag bij KBC.
Danni De Laere is een nieuw bestuurslid omdat hij medeconservator is van het
Silsombos. Maar je zal hem ook wel op andere plekken tegenkomen. Dit is zijn
voorstelling.
Silsombos Beleven is voor mij tot rust komen. Na een
stressvolle loopbaan op de luchtverkeersleiding een
ware verademing! Het Silsombos heb ik leren kennen
toen wij met het jonge gezin in Kortenberg kwamen
wonen eind jaren tachtig. In niets is het nog te
vergelijken met wat ik vandaag zie. Beheerswerken
wierpen duidelijk hun vruchten af. De hernieuwde
kennismaking kwam er tijdens de Walk for Nature juni
2011. De eerste vrijwilligerswerkdag daaropvolgend
melde ik mij present. Ik kwam terecht in een
enthousiast & dynamisch team en was meteen
verkocht. Sindsdien ben ik een trouw medewerker gebleven. Eind december
2012 vervoegde ik het beheersteam. Misschien zien wij elkaar op de
Nocturne ? Ik kijk er in elk geval naar uit je door het Silsom te gidsen !!!
Pieter Moysons is al een tijdje bestuurslid. Hij wordt onze nieuwe secretaris.

Waar de wilde hamster thuis is!
Nabij Bertem ligt een parel van een natuurgebied: de Koeheide. Het is een
gebied van grote natuur- en cultuurhistorische waarde. De Koeheide bekoort
met haar mystieke holle wegen, indrukwekkende landschap met weidse
vergezichten, en de bloedmooie natuur,… Er komen nog tal van zeldzame
dieren voor als de levendbarende hagedis, de Europese hamster, de geelgors
en de sleedoornpage,… Wat paddestoelen betreft is de Koeheide een Europees
topgebied, je kan er bontgekleurde soorten vinden die zeer zeldzaam zijn of
nergens anders meer voorkomen…
Met de steun van de Vlaamse Overheid, Provincie Vlaams-Brabant, gemeente
Bertem en de stad Leuven tracht Natuurpunt deze natuurparel veilig te stellen
voor de toekomst. Via natuurbeheer proberen we er de natuurrijkdom te
verhogen.
De Koeheide is een mozaïek van ontelbare verbluffend mooie
landschapselementen zoals bv. de sleedoorn, hondsroos,… weelderig begroeide
graften, duistere en mystieke holle wegen waar je ooit nog eens het gefluister
zult horen van een das, struwelen met oeroude Spaanse aken, viltrozen waar
jaren geleden een koppeltje grauwe klauwieren er zelfs even aan dacht hun
nestje te bouwen.
Tussen dit web van landschappelijke sieraden, zijn er heischrale graslanden, die
je doen dromen van oude gloriën. Hier en daar die zie je nog een spoor van wat
was en wat misschien ooit wel weer zal zijn. Vleugeltjesbloem, ongedefinieerde
wasplaten, kattedoorn, agrimonie, echte guldenroede, tormentil, geel walstro,
brem en heide.
De aanwezigheid van de hamster in de akkers, wilde verhalen van gladde
slangen, een-nog-niet-zo-oude waarneming van hazelmuis, populaties
sleedoornpages, appelvinken, geelgorzen, tierlantijnende leeuweriken, jagende
kiekendieven, een verlaten en op nieuwe bewoners wachtende dassenburcht
overtuigden enkele Bertemenaars onmiddellijk: hier moeten we iets doen!
Voor verdere informatie : http://www.koeheide.be/
Conservators : Eddy Macquoy en Eric Malfait

Plankenpad in het Silsombos (Dirk Oliviers)

Bomen vertellen
verhalen
van heel lang geleden...
bomen vertellen
de bladeren ritselen
en de wind
neemt de vertelsels mee...
fluistert ze verder...
de bladeren ritselen
geven jouw verhaal
aan de wind...
bomen vertellen...
Aurora De Marrez

AGENDA
Vrijdag 7 juni

Nocturnes in het Silsombos. Wandelingen en vele andere activiteiten op of
vanuit het Sint-Pietersplein in Erps-Kwerps. Zie verder in dit blad.

Zondag 9 juni

Kringlooptuindag en plantenbeurs Gemeente Kortenberg i.s.m. Natuurpunt.

Weekend 29-30 juni

2daagse Junior Ranger. Activiteiten voor kinderen met overnachting in het
Silsombos. Info: Tony Neirynck, 0474 70 81 85, tony.neirynck@telenet.be

Zondag 30 juni

Landschapswandeling van Leuven naar Nossegem (12 km). Vertrek met 'De
Lijn' om 7.58 uur, (Colruyt Nossegem) terug rond 12.00 uur.
Info 02/7579042.
Gezien de aard van het terrein en de paden zijn de wandelingen niet geschikt voor rolstoelen
en kinderwagens.

Foto: oranjetipjes (Matthias Van Hul)
vu. Ewoud L'Amiral - Vissegatstraat 3 - 3071 Erps - Kwerps - 0476 261634.

