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Kinderen maken
speels kennis
met de natuur

De Groene Specht richt zich tot
kinderen tussen 7 en 12 jaar. Elke
maand is er een activiteit,
meestal op zaterdagnamiddag
(tussen 14 en 16u30) in het ontmoetingscentrum Westrand en/
of in de Wolfsputten. Meestal
wordt een binnenactiviteit gecombineerd met een buitenactiviteit. Ervaren natuurgidsen
zorgen voor de begeleiding.
Kosten per activiteit: 1 euro per
kind; gratis voor leden van Natuurpunt! We trekken af en toe
ook de gemeentegrens over
(kostendelende uitstapjes) en in
de zomer houden we een natuurkamp.
Kinderen die regelmatig meedoen, vormen een kinderraad, die
meebeslist over het programma
voor volgend jaar en zorgt voor
tekst en tekeningen voor het afdelingstijdschrift. Wie zin heeft
om mee te doen, mailt snel naar
jasper.dejonge@belgacom.net.
Voor 2003 had de kinderraad gedacht aan volgende activiteiten:
een uitstap naar Paradisio, soep
maken van kruiden uit de Wolfsputten, een dagje aan zee (in het
Zwin?), achter de schermen van
Planckendael, een paddenover4

Nieuwe natuurvereniging
voor Dilbeek

zet-actie, helpen in Veeweyde,
spinnenonderzoek, paddestoelenonderzoek, lieveheersbeestjes
zoeken en een cursus over planten. Niet te vergeten: volgend
jaar bestaat De Groene Specht 5
jaar. En dat zal worden gevierd!
Volgende activiteiten zijn nog
gepland voor dit jaar:
zaterdag 16 november
Nestkastjes
timmeren

We maken nestkastjes voor o.a.
koolmees, pimpelmees en voor de
kerkuil ! Tussen het getimmer en
gezaag door luisteren we naar
vogelgeluidjes. Afspraak: Westrand - lokaal 204 (14 - 16u30) ook voor ouders. Meebrengen:
schrijnwerkersgerief. Vooraf inschrijven is vereist (tel.
02/567.04.38).

Een verrukkelijk natuurbad tijdens
het zomerkamp

zaterdag 21 december
Uilenavond

Uilen zijn echte slokoppen. Hun
braakballen zitten nog vol
resten van muizen en andere
dieren. Heerlijk om in te peuteren. We bekijken ook dia's van
uilen. Nadien volgt een stille
wandeling, hopelijk alleen
"verstoord" door uilengeroep.
Afspraak: Westrand - lokaal 204
(19 - 21u) - ook voor ouders. Meebrengen: loep, pincet.
Spinnen, griezelig of net mooi?

U weet het beslist al: de
twee grootste Vlaamse natuurverenigingen Wielewaal en Natuurreservaten
zijn begin 2002 een fusie
aangegaan. Natuurpunt is
de nieuwe naam. Waarom
ook niet op lokaal vlak de
krachten bundelen onder
de nieuwe vereniging,
dachten de mensen van
Werkgroep Wolfsputten en
de Groene Specht. Zo ontstond Natuurpunt Dilbeek.

Wat is de bedoeling?
Gewoon: de Dilbeekse natuurliefhebber de kans bieden te genieten van de natuur in Dilbeek. Door de natuur beleven. Door de natuur te leren kennen. Door
natuur te beheren. En uiteraard ook door de natuur
te behouden in de gemeente. Het ene vraagt al wat
meer inzet dan het andere,
maar bij Natuurpunt Dilbeek komen zowel doeners
en denkers als gewone natuurgenieters aan hun trekken. Sluit nu aan en beleef
het mee op de eerste rij!

Maak kennis met de natuur in Dilbeek

de Wolfsputten en méér

Natuur in Dilbeek is voor
velen synoniem met de
Wolfsputten. Zeker nu het gebied de status van natuurreservaat verwierf. Maar Dilbeek heeft nog heel wat méér
te bieden op natuurgebied.
Een korte kennismaking in
vogelvlucht.

De Wolfsputten: de groene
parel aan de kroon
Wist u dat er in de Wolfsputten ruim 350 plantensoorten
te vinden zijn? Waaronder
zeldzaamheden zoals reuzenpaardestaart, grote boterbloem, eenbes en drie soorten orchideeën? Die diversiteit vindt haar oorsprong in

de verscheidenheid aan bodems. Droog en nat, kalkrijk
en zuur, schraal en voedselrijk... het is er allemaal. Op elk
bodemtype komt dan nog
eens zowel bos, struweel als
grasland voor, wat de soortenrijkdom nog verhoogt.
De dienst Natuur van de
Vlaamse gemeeschap beheert
43 ha in de Wolfsputten. Een
grote zone achter de Westrand wordt begraasd door
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Activiteitenkalender
runderen. De lage weiden aan
het Hongersveld worden gemaaid. Er is onlangs een nieuwe amfibieënpoel aangelegd
en nog méér projecten staan op
stapel. De natuurrijkdom van
de Wolfsputten kan er maar
groter op worden...

dervallei langs de Steenvoortbeek naar de Wolfsputten te beleven.

Onverwachte natuurrijkdom

Het Begijnenborrebos: strategisch reservaatje
Dat Dilbeek een tweede officieel erkend natuurreservaat telt,
is een goed bewaard geheim.
Het beslaat een luttele 76 are,
is eigendom van Natuurpunt en
ligt in het Begijnenborrebos.
Deze kleine kern is strategisch
belangrijk gezien het Vlaams
Gewest bij de verkoop van percelen in de omgeving het eerste recht van koop krijgt. Het
Begijnenborrebos beslaat in totaal 25 ha en is hoofdzakelijk
beplant met beuken. Dank zij
de kalkrijke bodem is de ondergroei rijker dan de meeste beukenbossen. De voorjaarsflora
is er bijzonder mooi met narcissen, hyacinten en daslook.

Het IJsbergbos: nauwelijks
verkend
Dit mooie bosgebied zit verscholen tussen een villawijk en
de spoorweg Brussel-Gent. Het
is dan ook niet vlot toegankelijk. Zo blijft het gespaard van
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de recreatiedruk, die andere
Dilbeekse groengebieden wel
treft. Hier groeien, net als in de
Wolfsputten, kalkminnende
soorten als bosrank, daslook
en éénbes. En er valt ongetwijfeld nog heel wat te ontdekken,
want het IJsbos is nauwelijks
onderzocht. Zo was de vondst
van tientallen gevlekte orchissen vroeger dit jaar een aangename verrassing.

Beeldige beekvalleien
Naast de “grote drie” telt Dilbeek nog talrijke natuurrijke

hoekjes. Vooral de beekvalleiden herbergen nog heel wat
fraais. Broekbosjes bespikkeld
met dotterbloem en slanke
sleutelbloem. Natte weiden
waar in het voorjaar echte koekoeksbloem en pinksterbloem
groeit en later de moerasspirea
geurt. Plassen omzoomd met
lisdodde en gele lis. Beekvalleien zorgen ook voor de verbinding tussen grotere natuurgebieden. En het zijn prima migratieroutes. Zo valt de voorbije jaren een opmars van de
groene kikker vanuit de Den-

Natuurpunt Dilbeek organiseert, naast de open activiteiten voor het grote
publiek, ook specifieke activiteiten gereserveerd voor de leden en een
programma voor kinderen onder de benaming Groene Specht (zie p. 4).
De ledenactiviteiten worden enkel aangekondigd in het ledenblad van
Natuurpunt Vlaanderen, op de website www.natuurpunt-dilbeek.be en
in het ledenblad natuur!contact.

Op sommige plaatsen verwacht
je niet meteen een interessante natuur. Neem nu de Brusselse ring. Toch is het klaverblad
van Groot-Bijgaarden de groeiplaats van de zeldzame graslathyrus. En de holle weg van de
Eikelenberg, ook vlak tegen de
ring, is een schoolvoorbeeld in
zijn soort. In de kasteelvijver
van La Motte groeit de reuzenpaardestaart die voor Vlaanderen zeldzaam is. In het gemeentehuis broeden gierzwaluwen
en in de ijskelder vlakbij overwinteren baardvleermuizen.
En wist u dat de betonnen bakken voor het restaurant in ded’Arconatistraat krioelen van
de salamanders?

Open activiteiten

Beleef het mee

In 2003 neemt Natuurpunt Dilbeek alvast deel aan de Dag van
de Aarde, de Open Natuurdagen
van Natuurpunt en de Nacht van
de Vleermuis.

Natuurpunt Dilbeek wil u graag
laten meegenieten van al dat
moois. U hoeft alleen maar lid
te worden en u krijgt alle informatie over onze activiteiten.
Via natuur!contact, dit blad
dus. Of via het internet op
www.natuurpunt-dilbeek.be.
En het mooie is: als u kernlid
wordt, kunt u ook mee beslissen over het programma.

Voorbije activiteiten in 2002:
! Bezoek aan Arboretum Hof te
Saksen (Beveren-Waas)
! Kennismaking met het leven in
de bosbodem
! Vleermuizenavond
Nog te beleven dit jaar:
zaterdag 21 december
Uilenavond
Uilenkenners Hugo Van Bochaute
en Herman Van Schepdael tonen
dia's over hun beschermelingen
en aansluitend maken met een
korte wandeling waarbij we met
wat geluk uilen kunnen horen.
Afspraak: Westrand, lokaal 204,
20 u. Terug rond 22 u.

Ledenactiviteiten
Dit jaar organiseerde Natuurpunt
al een aantal “leerwandelingen”
in de Wolfsputten, waarbij het
vooral de bedoeling is leden een

iets grondiger kennis bij te brengen te brengen van Dilbeeks belangrijkste natuurgebied in de
stiekeme hoop dat ze zich daarna
in staat achten zelf wandelingen
te leiden. Dit komt nog:
zondag 17 november 2002
Bomen & struiken
zondag 8 december 2002
Geologie & landschapsvorming
zondag 30 maart 2003
Vogels
zondag 27 april & 8 juni 2003
Biotopen & vegetatiepatronen
Afspraak: ingang Westrand, 14 u
(behalve Vogels: 8 u.).
Uiteraard komt er méér. Zo wordt
gedacht aan een dag- of zelfs een
weekenduitstap. Ook een amfibieëninventarisatie staat op het verlanglijstje. En, als alles goed loopt,
krijgt Natuurpunt Vlaanderen een
interessant Dilbeeks natuurgebied
in beheer, waarbij dan uiteraard
gerekend wordt op de medewerking van Natuurpunt Dilbeek. Afkloppen en afwachten...
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