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Nieuwsbrief herfst 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.
Plantenverkoop en werkdag pastorietuin (zaterdag 12 november)
We hebben al een paar keer bericht over het project rond de pastorie van Zelem
(zie www.pastoriezelem.be ). Zoals altijd wegen de laatste loodjes het zwaarst en
onze afdeling heeft dan ook beslist om de aanleg van de pastorietuin voor haar
rekening te nemen. Alle planten en bomen in de tuin
worden aangekocht door onze vereniging. Op deze
manier verankeren we onze overtuiging dat goed
ingerichte tuinen een schat aan natuur kunnen
bevatten en dus de biodiversiteit ten goede zullen
komen. De vertrekplaats van het wandelgebied
Zelem in de pastorietuin zelf, zal er aldus een pak
aantrekkelijker uitzien.
Omdat elke financiële steun welkom is houden we op zaterdag 12 november
dan ook een plantenverkoop. De bestelbon zit in bijlage. Al de planten op de lijst
worden ook in de pastorietuin aangeplant. De netto opbrengst van deze verkoop
investeren we integraal in de pastorietuin, dat is onze belofte!
Kom je ons een handje helpen met de aanleg van de Pastorietuin?
Samen met de plantenverkoop op zaterdag 12 november organiseren we een
eerste werkdag waarbij we een deel van de tuin gaan aanleggen. Ook jij kan je
steentje bijdragen door met je werkhandschoenen en schup af te zakken naar de
pastorie aan het kerkplein in Zelem. Vanaf 9 uur zijn we aanwezig en wij zorgen
voor een hapje en drankje ’s middags. Meer info 0476/34.94.42
Vooraankondiging 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 dranken te
koelen.
Zondag 18 december om 14.00 uur aan de voormalige vertrekplaats van het
wandelgebied Zelem (einde Broekstraat).
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Natuur.relaasjes
 Het rare weer dit voorjaar en deze zomer heeft er voor gezorgd dat het maaischema in
de reservaten een beetje overhoop ligt. Daardoor zijn de graslanden in het reservaat in
Zelem nog niet gemaaid, maar niet getreurd, het zit in de planning. Enkele zeer natte
percelen vergen echter zeer gespecialiseerd materiaal. Hiervoor komt een pistenbully,
een omgebouwde sneeuwruimer, vanuit Koersel de ploegen van Natuurpunt en de
Winning versterken. Dit voertuig op rupsbanden verdeelt de druk zodanig dat er geen
rijsporen achterblijven en de moerassige hooilanden in optimale staat blijven. Ook de
soft track is zo’n voertuig dat ingezet wordt op de moeilijkst te maaien graslanden. Kijk
alvast dit najaar eens rond of je deze bijzondere toestellen ziet rondrijden in het
reservaat.

Pïstenbully

Soft track

 Dit jaar hebben we de terreinen achter het KSJ-heem kunnen aankopen. Reeds voor we
gestart zijn met de uitbouw van het reservaat in 1992, maaiden we deze hooilanden al
samen met de begeleiding van de KSJ. Dankzij dit jaarlijks maaien en afvoeren van het
maaisel is dit vegetatiekundig pareltje in uitstekende toestand bewaard. Soorten als
stekelbrem, tormentil, melkeppe, maar vooral blauwe knoop maken dit hooilandje tot de
verplichte tussenstop van veel plantenwerkgroepen die de natuur in en rond Zelem
komen bezoeken. De blauwe knoop (Succisa pratensis) is een zeer zeldzame plant van
de Rode lijst, die je enkel nog in enkele natuurreservaten op venige en voedselarme
grond vindt.
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Natuur.Tipjes!
 De Nacht van de Duisternis is een campagne van de Bond Beter Leefmilieu en de vzw
Preventie Lichthinder. De milieuraden van Halen, Herk-de-Stad en Lummen nemen hier
jaarlijks aan deel met steun van onze vereniging. Dit keer is onze buurafdeling
Natuurpunt Lummen gastheer. Rasverteller Piet neemt je op zaterdag 15 oktober mee
op dit avondlijk avontuur. De wandeling start om 19.00 uur op de parking van St.
Ferdinand (St. Ferdinandstraat 1 in Lummen). We wandelen naar de uitkijktoren aan de
1000-jarige eik en hebben daar een nachtelijk uitzicht op de omgeving. Bij geschikt weer
is sterrenkijken ook mogelijk.
 Week van het Bos. Voor de iets jongeren onder jullie kunnen wij de ‘natuurspeurdertjes’
op zondag 16 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!
 Sinds kort hebben we ook een eigen website. Je vindt ons onder de nogal evidente naam
www.natuurpuntregiozelem.be

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 digitaal te ontvangen, stuur dan een
mailtje naar jan.kenens@natuurpunt.be en dan krijg je in de toekomst
deze brief per e-mail.

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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