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Foto: !
bloemen bekijken tijdens de
Walk for Nature!
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• Orchideeën in de Rotte Gaten
• Agenda
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Terugblik op de Walk for Nature
!
Paul van Leest (foto’s: Eric Malfait)
!
De Walk for Nature van 6 juni is een pracht evenement geworden!
!

Om 7 uur ’s morgens gingen een honderdtal wandelaars op pad om vogels te
bekijken. Aan het eind van de wandeling werden ze op een bui getrakteerd, maar ze
konden zich in de parochiezaal opwarmen met een stevig ontbijt.

!

Daarna mocht ondergetekende het symposium modereren. Het was een uur met
warme toespraken van de minister van Ruimtelijke Ordening, de gedeputeerde voor
Milieu, de burgemeester van Kampenhout, de milieuschepen van Kampenhout, de
voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant en natuurlijk Ewoud, de initiatiefnemer van
de Groene Vallei. Op de foto zie je ze verzameld, samen met de directeur van
Natuurpunt. De toespraken geven aan dat we een brede steun hebben voor het
project van de Groene Vallei.

!

Daarna was het tijd voor de
wandelingen. Het weer ging
meewerken en er is veel volk
gekomen, naar schatting rond de
duizend personen. Ze wandelden
door de gebieden, bezochten de
landschapsstands, dronken een
glaasje, hapten in iets lekkers, en
lieten zich informeren op de
stands in Nederokkerzeel. Alles
bij elkaar was het een heel
geslaagde dag!
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Opening nieuw wandelpad op 16 mei groot succes

!
Natuureilandjes in Zaventem
!

Een honderdtal wandelaars werden in Hoeve Nothengem onder een stralende
avondzon welkom geheten door voorzitter Danny Blockmans en vergast op een
optreden van Romain Bliki op altsax.

!

Daarna vertrok het gezelschap
naar Noskoem Boske waar
schepenen Eric Rennen, Eric
Van Rompuy, Luc Van der Elst
en Bart Dewandeleer samen een
infobord onthulden.

!

Het parcours werd hier muzikaal
en literair opgeluisterd door
Lieve Roosen op viool en Roger
De Cleen met de voordracht van
een oud-Indiaans gedicht.
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Aan het Imbroek werd de
trage weg langs de Kleine
Beek plechtig ingehuldigd
door burgemeester Francis
Vermeiren.
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Bij terugkomst in Hoeve Nothengem
kregen de wandelaars bubbels en
hapjes aangeboden waar na het
optreden van Will Ferdy onze avond op
feestelijke wijze afsloot.

!
!
"
"
"
"
"

Junior Silsomranger 2014"
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Insectenhotels maken
in „Hotel Silsomhof”

!
(Foto: Dirk Oliviers)
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Nu ook de Keizersmantel

!
Nieuwe vlinders in de Groene Vallei
!

De Groene Vallei staat inmiddels al bekend als een gebied waar heel wat zeldzame
planten te vinden zijn. Maar onze Groene Vallei wordt ook een topgebied voor
vlinders!

!

Na de Grote Weerschijnvlinder, het Boswitje, de Iepenpage, het Kaasjeskruiddikkopje,… is nu de Keizersmantel al twee keer in het gebied waargenomen, één
keer in Herent en nu ook in het Silsombos. Vorig jaar konden we al melden dat er bij
een inventarisatie van nachtvlinders in het Silsombos niet minder dan 733
nachtvlinders werden gevangen, goed voor 113 verschillende soorten. Het
Silsombos lijkt een hotspot te zijn voor het zeldzame Katwilguiltje.

!

Op 13 juli gaan we met Pieter Moysons op zoek naar de Grote Weerschijnvlinder.
Bijeenkomst om 13.30 uur bij Colomba.

Orchideeën in de Rotte Gaten
!
Paul van Leest
!

OK, ze staan nog niet zo massaal als in het Silsombos, en het zijn nog niet zo
spectaculaire soorten, maar toch, in het Elzenbroek staan de Gevlekte Orchis en de
Brede Wespenorchis. In de hooiweide staat nog eens Gevlekte Orchis. Vijftien jaar
geleden stonden er ook nauwelijks orchissen in het Silsom, dus als we dezelfde
ontwikkeling kunnen realiseren in de Rotte Gaten, dat zou te gek zijn!

!

Voor wie de Rotte Gaten wil bezoeken: het padennetwerk in het Elzenbroek is
uitgebreid. Ga naar de Facebookpagina van de Rotte Gaten of naar de website van
Natuurpunt Kortenberg (http://www.natuurpuntkortenberg.com) voor het
vernieuwde kaartje.
Kaardebol 3/2014

7

!
AGENDA
!

Zondag 13 juli

Op zoek naar de Grote Weerschijnvlinder. Een wandeling in de hoop de zeldzame
Grote Weerschijnvlinder te zien. Samenkomst om 13.30 uur bij de ingang van
sporthal Colomba in Kortenberg. Info: Pieter Moysons, 0499 288289.

!

Zaterdag 30 augustus

Nacht van de Vleermuis. Inleiding over het reilen en zeilen van de Vleermuis.
Wandelingen met de batdetector. Dit alles vindt plaats `s avonds in de Cultuurzolder
in Erps-Kwerps. Hou de website en de Facebookpagina van Natuurpunt
Kortenberg in de gaten voor verder nieuws. Info: Ewoud L’Amiral, 0476 261634.
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Foto: Pauze tijdens de werkdag in de Rotte Gaten (Elzenbroek) van 6 juli. Henk
houdt het vuur brandend.
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