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Nieuwsbrief herfst 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.
Herfstwandeling ‘Pruuve van de natuur’ (zondag 22 september)
De natuur brengt heel wat eetbare en
smakelijke dingen voort. Tijdens deze
wandeling schenken we aandacht aan al die
natuursnoepjes. In de pastorietuin genieten
we nog even na van enkele schuimende en
minder schuimende natuurproducten.

Foto Steven Engelen

Afspraak op zondag 22 september om 14.00 uur aan de Pastorie in Zelem
(kerkplein Dorpsstraat).

Vooraankondiging winterwandeling en jaarafsluiting (zondag 15 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 15 december om 14.00 uur aan
het einde van de Broekstraat in Zelem
(kruispunt met Bakelstraat en Molenstraat).
Foto Jan Kenens
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Natuur.relaasjes
 In de tuin van Tine, een van onze bestuursleden, doken eind
augustus 2 jonge bidsprinkhanen (nimfen) op. Deze extreem
zeldzame maar fascinerende soort houdt van warmte en de
verspreiding van bidsprinkhanen in België bleef tot nu toe
beperkt tot de omgeving van het zuidelijkste dorpje Torgny.
Om te jagen stellen bidsprinkhanen zich verdekt op. Als een
potentiële prooi binnen het bereik van de uitklapbare
vangpoten is, haalt de bidsprinkhaan pijlsnel uit en kan
vervolgens de prooi naar binnen smikkelen.

Foto Tine Meekers

 Café Potager, het groepje dat in de pastorietuin een ecologisch moestuintje onderhoudt, komt
elke derde zaterdag van de maand van 14 tot 16 uur samen in de pastorietuin. Heb je ook
interesse om mee te tuinieren of om meer te weten te komen over vergeten en nog onbekende
groenten, over oude rassen, over ecologische teeltwijzen, neem dat snel een kijkje op hun blog
http://cafepotager.blogspot.com. Deze pastorietuin 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. Tijd om te genieten
krijg je als je geen tijd moet verspillen aan
ritjes naar het containerpark. Snoeiresten,
afgevallen bladeren en gazonmaaisel
kunnen gemakkelijk verwerkt worden tot
compost, mulch of tuinconstructies. Met
houtsnippers maak je een tuinpad of een
snipperwand. Kippen verwerken niet alleen
het keukenafval maar ook gewied onkruid.
Foto cafepotager.blogspot.com

Foto Jan Kenens

Begin juli hebben we nog eens de strijd aangevat tegen parelvederkruid, een invasieve
waterplant die vanuit tuinvijvertjes in de vrije natuur is ontsnapt. Aan de kijkhut in Meldert
hebben we de strijd blijkbaar verloren en is de hele vijver bijna dichtgegroeid met deze
woekersoort, maar voor de vijvertjes aan de Leeuwendijk (langs het wandelgebied in de Oude
Schansstraat) hopen we dat het nog niet te laat is. Op een hete zomerse zondag doken we met
zijn allen de vijver in om dit hardnekkig kruid (bekend in tuincentra als diamantkruid) weg te
krijgen, maar het zal een werk van heel lange adem zijn.
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 Soms mag het beheer van grote natuurgebieden ook al
eens meevallen. Na een moeilijke start van het jaar,
namelijk een heel lange en koude winter, hebben we
een heel goede zomer gehad, waarop een schitterend
hooiseizoen volgde. De opbrengst van deze hooilanden
was dan ook navenant waardoor we meer dan 1.000
balen hooi hebben kunnen laten persen als wintervoer
voor onze koeien. Ook weeral een dikke pluim voor
onze terreinploegen in de ganse beekvallei die elke dag
paraat staan om meer dan 1.500ha natuurgebied
optimaal te beheren.

Natuur.Tipjes!
 Onze buurafdeling Natuurpunt Lummen organiseert op zaterdag 19 oktober de legende- en
druppelkeswandeling rond de 1000-jarige eik. Deze leuke en spannende verhalenwandeling met
proevertjes onderweg, start om 20 uur op de parking aan de duizendjarige eik (Dikke
Eikstraat in Lummen).
 Week van het Bos. Voor de iets jongeren onder jullie kunnen wij de ‘natuurspeurdertjes’ op
zondag 20 oktober aanbevelen. Deze activiteit is uitgewerkt voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Om
14 uur zullen onze speurdertjesgidsen klaarstaan aan het bezoekerscentrum De Watersnip in
Koersel (www.dewatersnip.be ) voor de activiteit ‘speelgoed uit het bos’. Ouders toegelaten!
 Op dit moment staat overal de struikheide in bloei. Voor uitgestrekte paarse heidevlakten moet
je in de grotere heidegebieden zijn, maar op de venusberg in Meldert zie je ook al fraaie
resultaten van heideherstel. Vertrek van de bewegwijzerde wandelingen naar de Venusberg
vanaf het kerkplein in Meldert (Lummen).
 De herfst staat voor de deur, dus de paddenstoelen staan weer te popelen om uit de grond te
schieten. Wil je graag met een gids mee op ontdekkingstocht naar boleten, russula’s en
amanieten, dan kan je in het beekdallandschap Zwarte Beek terecht op volgende dagen:
o Woensdag 18 september om 14 uur aan De Watersnip in Koersel
o Zondag 29 september om 14 uur aan Den Brand, Kamertstraat Hechtel
o Zondag 6 oktober om 144 uur aan De Watersnip in Koersel
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.
Momenteel ontvangt al 36% van onze leden de nieuwsbrief digitaal!

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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