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Nieuwsbrief winter 2011
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.
Winterwandeling en jaarafsluiting (zondag 18 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. Met een beetje
geluk kunnen we zoals vorig jaar weer een ‘sneeuwbar’
maken om de drank te koelen, al ziet het er op dit moment
nog niet zo uit.
Zondag 18 december om 14.00 uur aan de voormalige vertrekplaats van het wandelgebied
Zelem (einde Broekstraat).
Vooraankondiging lentewandeling ‘Op zoek naar voorjaarsbloeiers (zondag 25 maart
2012)
De lente loert om de hoek, het bladerdek van het bos laat
nog veel licht door en net dàt is het moment dat vele
voorjaarsbloeiers proberen om de eerste zonnestralen mee
te pikken en zo, met een beetje geluk, in een paar weken
tijd van bloem tot zaad komen. We gaan op zoek door
Rotbroek en Sint-Jansberg naar de witte en gele
kleurenpracht van speenkruid en bosanemoon en misschien
zien we wel de prachtige kubusvormige bloeiwijze van
muskuskruid of de ‘valkuilbloemen’ van de aronskelk.
Afspraak op zondag 25 maart om 14 uur aan De Pastorie, kerkplein Dorpsstraat Zelem.
In de schaduw van het grootste windmolenpark van Vlaanderen
Je mag je vanuit gelijk welke windstreek richting Halen verplaatsen, de windmolens langs de
E314 in Halen – Diest bepalen sinds kort de horizon. De 10 windmolens zijn gebouwd in opdracht
van Limburg win(d)t, een coöperatieve vennootschap rond hernieuwbare energie waarvan
iedereen lid kan worden door de aankoop van een aandeel.
De mast van de windmolens is 108 meter hoog met een diameter van bijna 9 meter aan de basis
en weegt 1000 ton. Aan de gondel (70 ton zwaar met daarin de ringgenerator) hangen 3 wieken.
Elke wiek heeft een lengte van 41 meter en weegt 8500 kilogram. De rode band op de wieken en
mast als dagbebakening en de vaste LED verlichting ter hoogte van de rode band op de mast en
het knipperende LED licht op de gondel als nachtbebakening, zijn opgelegd door de luchtvaart.
De windmolens zouden volgens een theoretische berekening voldoende stroom moeten
opleveren voor 14000 gezinnen.
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Ondanks de impact op het landschapsbeeld, staat onze afdeling positief tegenover windenergie.
We zijn geen Don Quichotes die vechten tegen windmolens. De impact op andere milieuaspecten
zoals uitstoot van restfracties, geluid, geur, restafval, …is immers zeer beperkt. Ook ethisch zijn
er geen bezwaren in te brengen. Uiteraard waken we er over dat de natuurlijke omgeving (zoals
de holle wegen) maximaal gerespecteerd wordt.

Natuur.relaasjes


Meehelpdag pastorietuin : op 12 november hadden we nog eens een echte winterse werkdag
gepland en werd(en) de laatste hand(en) gelegd aan de inrichting van de pastorietuin in Zelem.
Het weer dacht er evenwel anders over…van winter was geen sprake maar het werd een
heerlijke lenteachtige werkdag in t-shirt. We willen graag iedereen die een of meerdere handjes
is komen helpen bedanken. Ook de lekkere soep en grimbergen die ons ter beschikking werd
gesteld door vzw De Pastorie werden zéér gesmaakt!



Dieven op bezoek :





Op 25 november merkte een terreinmedewerker van
Natuurpunt tijdens maaiwerken langs de kijkhut in Meldert
een zeldzame bezoeker op. In het topje van een zwarte els
zat een klapekster. Deze zeldzame wintergast uit het
noorden, kan je in de winter in heidegebieden al eens
tegenkomen, maar ook op andere plaatsen waar voldoende
voedsel en uitkijkposten zijn, loop je hem al eens tegen het
lijf. Vanop zijn uitkijkpost speurt deze ‘klauwier’ met zijn
bandietenmaskerachtige tekening op de kop naar allerlei
prooien zoals muizen, hagedissen, vogels en grote kevers. Vervolgens spietst hij die op doornen
van struiken of prikkeldraad om er stukjes van te kunnen afscheuren. Volgend weekend houdt
Natuurpunt haar jaarlijkse klapekstertelling. Kijk tijdens je wandeling eens rond naar deze
zeldzame vogel. Vooral topjes van niet te hoge struiken waar hij een mooi overzicht heeft op de
omgeving genieten zijn voorkeur. Nadien kan je de waarnemingen ingeven op
www.waarnemingen.be , een zeer uitgebreide databank met alle waarnemingen van fauna en
flora in Vlaanderen en Wallonië.
‘Le nouveau wandelkalender est arrivé’ : In bijlage vind je de kleurrijke activiteitenkalender 2012.
Ieder jaar bundelen de 4 natuurpuntafdelingen van de Zwarte Beek en het bezoekerscentrum al
hun activiteiten in deze handige folder.
In de kerk van Zelem staat een nestkast voor kerkuilen. Hierdoor konden we met de
kerkuilenwerkgroep elk jaar de jongen ringen. Dit jaar was echter het paneel dat de kerkuil
verplichtte om in de kast te nestelen, uit het raam gevallen waardoor ons Zelems koppeltje
ergens op de kerkzolder zat, maar niet in de kast. In de zomer was het niet mogelijk om dat
paneel terug te plaatsen omdat de jongen anders opgesloten zouden worden op zolder. Nu de
jongen toch het huis uit zijn, hebben we het voorbije weekend het paneel teruggeplaatst zodat
we volgend jaar weer ons Zelems koppeltje kunnen opvolgen. En dat ze graag in de nestbak
zitten, werd nogmaals bewezen toen we de zolder betraden. In plaats van zich ergens te
verbergen op de zolder zelf, vlogen ze braaf uit de nestkast toen we daar aankwamen…pa én
ma!
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Natuur.tipjes!


Sedert dit najaar is de vertrekplaats van het wandelgebied Zelem verplaatst van de Broekstraat naar de
pastorie aan het kerkplein in Zelem. Natuurpunt heeft samen met het Regionaal Landschap Lage
Kempen heel wat geïnvesteerd in de pastorietuin en het wandelgebied. Momenteel leggen we de laatste
hand aan het ontwerp van een nieuwe gebiedsfolder met een handig wandelkaartje en leuke informatie
over het gebied.



Op zaterdag 21 januari houdt de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) haar jaarlijkse
contactdag op de campus Diepenbeek van UHasselt. Namiddag zijn er verschillende interessante
voordrachten. Deelname is gratis, maar inschrijven noodzakelijk via www.limburg.be/likona
Op zondag 12 februari organiseert onze buurafdeling Natuurpunt Lummen een winterse wandeling
door de vallei van de Zwarte Beek. Vertrek om 14.00 uur aan de Theepot in de Ashoekstraat in Lummen.



Tot binnenkort !

Voor een lokale vrijwilligersafdeling lopen administratiekosten 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 – in
opgesmukte versie - digitaal te ontvangen, stuur dan een mailtje
naar jan.kenens@natuurpunt.be en dan krijg je in de toekomst
deze brief per e-mail. De digitale versie is aangevuld met mooie
foto’s en afbeeldingen.

Steun
Steun de projecten van Natuurpunt in
je buurt. Een gift is fiscaal aftrekbaar
vanaf 40,00 euro.
Rekeningnr. BE56 2930 2120 7588
van Natuurpunt Beheer vzw
(BIC GEBABEBB)
Vermeld één van onze
projectnummers
8820 (Zwarte Beek)
8859 (Holle wegen)
8856 (Willekensberg)
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