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Nieuwsbrief lente 2013
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.
Uilenwandeling (en andere nachtbrakers) (vrijdag 15 maart)
Niet alleen onze uilen begeven zich in deze
periode op het liefdespad, maar ook de
padden trekken in deze periode naar de
poelen waar ze zich gaan voortplanten. We
gaan op zoek naar onze verschillende soorten
inheemse uilen en brengen ook een bezoekje
aan de paddenoverzetactie in de Oude
Schansstraat. Met een beetje geluk kunnen
we een ‘lading’ veilig de straat over helpen.
Foto : natuurfotoalbum.eu – Kjell Janssens

Vrijdag 15 maart om 19u30 aan De Pastorie, kerkplein Dorpsstraat Zelem.
Zwerfvuilactie (zondag 17 maart)
Onze afdeling neemt ook dit jaar deel aan
de zwerfvuilactie van Limburg.net. Samen
met de gemeentebesturen en de
verenigingen houden zij jaarlijks een grote
opruimactie in de Limburgse straten.
Limburg.net voorziet al het nodige materiaal
zoals grijptangen, werkhandschoenen en
vuilzakken. Met deze zichtbare
aanwezigheid in het straatbeeld hopen we
ook dat mensen eens even stilstaan bij de
zwerfvuilproblematiek. We zoeken nog
helpende handen om enkele straten in Zelem onder handen te nemen dus als je
wat vrije tijd en veel goesting over hebt, dan zijn jullie welkom!
Zondag 17 maart om 09u30 aan de Pastorie in Zelem (Kerkplein Dorpsstraat)
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Bloesemwandeling holle wegen (zondag 28 april)
Onze gemeente herbergt enkele van de
mooiste en diepste holle wegen in
Vlaanderen. Vanaf het streekmuseum De
Reinvoart gaan we dit fascinerende
landschap op de grens van Haspengouw,
Hageland en Kempen verkennen! In deze
periode contrasteren de lichte kleuren van
de bloesemende struiken en fruitbomen
tegen de roestbruine achtergrond van de
holle wegen…een mooi schouwspel.
Zondag 28 april om 14u00 uur aan streekmuseum ‘De Reinvoart’,
Hagelandstraat 1, Loksbergen.
Vooraankondiging vuurvliegjes en vleermuizen spotten (vrijdag 21 juni
2013)
Glimwormen…waarschijnlijk heb je er al eens
over gehoord of zelfs al eens eentje gezien. Het
zijn eigenlijk geen wormen maar kevertjes die
door een chemisch proces in hun achterlijf
‘koud licht’ kunnen produceren. De meeste
glimwormen die je ziet, zijn de vrouwtjes of
larven van de grote glimworm, maar in Zelem
kom je ook de uiterst zeldzame kleine
glimworm tegen. Van deze soort stoten de
mannetjes ook lichtflitsen uit terwijl ze vliegen
en hebben hierdoor de bijnaam vuurvliegjes verworven. Kom je mee op zoek
naar dit lichtspektakel, en misschien komen we ook wel enkele vleermuizen
tegen? (foto internet http://www.chemie.uni-jena.de/institute/oc/weiss/gloworm.htm)
Vrijdag 21 juni om 22u00 aan De Pastorie, kerkplein Dorpsstraat Zelem.
Natuur.relaasjes
 Het paddentrekseizoen is in aantocht! Vanaf deze week ontwaken de
kikkers, padden en salamanders waarschijnlijk uit hun winterslaap.
Bij lage temperaturen en vriesnachten gedragen ze zich eerder als
een ijslolly, maar van zodra het overdag wat warmer wordt en de
nachttemperatuur 7°C overstijgt, dan worden ze wakker uit hun
winterslaap en gaan ze op trektocht. Ook in Zelem wordt een
gedeelte van de Oude Schansstraat afgespannen met een zeil
waarlangs emmertjes staan ingegraven. De amfibieën die, als het
donker is, op trek gaan en zo dreigen te worden doodgereden door
het verkeer, vallen in de emmertjes en worden door vrijwilligers elke
morgen de straat overgezet (en geteld). Op een drukke nacht
kunnen er ongeveer 200 padden tegelijk de oversteek wagen. Als je
dan als vrijwilliger 's morgens zo een massa kan overzetten, dan is
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dat een onvergetelijke ervaring. Heb je ook zin om mee te helpen? Geef dan
even een seintje en dan kan je mee 'op de rol'. Je kan de dagelijkse stand van
zaken volgen op

of

.

 Café Potager, het werkgroepje dat zich bezig houdt
met experimenteel en ecologisch moestuinieren in
de Pastorietuin zit nu op kruissnelheid. Het
moestuinplan is in grote lijnen uitgewerkt en de tuin
is klaar om ingezaaid te worden. Op zaterdag 16
maart van 09u30 tot 12u00 houden zij in het
kader van de moestuincursus een speciale werkdag,
maar er is meer dan werk genoeg, dus iedereen is
welkom. Na deze ‘speciale’ werkdag zullen zij elke
derde zaterdag van de maand van 14u00 tot 16u00
samenkomen, te beginnen op zaterdag 20 april.
Meer info bij Brecht ( brecht.verpoort@gmail.com )
 Pastorietuin: De tuin is al een tijdje klaar en over de moestuin ontfermt Café Potager
zich. De tuin aan de pastorie is een deur naar de achterliggende natuur en wil de
bezoeker een beeld geven van wat de streek te bieden heeft. Kijk, luister, ruik, voel,
proef….geniet. Deze tuin is gezellig. In verschillende hoekjes maken kinderen al
spelend kennis met de natuur. Ga op zoek naar diertjes in de tuin, speel een
gezelschapsspel op de picknicktafel, rol in het gras, kruip op de stammen, verstop je
achter het insectenhotel, … In de volgende nieuwsbrief belichten we het luik ‘proef’.
 In februari werd in Halen een nieuwe milieuraad
gekozen. Deze raad buigt zich over allerlei
milieuthema’s en kan de gemeente adviseren in haar
milieubeleid. De milieuraad zetelt voor 6 jaar en bestaat
uit 12 raadsleden, namelijk 7 die zetelen namens de
deelgemeenten (Halen, Loksbergen, Zelem en Zelk), 4
vertegenwoordigers van de natuurvereniging (onze
afdeling dus) en 1 vertegenwoordiger vanuit de
landbouwraad. Wij heten de nieuwe mensen in de
milieuraad alvast welkom en hopen op een duurzame
en inspirerende samenwerking.
Natuur.tipjes!
 Seizoensopening bezoekerscentrum ‘De Watersnip’ op zondag
31 maart doorlopend van 13u00 tot 17u00. Om 13u00
wordt het vernieuwde wandelgebied ‘Koersels Kapelleke’ tijdens
een persmoment officieel geopend. In en rond het
bezoekerscentrum zijn er doorlopend activiteiten voor groot en
klein. Chocoladen eitjes verzamelen bij de gezellige kraampjes?
Op zoek naar de paashaas of de boswachters pimpelmuis en
vleermees? Met je stapschoenen het nieuwe wandelgebied
verkennen of gewoon gezellig een glaasje drinken in het
paascafé? Het kan allemaal op deze seizoensopening op zijn
paasbest!
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 Veldexcursies Natuurpunt Lummen. Zondag 17 maart en 5 mei. Vertrek om 09u00
aan de Theepot in de Ashoekstraat in Lummen. Meer info bij piet.ruytjens@mail.be of
www.natuurpuntlummen.be
 Ook andere verenigingen zijn overtuigd van de schoonheid van het wandelgebied rond
de Zwarte Beek in Zelem. Op zondag 17 maart kan je mee voor een wandeling in de
vallei met Natura Limburg. Vertrek om 14u00 aan de Pastorie in Zelem.
 Ook bij de vogels begint het te kriebelen en dat is het moment dat je samen met een
ervaren ‘vogelaar’ op pad kunt die je alles leert over welke vogel daar zingt en
waarom. In de Vallei van de Zwarte Beek kan dat op zondag 14 april om 06u00
(jawel zes uur!) in Koersel, tegenover de uitkijktoren aan Koersels Kapelleke (info
www.natuurpuntberingen.be ) of om 14u00 in Hechtel aan de parking van
Begijnenvijvers, Begijnenstraat Hechtel (info www.natuurpunthechtel-eksel.be ). Maar
ook in andere gebieden in de buurt kan je mee naar vogelconcerten luisteren zoals op
zondag 28 april om 07u00 op het kruispunt Voortstraat en Kruisvijverstraat in HeusdenZolder (info jeanpierre.deroo@telenet.be), woensdag 1 mei ’24 uur vogels spotten’ in
het Schulensbroek (wandelingen om 05u30, 13u30 en 18u30 – info 013/55.32.57) of
zondag 19 mei om 14u30 in het Webbekoms Broek in Diest (bezoekerscentrum
Webbekoms Broek – info 013/35.86.58)

Bosrietzanger – foto Theo Geuens

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)

Tot binnenkort !

Vermeld één van onze projectnummers
8820 (Zwarte Beek)
8859 (Holle wegen)
8856 (Willekensberg)

Beekdallandschap Zwarte Beek
P/a Vlaams bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Koersel-Beringen
(T) 011/45.01.91 (F) 011/45.01.99 (E) zwartebeek@natuurpunt.be (W)www.dewatersnip.be

