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Nieuwsbrief zomer 2014
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.
Vuurvliegjes en vleermuizen spotten (vrijdag 20 juni)
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 als we dan toch op pad zijn,
dan kunnen we meteen met de ‘batdetector’ luisteren of er ook vleermuizen
rondvliegen!
Vertrek op vrijdag 20 juni om 22u00 aan de Pastorie (kerkplein,
Dorpsstraat 34 in Zelem). (foto internet http://www.chemie.uni-jena.de/institute/oc/weiss/gloworm.htm )
De schaapskudde in haar blootje (zondag 29 juni)
De kudde Drentse heideschapen
van herders Henk en Lief trekt
dagelijks over de heide op het
militair domein Kamp van
Beverlo. Zo zorgen de schapen
voor meer en mooiere natuur in
het landschap van de Zwarte
Beek.

Foto: Jean-Paul Magdelijns

Beekdallandschap Zwarte Beek
P/a 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

Foto: Ineke Luts

In de zomer krijgen ze het te warm
met hun dikke wollen jas aan en
moet hij uit. Het scheren van de
schaapskudde gebeurt nog steeds
op ambachtelijke wijze en is een
hele belevenis. Heb je je altijd al
afgevraagd hoe dit in zijn werk
gaat? Kom het ontdekken op het
schaapscheerfeest op zondag
29 juni, doorlopend van 13 tot 18
uur aan bezoekerscentrum De
Watersnip in Koersel.

Daarenboven is er nog veel meer te beleven: aan verschillende standjes
verspreid over het domein kan je meer leren over wolverwerking (van
kaarden tot vilten), maar ook andere ambachten komen aan bod zoals
imkerij etc… Voor een aangename verfrissing kan je uiteraard terecht op
ons gezellig zomerterras en voor de kinderen zijn er diverse workshops
voorzien.

Natuur.relaasjes
Na het rampzalige broedseizoen voor
kerkuilen vorig jaar (strenge en lange winter
en weinig muizen), lijkt 2014 voor deze
prachtige vogel voorspoedig te verlopen.
Vorig jaar viel het aantal broedgevallen van
kerkuil in Vlaanderen terug van 902 koppels
in 2012 tot slechts 203 broedparen. Ook in
de kerk van Zelem is er dit jaar weer een
broedgeval en de vier jongen werden
ondertussen al van een wetenschappelijke
ring voorzien.

Foto: Jan Kenens
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Sinds vorig jaar is er een groepje enthousiaste hobbyzeisers actief in het
natuurgebied. Ze maaien elke
zomer enkele van onze
botanisch meest waardevolle
percelen, zoals de hooilanden
met blauwe knoop, tormentil en
stekelbrem achter het ksj-heem
en de bloemrijke hooilanden in
de Leunen. Als je ze graag eens
aan het werk wil zien, of als je
zelf eens aan de slag wilt met de
handzeis, dan kan je een kijkje
komen nemen op zondag 22
juni tijdens hun zeisdag achter
het KSJ-heem.
Foto: Charis Frederickx

Het moet niet altijd werken zijn wat de klok slaat. Af en toe gaan we eens
met de terreinbeheerders of met de zeisploeg kijken in het natuurgebied
wat er allemaal moet gebeuren en wat er te
zien is…enfin…toch werken dus! Maar elk
terreinbezoek levert altijd wel leuke
waarnemingen op. Op een van de percelen die
we sinds de jaren negentig in beheer hebben
en waar een jaarlijks maai-en afvoerbeheer
wordt gevoerd, vonden we bijvoorbeeld dit
jaar blonde zegge en trechterwasplaat. Big
deal zal je zeggen, maar geloof me, dat is een
opsteker van formaat voor de terreinploeg en
vrijwilligers die ter plaatse al veel zweet
hebben achtergelaten. Op dit moment liggen
de hooilanden er op hun mooist bij, dus trek
je wandelschoenen aan en ga eens een kijkje
nemen in de Vallei van de Zwarte Beek!
Foto: Kevin Lambeets
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Natuur.Tipjes!
Dag van de Zwarte Beek – zaterdag 19 juli (Natuurpunt Lummen)
Het concept is simpel: In een
aangename sfeer kennismaken met de
vallei van de Zwarte Beek in Lummen
door er letterlijk mee zorg voor te
dragen, te wandelen, te spelen en
vooral te genieten.

Foto: www.facebook.com/NatuurpuntLummen

We ontvangen u vanaf 9 uur met koffie in de Gildezaal van Genenbos
(Boskestraat 3, Lummen). Van daaruit vertrekken we naar het nabijgelegen
natuurgebied. De broekbossen, vijvers en natte hooilanden in Genenbos
zijn het ‘jongste’ natuurgebied bij Natuurpunt Lummen, dus nog volop in
ontwikkeling. En daar komen dus wel wat helpende bij van pas!
Ondertussen kunnen kinderen van alle leeftijden zich uitleven in een
avontuurlijk bosspel; sportief, creatief en leerrijk. ’s Middags verzorgen we
ter plekke een gezamenlijke picknick. Daarna gaan de beheerwerken
onverminderd voort.
Tegen 17 uur steken we de BBQ aan en schuiven alle werkers gratis aan
een uitgebreid (al dan niet vegetarisch) buffet. Ook andere sympathisanten
kunnen uiteraard mee eten, tegen een kleine vergoeding.
Na de maaltijd gaan we het hele gebied te voet verkennen met onze eigen
Lummense gidsen. Op deze verkwikkende wandeling zal u ongetwijfeld
de ongekende pracht van dit stuk natuur weten te appreciëren. En door
onze inspanningen eerder vandaag zal dat enkel nog kunnen toenemen…
Daarna maken we het nog gezellig, met een wijntje, een biertje, vuurkorven
en een muziekje.
De traditie wil dat we elk jaar een T-shirt maken, speciaal voor de
gelegenheid. Deze gegeerde trendy shirts kunnen nu worden besteld! Ze
worden aan u bezorgd op de Dag van de Zwarte Beek.
Info en inschrijven (voor 5 juli) op www.natuurpuntlummen.be
Nacht van de vleermuis (Natuurpunt Lummen
en Natuurpunt Beringen)
Vleermuizenwandelingen met batdetectoren,
kinderactiviteiten en randanimatie
Vrijdag 29 augustus – 20u00 (OC
Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56,
Lummen)
Zaterdag 30 augustus – 19u30
(bezoekerscentrum De Watersnip, Koersel)

Foto: Hugo Willocx
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Kinderateliers (Bezoekerscentrum De Watersnip)
Voor natuurkids (7 tot 12 jaar) met
creatieve vingers en zin voor actie –
5,00 euro per kind (drankje, koekje en
knutselmateriaal inbegrepen) – ten
laatste 1 week vooraf inschrijven via
zwartebeek@natuurpunt.be of
011/45.01.91
Woensdag 16 juli om 14u00: ‘Vlinder
mee’
Woensdag 20 augustus om 14u00:
‘Speuren naar vleertjes’
Foto: Jan Kenens

Natuurkampen Schulensbroek (bezoekerscentrum ‘t Vloot)
Voor nieuwsgierige actievelingen
tussen 8 en 12 jaar is er ook dit jaar
het natuurkamp! Tijdens dit kamp
ontdek je de dieren en natuur in het
Schulensbroek. Bouw het best
gecamoufleerde kamp, bekijk
waterbeestjes, doe een
natuurspeurtocht en ontdek de gekste
natuurweetjes! Het kamp start elke
dag aan bezoekerscentrum ’t Vloot
(Lummen) om 10u en eindigt om 16u.

Foto: bezoekerscentrum ‘t Vloot

Kamp 1 loopt van 7 tot 11 juli 2014 en kamp 2 van 4 tot 8 augustus
2014. Prijs per kind per kamp: 60 euro.
Info & inschrijven bc.tvloot@natuurpunt.be
Steun
Steun de projecten van Natuurpunt in
je buurt. Een gift is fiscaal aftrekbaar
vanaf 40,00 euro.

Tot binnenkort !

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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