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Startdag Natuurpunt Kortenberg
Beste Kortenbergse Natuurpunter, graag nodigen we jou uit op onze startdag
van Natuurpunt Kortenberg. We verwachten jou op zondag 26 januari om
15u00 in het Ontmoetingscentrum ATRIUM, Dorpsstraat 177 te Meerbeek. We
ontvangen je met een hapje en een drankje.

Wat mag je verwachten van onze startdag?
Een reflectiemoment:
Op onze startdag blikken we eerst terug op 2013 dat een meer dan succesvol
jaar was. Wat hebben we gerealiseerd en wat is er niet gelukt? Het is goed om
eens terug te blikken op die afgelegde weg van 2013. Een startdag hoeft niet
enkel een hoerasfeer over de eigen werking te creëren. Niets menselijks is een
afdeling van Natuurpunt vreemd en dus lopen er tijdens het werkjaar wel eens
opdrachten fout. Kritisch zijn voor de eigen werking door aan te duiden wat
fout liep, wat niet volgens de verwachtingen was, zal iedereen helpen om dit
de volgende maal beter te doen. Graag willen we ook jouw mening horen!
Samen vooruitblikken:
Het bestuursteam van Natuurpunt Kortenberg heeft ook nieuwe doelen voor
2014 scherpgesteld! Graag willen we die met jou delen en luisteren naar wat jij
daarvan vindt. Misschien wil jij er graag nog een extra prioriteit bij op de
agenda voor 2014? Laat het ons weten.
Ook jij hebt stemrecht:
Een volwaardige werking van de vereniging is slechts mogelijk door de leden die
dit wensen van nabij te betrekken bij de algemene werking en strategie van de
vereniging. Een startdag is het moment waar ook jij je stem over de algemene
werking kan laten horen (Alle leden van de afdeling, die eind december van het
afgelopen werkjaar op de ledenlijst staan).
Gezellig ontmoetingsmoment en receptie
Dit is tevens het moment om kennis te maken met de Kortenbergenaren (en
Zaventemmers) die opkomen voor natuur en biodiversiteit in jouw buurt. Dit
gaan we doen bij een drankje en een hapje.
Uitreiking Gouden Kaardebol
Naar nieuwe jaarlijkse gewoonte gaan we een Gouden Kaardebol uitreiken aan
iemand die zich het voorbije jaar of de voorbije jaren verdienstelijk heeft
gemaakt voor de biodiversiteit in Kortenberg.

Rond 17u sluiten we af bij een feestelijke receptie!
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Ledenvergadering Natuurpunt Zaventem
De ledenvergadering van de afdeling Zaventem wordt - samen met het
startmoment van Natuurpunt Kortenberg - gehouden op zondag 26 januari om
15u00 in het Ontmoetingscentrum ATRIUM, Dorpsstraat 177 te Meerbeek. Er
zijn afzonderlijke vergaderzalen voorzien, zodat we elkaar niet in de weg
zitten. Parkeren kan je het best bij de kerk van Meerbeek. Wandel langs de
supermarkt en zo'n 50 meter verder heb je links een voetweg die naar het
Atrium leidt.
We ontvangen je met een hapje en een drankje. Rond 15u15 begint de
vergadering, die is gepland tot 16u45. Daarna houden we samen met de
afdeling Kortenberg een feestelijke receptie.
De agenda:
- Overzicht activiteiten 2013
- Financiën 2013 en goedkeuring
- Samenstelling bestuur, eventueel verkiezingen
- Programma 2014
- Begroting 2014
Elk lid van de betreffende afdeling heeft stemrecht op deze vergadering. Elk lid
kan vragen stellen en ter stemming voorleggen en het bestuur ter
verantwoording roepen. Elk lid kan zich kandidaat stellen voor het invullen van
een mandaat in het bestuur, en elk lid kan zich kandidaat stellen als
stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van Natuurpunt, van de vzw’s
binnen Natuurpunt en van de beleidswerking.
We vragen kandidaat-bestuursleden om vooraf contact op te nemen met de
voorzitter Danny Blockmans, 02 7579016.
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Een pluim voor vertrekkende bestuursleden van Kortenberg

Nadine Rogiers
Nadine Rogiers is al sinds de vorige eeuw bestuurslid van Natuurpunt
Kortenberg en 'De Kaardebol vzw'. We kennen haar vooral als de conservator
van de Molenbeekvallei. Dit natuurgebied wordt samen beheerd met de afdeling
Herent. Er is veel gebeurd in de Molenbeekvallei. Aan de Herentse kant hebben
we het natuurleerpad en de plankenpaden. Aan de Kortenbergse kant is het
gebied uitgebreid met de vogelplas aan de Kerselaerenstraat (langs de
spoorweg) en met de Doolage (tussen de Schoonaerdestraat en de
Leuvensesteenweg). Vooral de vogelplas vraagt veel aandacht. De laatste
jaren zijn er populieren weggehaald en is er ook gebaggerd. Het is niet
gemakkelijk om een goede waterstand te houden omdat er een beverdam zit.
Dit alles heeft veel aandacht gevraagd van Nadine. Ze was bovendien actief als
coördinatrice van de paddenoverzetacties, waar ze ook mee moet stoppen en
waarvoor we overigens nog een opvolger zoeken. Je zal Nadine nog wel
tegenkomen in de Wereldwinkel. Nadine, hartelijk dank voor alles wat je voor
ons hebt gedaan!

Luc De Muylder
Ook Luc is al heel lang actief voor Natuurpunt en de afdeling Kortenberg. Hij is
jarenlang de conservator geweest van de Rotte Gaten in Meerbeek. Onder zijn
leiding is het gebied uitgebreid met het Elzenbroek en met weilanden aan de
Haverbroeken, zodat het gebied nu loopt van de Wijnegemhofstraat tot aan de
Schoonaerdestraat. Zo'n 10 jaar geleden zijn er populieren gekapt in het
centrale deel van het gebied. Inmiddels is daar nu een meer natuurlijk bos
ontstaan. Twee jaar geleden zijn ook populieren gekapt aan de Schoonaerdestraat en aan de Wijnegemhofstraat; daar is de herontwikkeling nog maar net
begonnen. Een deel van de Haverbroeken wordt begraasd met vee van een
plaatselijke boer. Tot een jaar geleden was Luc ook onze penningmeester, een
activiteit die hij nauwgezet heeft vervuld. Hij is ook eindredacteur van dit
tijdschrift geweest, en heeft tot vorig jaar ook gezorgd voor de druk en de
verzending. Met andere woorden: Luc heeft veel voor ons gedaan en ook aan
hem zijn we veel dank verschuldigd.
Paul van Leest
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Cursus Natuurbeheer Herent
Met deze cursus “natuurbeheer” laten we je kennismaken met de
verscheidenheid aan natuurtypes, die Vlaanderen rijk is:
Bos, grasland, moeras, maar ook stedelijke natuur... Waarom zijn fosfaten en
nitraten belangrijk? Waar komt het water vandaan, waarvan planten en
vegetaties leven? Hoe leg je best een poel aan? Hoe beheer je een bosje van 2
hectare in een open landschap? …
Op donderdag 30 januari is er alvast een eerste (gratis) les, een smaakmaker,
om je goesting te doen krijgen in de rest.
De cursus omvat 7 theorielessen en 3 praktijklessen.
Dinsdag 13 mei - Les 1: Inleiding
Zaterdag 24 mei - Terreinbezoek 1 - Het Torfbroek in Kampenhout
Dinsdag 27 mei - Les 2: Biotopen en soorten
Dinsdag 3 juni - Les 3: landschap - hydrologie - landschapsecologie - processen
Zaterdag 7 juni - Terreinbezoek 2 - Het Silsombos in Kortenberg
Dinsdag 10 juni Les 4: Biotopen: moeras en water
Dinsdag 17 juni - Les 5: Biotopen: bos en struweel
Zaterdag 21 juni - Terreinbezoek 3 - De Molenbeekvallei in Herent
Dinsdag 24 juni - Les 6: Biotopen: grasland, ruigte, heide
Dinsdag 1 juli - Les 7: Beheerplan - monitoring - openstelling

Alle theorielessen zijn gepland op dinsdagavonden, van 19u30 tot 22u30 in
het Oud Gemeentehuis - Schoolstraat 15 in Herent.
Kostprijs is 60 euro. Leden van Natuurpunt betalen 54 euro.
Contact: Inge Van de Voorde - gsm: 0477-76 50 84
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'Outdoor-dag' van het personeel van Mars in
de Bombazijnen
MARS Belgium werkt vanuit twee vestigingen die in Sint-Stevens-Woluwe en in
Olen gelegen zijn. Het bedrijf is actief in voeding, chocolade, kauwgom en
dierenvoeding. De medewerkers van Mars krijgen 2 werkdagen per jaar betaald
om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk in de buurt waar ze werken en
wonen.
De firma contacteerde Natuurpunt Zaventem om, in het kader van het MARS
Volunteer Program, een outdoor-dag te organiseren in natuurgebied De
Bombazijnen. Zij stelden voor om de Bombazijnen aantrekkelijker te maken
voor natuurliefhebbers door een houtsnipperpad aan te leggen, een zitbank,
een vuilnisbak en nestkastjes te installeren.
Mars liet reeds op voorhand een 10 cm diep pad van ongeveer 400 meter lang,
dat doorheen de Bombazijnen kronkelt, machinaal uitgraven.
De Mars-personeelsleden waren op vrijdag 18 oktober 2013 om 9.00 u met
een dertigtal present op de boerderij van Roger Penninckx, die als uitvalsbasis
gebruikt werd. Na de briefing werden de enthousiaste vrijwilligers in 3 groepen
verdeeld.
Een eerste groep, de ‘nature designers’ ruimde al het overtollige hout op en
voerde het naar een krachtige hakselaar. Deze machine werd ons, mét een
ervaren arbeider, gratis ter beschikking gesteld door de gemeente Zaventem.
Op het einde van de dag timmerden de designers nog nestkastjes in elkaar en
voorzagen een aantal bomen van naamkaartjes.
De tweede groep, de ‘pathfinders’, voerde onafgebroken, met een tiental
kruiwagens, alle houtsnippers in het uitgegraven traject.
Een derde groep vrijwilligers, de ‘woodcrafters’, was ondertussen druk bezig
met het verfraaien van de ingang van de Bombazijnen, het ontwerpen van een
vuilnisbak met zwerfhout en een houten tafel.
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Na een broodjesmaaltijd en de nodige versnaperingen werd de morgenploeg
gedeeltelijk afgelost en versterkt met een veertigtal verse krachten. Zij zetten
het werk met vernieuwde energie verder.
Omstreeks 16.00u was het houtsnipperpad volledig opgevuld en werd er met
een glas bubbels op de gedane arbeid geklonken.
Hartelijk dank aan de 74 personeelsleden van MARS die de Bombazijnen in één
dag een heuse facelift gaven!

www.natuurpuntkortenberg.com

Nieuwe website van Natuurpunt Kortenberg
Paul van Leest
Nadat ondergetekende de oude website van Natuurpunt Kortenberg aardig
verwaarloosd had, heeft Walter van Rillaer het initiatief genomen voor een
nieuwe website. Er is ook een nieuw adres: www.natuurpuntkortenberg.com.
Je vindt hier veel informatie over onze afdeling en haar activiteiten. Ook de
informatie van de Silsomwerkgroep kan je hier terugvinden. Neem eens een
kijkje, het is zeer de moeite waard!
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om te schilderen...

winterwind...
Donkere regenvlokken

op hun vlucht
naar
de grijze kleur

de grijze geur

de

van

winterdroom...
Aurora De Marrez
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Een voorproefje....

De Groene Vallei
De Natuurpuntafdelingen Kortenberg, Herent en Kampenhout hebben het
initiatief genomen om het een natuurpark op te richten: De Groene Vallei,
Natuurpark Midden-Brabant. Dit is een prachtig natuurgebied van 1300 ha
groot dat deel uitmaakt van het Europees ecologisch Natura 2000-netwerk,
(waartoe slechts een 30-tal gebieden in Vlaanderen toe behoren) waarvan
Natuurpunt reeds meer dan 400 ha beheert.
We gaan de valleigebieden in de drie gemeenten als één geheel promoten,
vooral om het te laten ervaren als één groot park. Er staat nog veel in de
steigers, en eind januari zal de promotie starten. Hou de pers en (voor de
Kortenbergers) je brievenbus in de gaten!
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Graag laten we je kennismaken met enkele pronkstukken die je in De Groene
Vallei kan aantreffen. De Groene Vallei is trouwens het orchideeënparadijs van
Vlaanderen. Hoewel de wilde orchideeën in Vlaanderen niet zo opvallend zijn als
hun tropische tegenhangers of de soorten die je in de bloemenwinkel vaak
aantreft, behoren ze wel tot de meest mystieke, aantrekkelijke en helaas ook
zeldzame soorten van onze flora.
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AGENDA
Zondag 12 januari

Werkdag en Nieuwjaarsreceptie Silsombos. Vrijmaken van het perceel van de
vogelkijkwand. Start om 9:00 aan het einde van de Lelieboomgaardenstraat.
Einde rond 12:00. Info: Luc Vrolix, vrolixl@gmail.com, 0475 206112.

Zondag 26 januari

Ledenvergadering van Natuurpunt Kortenberg en Natuurpunt Zaventem.
Samenkomst om 15 uur in het Ontmoetingscentrum ATRIUM, Dorpsstraat 177
te Meerbeek. Receptie achteraf. Zie voor nadere informatie verder in dit blad.
Info: Ewoud L'Amiral, 0476 261634

Donderdag 30 januari

Start cursus Natuurbeheer in Herent. Zie verder in dit blad.

Zondag 9 februari

Werkdag in het Silsombos. Vrijmaken van het perceel van de vogelkijkwand.
Start om 9:00 aan het einde van de Lelieboomgaardenstraat. Einde rond
12:00. Info: Luc Vrolix, vrolixl@gmail.com, 0475 206112.

Zondag 9 maart

Werkdag in het Silsombos. controle wandelwegen + bewegwijzering
(aardgasroute + Olmenhoek). Start om 9:00 aan het einde van de
Lelieboomgaardenstraat. Einde rond 12:00. Info: Luc Vrolix, vrolixl@gmail.com,
0475 206112.

Donderdag 13 maart

Lezing “Dirk doet Darwin” door Dirk Draulans. Georganiseerd door Natuurpunt
Zaventem. Start om 20 uur in G.C. De Kam (Beekstraat 172, 1970
Wezembeek-Oppem). Informatie en kaarten: Roger De Cleen, 02 757 9042.

Zondag 6 april

Werkdag in het Silsombos. Hooi- of houtbeheer. Start om 9:00 aan het einde
van de Lelieboomgaardenstraat. Einde rond 12:00. Info: Luc Vrolix,
vrolixl@gmail.com, 0475 206112.

Zaterdag 12 april

Werkdag 'Dag van de Aarde' in Zaventem en Nossegem van 9 tot 17 uur. .
Afspraak bij de Bombazijnen, Michelsweg in Zaventem.
vu. Ewoud L'Amiral - Vissegatstraat 3 - 3071 Erps - Kwerps - 0476 261634.
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