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Digitale nieuwsbrief herfst 2012
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 23 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.
Afspraak op zondag 23 september om 14.00 uur aan de
Pastorie in Zelem (kerkplein Dorpsstraat).
Foto : Steven Engelen

Vooraankondiging winterwandeling en jaarafsluiting (zondag 16 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 16 december om 14.00 uur aan de
oude vertrekplaats van het wandelgebied Zelem
(einde Broekstraat, kruispunt met Bakelstraat en
Molenstraat).
Foto : Vilda – Jeroen Mentens

Natuur.relaasjes
 Deze zomer zijn we weer met de vrijwilligers
van de afdeling regelmatig op stap geweest
door het reservaat. Soms kom je tijdens zo’n
uitstap al eens tot rare ontdekkingen. Zo merkte
Filip een bijzondere plant op in de Zwarte Beek
in Bakel. De bladeren zagen er een beetje uit
als drijvend fonteinkruid maar groter en er
staken witte bloementuilen uit het
water….mysterie, mysterie! Niemand die de
plant kende, dus dan maar een paar échte

Foto : Filip Vanlommel

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

plantenkenners gecontacteerd en die konden ze wel op naam brengen. Bleken het toch
‘potverdekke’ zuidafrikanen te zijn die hier zijn terecht gekomen, namelijk kaapse waterlelie. Het
was een beetje een dubbel gevoel want Vlaanderen wordt overspoeld door heel wat planten en
dieren van elders die hier terecht gekomen zijn en onze natuur danig door mekaar schudden, de
zogenaamde invasieve exoten. De kaapse waterlelie lijkt vooralsnog niet zo’n ‘pestkarakter’ te
hebben en afgezien van in tuinvijvers, kom je die in principe niet tegen in het wild en zoals zijn
naam doet vermoeden gaat deze plant ook niet enorm content zijn met onze winters. En voor de
lekkerbekken…in Zuid-Afrika noemen ze hem ‘waterblommetjie’ en een plaatselijke specialiteit is
waterblommetjiebredie, een stoofpotje met schapenvlees en de bloemetjes.
 Vanuit de schoot van onze Natuurpunt afdeling is ‘café Potager’ zich aan het ontwikkelen. Dit is
een groep van mensen die op een ecologische en innovatieve manier wil moestuinieren met
aandacht voor biodiversiteit en kennis uit het verleden.
Café Potager wil een demonstratiemoestuin uitbouwen
in de tuin van de pastorie, waar op ecologische wijze
experimenteel gewerkt wordt met diverse technieken en
soorten groenten. De tuin wordt een plaats waar men
elkaar kan ontmoeten en waar de gelegenheid is om
ervaringen rond moestuinieren uit te wisselen. Café
potager richt zich tot alle mensen die beginnend
moestuinierder zijn, die omwille van omstandigheden
geen moestuin meer kunnen bewerken of niet de ruimte
ter beschikking hebben, gezonde interesse hebben, ….
Meer info volgt ongetwijfeld binnenkort.
Foto : Jan Kenens
Natuur.Tipjes!
 De Nacht van de Duisternis is een campagne van de Bond Beter
Leefmilieu, de vzw Preventie Lichthinder en de werkgroep
Lichthinder van de vereniging voor sterrenkunde. Onze
buurafdeling Natuurpunt Lummen organiseert daarom op
zaterdag 20 oktober de legende- en druppelkeswandeling
rond de 1000-jarige eik. De leuke en spannende

verhalenwandeling met proevertjes onderweg, start om
20.00 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 21
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 ‘kabouters
en paddenstoelen’. Ouders toegelaten!
Foto : Mario Ceyssens

 Pastorietuin : We berichtten al vaker over het project rond de Pastorie in Zelem, maar
nu is de tuin –afgezien van de nog in te richten moestuin- klaar! Deze tuin 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 biedt kansen voor de
natuur. De inrichting biedt maximale schuilmogelijkheden voor fluitende vogels,
zoemende bijen en knorrende egels. Wees creatief en bouw met recuperatiemateriaal
een schuilplaats voor kriebelbeestjes, hang nestkastjes op voor vogels, maak een
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insectenhotel voor de bijen en sluipwespen,… In de volgende nieuwsbrief belichten we
het luik ‘ruik’.
 Begin 2013 wordt een nieuwe milieuraad voor een periode van 6 jaar samengesteld in
Halen. In de milieuraad zetelen vertegenwoordigers van lokale milieu- en
natuurverenigingen, een afgevaardigde van de landbouwraad en vertegenwoordigers
van de deelgemeenten. De milieuraad buigt zich over allerlei milieuthema’s in de
gemeente en heeft een adviserende werking. Wij gaan er van uit dat leden van
Natuurpunt bekommerd zijn om het milieu en de natuur. Daarom zou het fijn zijn
moesten zoveel mogelijk leden zich kandidaat stellen om namens de deelgemeente te
zetelen in de milieuraad, want samen kunnen we dingen in beweging brengen. Meer
info in het volgende infoblad van de Stad Halen.

Tot binnenkort !
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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