Afdeling Regio Zelem
Secretariaat p/a Heidestraat 41, 3545 Zelem

Nieuwsbrief herfst 2010
Beste vrienden van de natuur,
Allereerst wil ik alle nieuwe leden namens onze lokale afdeling van harte welkom
heten. Dank zij jullie steun kan Natuurpunt zorgen voor meer en betere natuur in
Vlaanderen. Met deze ‘seizoensnieuwsbrief’ willen we jou op de hoogte brengen
van activiteiten en nieuwtjes uit en rond de natuur in je buurt.
Herfstwandeling ‘Pruuve van de natuur’ (zondag 26 september)
De herfst is het uitgelezen seizoen om te genieten van de verschillende kleuren en
geuren in de natuur. Tijdens deze wandeling schenken we aandacht aan de
“herfstnatuur” en de smakelijke en minder smakelijke dingen die we ‘in het wild’
tegenkomen. Achteraf proeven we van enkele herfstlekkernijen.
Afspraak op zondag 26 september om 14.00 uur aan de Pastorie in Zelem
(kerkplein Dorpsstraat).
Meer info bij Jan (0494/40.45.92 of jan.kenens@natuurpunt.be )

Schemerwandeling “Nacht van de duisternis” (zaterdag 16 oktober)
Zaterdag 16 oktober is het nacht van de duisternis. In het kader hiervan
organiseren de milieudiensten van Halen, Herk-de-Stad en Lummen, in
samenwerking met Natuurpunt een schemer-/nachtwandeling door de holle wegen
van Loksbergen. Het accent van de wandeling ligt op het diverse nachtleven in de
holle wegen en de vleermuizen in het bijzonder. Op het einde van de wandeling
staat er een tent met sterrenkundigen die meer uileg geven over de sterren en
over het sterrenbeeld de waterman in het bijzonder, dit sterrenbeeld heeft Halen
namelijk geadopteerd. Ook plaatsen we hier een speciale
lamp die nachtvlinders aantrekt om deze diersoort na de
wandeling te kunnen bestuderen. Daarnaast heeft u de
mogelijkheid om hier iets te drinken.
De ‘Nacht van de duisternis’ kadert in de strijd tegen
lichthinder. Tijdens deze nacht zal de openbare
verlichting gedoofd worden (denk dus aan uw veiligheid
bij het terugwandelen naar uw wagen!). De mensen van
natuurpunt en de sterrenwacht zullen ook speciale
aandacht schenken aan de hele problematiek rond
lichtpollutie en het effect hiervan op natuur en sterrenhemel.
De wandeling start om 18u30 aan de oude schuur van natuurpunt in de holle weg
“de Kluis”en zal ongeveer 2,5 uur duren. Er is hier geen parkeergelegenheid, maar
u kan uw auto parkeren aan de fabrieken van houthandel Brems. Van hieruit is het
nog ongeveer een 500 meter wandelen tot aan de schuur.
Graag inschrijven vooraf, zodat we een idee hebben van het aantal deelnemers.
Info en inschrijven via de milieudienst Halen (013/61.81.24 of
duurzaamheidsambtenaar@halen.be)
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Vooraankondiging winterwandeling en jaarafsluiting (zondag 19 december)
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het werkjaar af met een pittige winterse wandeling
door het reservaat. Nadien babbelen we nog wat na rond een verwarmend houtvuurtje in
open lucht met een hapje en drankje.
Zondag 19 december om 14.00 uur aan de vertrekplaats van het wandelgebied
Zelem (einde Broekstraat).

Natuur.relaasjes
 De terreinploegen van Natuurpunt en De Winning hebben weer heel wat werk verricht in onze
reservaten de voorbij zomer. De meeste graslanden zijn nu gemaaid en gaan dus ‘kort’ de winter
in. In Bakel (tussen de Broekstraat en Bakelstraat in Zelem) is er hard gewerkt om onder andere
de watersnip in de toekomst terug kansen te geven in de Vallei van de Zwarte Beek.
Weidevogels houden van open natuur en drassige weides. Daarom werden stukken die waren
dichtgegroeid in dit gebied terug opengemaakt. Met aangepast materiaal werden stronken
uitgefreesd en werden ruigere stukken geklepeld of gemaaid.

Een dikke pluim voor de natuurarbeiders die zich vaak onder
moeilijke omstandigheden en bij weer en wind inzetten voor meer en
betere natuur in onze reservaten!
 Ook in de bossen van Hees zijn er in het kader van het nieuwe bosbeheersplan, dat voor een
periode van 20 jaar is opgesteld, werken uitgevoerd. Het betreft een aantal kappingen in het
kader van omvorming van eenvormig dennenbos naar een gemengd bos en bestrijding van een
aantal woekersoorten zoals Amerikaanse eik en vogelkers. Er wordt ook aandacht besteed aan
open plekken in het bos die interessant zijn voor heel wat diersoorten. “Heesbos” is ongeveer
145 ha groot waarvan meer dan de helft eigendom van de Stad Halen.
 Willy Vanlook, een van de pioniers bij de uitbouw van het natuurreservaat Zwarte Beek heeft
zich jaren ingezet voor dit ondertussen meer dan 1500 ha groot reservaat én voor het
natuurbehoud in Limburg in het algemeen. Hiervoor ontvangt hij binnenkort de prestigieuze
Nederlandse Heimans en Thijsse prijs, een erkenning die voor de eerste keer in haar bestaan
naar een laureaat buiten Nederland gaat. We zijn dan ook heel fier dat ‘onze’ Willy deze prijs
(terecht) heeft verdiend! Zie http://www.heimansenthijssestichting.nl/hentprijs2010.php
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Natuur.Tipjes!
 De herfst is het uitgelezen moment om je te verdiepen in de ‘wondere wereld der zwammen’. Je
kan mee tijdens een van de vele excursies die verschillende natuurverenigingen plannen in het
najaar, maar als je iets meer interesse toont, is een cursus paddenstoelen voor beginners
misschien wel iets voor jou? Dit jaar kan je deze cursus volgen in ons bezoekerscentrum in
Koersel (www.dewatersnip.be). De theorielessen vinden plaats op donderdag 30 september en 7
oktober van 19.30 tot 22.30 uur en de excursies op zaterdag 9 en 23 oktober van 09.00 tot
12.00 uur. Deelnameprijs voor leden van Natuurpunt is 20 euro. Niet-leden betalen 28 euro.
Tot binnenkort !
Voor een lokale vrijwilligersafdeling lopen administratiekosten (drukkosten, verzendingskosten,
briefomslagen etc…al snel hoog op. We proberen dus onnodige kosten te vermijden en ook de
papierafvalberg te verkleinen. Beschik je over een e-mailadres én vind je het niet erg om deze
nieuwsbrief digitaal te ontvangen, stuur dan een mailtje naar Jan en dan krijg je in de toekomst
deze brief per e-mail. Momenteel ontvangt reeds 21% van onze leden de nieuwsbrief digitaal. Als
je deze nieuwsbrief per post hebt ontvangen, betekent dit dat onze afdeling nog niet beschikt
over jouw digitale gegevens. Je mag dan altijd een mailtje sturen naar
jan.kenens@natuurpunt.be .
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