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500 meter verderop in de vallei . De omwonenden hadden ze rond 7 u ’s morgens
zien vliegen, maar niemand had ze aan
de grond zien komen.

Op zondag 5 september streken 9 ooievaars neer te Sint-Ulriks-Kapelle op de pylonen aan het hoogspanningsverdeelpost
“Bruegel” aan de Brusselstraat. Natuurpuntlid Wilfried Boon, die in de buurt
woont, meldde deze uitzonderlijke gebeurtenis meteen aan Willy Paesens van
de vogelwerkgroep die uiteraard ter plekke ging kijken.
Willy hield ze op zondagavond in het oog
van 19u15 tot zonsondergang rond
20u30. Veel animo viel er niet te beleven.
De vogels verzorgden hun veren, lieten nu
en dan het typische snavelgeklepper horen
en af en toe verliet een exemplaar de
groep voor een paar minuten.
Op maandagmorgen zaten nog twee
exemplaren aan de Bruegelpost. De overige hadden hun toevlucht gezocht op de
pyloon aan de Groot Tenbroekstraat, zo’n

Het prachtige zomerweer liet voorspellen
dat er in de loop van de morgen voldoende thermiek zou ontstaan om de vogels
toe te laten op te stijgen. Even voor 11 u
was het zo ver en de ooievaars vertrokken
zuidwaarts.
Twee vogels waren geringd boven het
loopbeen. De overige niet. Dat betekent
dat ze waarschijnlijk niet afkomstig zijn
uit de halfnatuurlijke broedkolonies van
Planckendael of het Zwin, waar zowat alle
jongen worden geringd.
PS: Hoewel de vogelwerkgroep dit ten
stelligste zal ontkennen, meent de redactie dat de aanwezigheid van ooievaars onmiskenbaar verband houdt met
de blijde gebeurtenis bij onze kernleden
Veerle Vandamme en Yves Bruneel. Na
het afleveren van de kleine Kasper zijn
ze zeker wat blijven rondhangen om te
bekomen van de inspanning. Gelukwensen aan de kersverse ouders!

Activiteitenkalender

Bizarre zwammen
Ï Zalmzwam

Ð Gekraagde
aardster

Ð Traliezwam

Rouwmantel:zomertoerist of terug thuis?
Volgens de Rode Lijst van het Instituut van
Natuurbehoud is de rouwmantel uitgestorven in Vlaanderen. Niet dat hij vroeger zo algemeen was. Zijn voorkeurbiotoop, grote boscomplexen, is in Vlaanderen nu eenmaal schaars. Maar vandaag
zijn alle vaste populaties, ook die van het
Zoniënbos en het Hallerbos, verdwenen.
Toch worden af en toe wel waarnemingen
gemeld. Het gaat dan om zwervers die uit

Op Europese
schaal is de
rouwmantel niet
bedreigd, maar
in Vlaanderen
komen alleen
zwervende
exemplaren voor.

het zuiden of het oosten komen aanfladderen. Sommige jaren kan zelfs van een
kleine invasie gesproken worden. Als dan
een aantal volwassen vlinders erin zou
slagen hier de winter te overleven, bestaat
een – weliswaar minieme – kans dat de
soort opnieuw tot voortplanting komt in
Vlaanderen.
In dat verband is het bijzonder hoopvol
dat in augustus een exemplaar werd
waargenomen in het Bos ’t Ename in de
Vlaamse Ardennen. Dit is immers een uiterst geschikt biotoop voor de soort. Ook
in Dilbeek liet de rouwmantel zich deze
zomer zien en wel in de buurt van het Begijnenborrebos. Meer specifiek in de tuin
van natuurwachter Tom Brichau. Van
toeval gesproken...
Hopelijk blijft het niet bij zomertoerisme
en vindt deze prachtige vlinder binnenkort terug een thuis in Vlaanderen.

De voorbije weken staken wat bizarre
zwammen de kop op in Dilbeek.
De zeldzame zalmzwam werd ontdekt in
de Wolfsputten tijdens de actiedag van 19
september. Hij heeft wat van een roze bol
verpakt in een slijmerig spinneweb.
De gekraagde aardster is ook een bewoner van de Wolfsputten. Hij is matig algemeen, maar laat zich soms jaren niet
zien. Dit jaar staan er een tiental achter
het voetbalveld.
De traliezwam groeit op een dode boomstronk in een troosteloos voortuintje in
Groot-Bijgaarden. Het is een inwijkeling
uit Zuid-Europa die wel vaker in broeikassen voorkomt, maar zelden in de buitenlucht. Deze vormt echter al voor het
tweede jaar na mekaar vruchtlichamen.

Wat waargenomen?
Meteen melden!
Moeraskartelblad, rode bosmier en
groene kikker, plus de specimen op
deze pagina horen tot de “recente ontdekkingen” in Dilbeek. Maar misschien
waren ze er al langer en wisten we het
gewoon niet. Omdat niemand een
waarneming had gemeld.Waarnemingen zijn belangrijk, want ze vormen de
grondslag voor natuurbeheer en natuurbeleid. Pas als je weet wat er aanwezig is, kan je de juiste maatregelen
treffen. En elke informatie die helpt de
inventaris te vervolledigen is interessant. In Dilbeek een reebok gezien?
Laat het ons weten. Een lijstje gemaakt
van de planten in een wegberm? Geef
het ons door. Poes brengt een vreemde muis binnen? Geef een seintje. U
kan daarvoor terecht bij de contactpersonen vermeld op de voorpagina.
Of maak gebruik van het meldingsformulier op de website:
www.natuurpunt.be/dilbeek.

zondag 3 oktober, 14 u
Wandeling Thaborberg
Afspraak: Parking Michielsheem, Kattebroekstraat 199, Dilbeek (afrit 12 op de
Ring, richting Brussel nemen)
zaterdag 9 oktober, 9u en 14 u
Beheerswerken op de Thaborberg
Taak: afvoeren van maaisel
Meebrengen: hark, riek en laarzen
Afspraak: zie boven
Wie al om 9 u. komt, graag een seintje
naar Willy Paessens (02/466.43.90)
zondag 17 oktober, 14 u.
Landschapsverkenning
Sint-Martens-Bodegem
Afspraak: kerk Sint-Martens-Bodegem
zaterdag 30 oktober, 14 u.
Informatiemiddag voor actie
“Vogels voeren en beloeren”
Afspraak: Westrand, lokaal 304
Kamerijklaan, Dilbeek
zondag 7 november, 9 u.
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: zie boven
zondag 5 december, 14 u.
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: zie boven
zondag 2 januari, 14 u
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: zie boven
vrijdag 21 januari, 20 u
Algemene Vergadering
& nieuwjaarsreceptie
Zolder Watermolen
Lostraat 84, Sint-Geertrui-Pede
zondag 6 februari, 9 u
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: zie boven
zaterdag 26 februari - 14u
Zwerfvuilactie rond de Thaborberg
Afspraak: zie boven
Deelname: gratis voor leden, 1 € voor
niet-leden, tenzij anders aangegeven.

Contactpersonen:
Algemeen: Eric De Jonge
02/567 04 38 – eric.dejonge@skynet.be
Vogels: Willy Paessens
02/466 43 90 – paessenswilly@pi.be
Amfibieën: Alain Goethals
02/569 50 13 – alain.goethals@versateladsl.be
Persrelaties: Myriam Wouters & Erik Loosveldt
02/567 25 11 – erik.loosveldt@advalvas.be
Inschrijving voor activiteiten: Louis De Leeuw
02/569 27 28 – louisdeleeuw@skynet.be
rekening: 000-3250101-19
Natuur•contact & website: Marc Bruneel
02/466 63 28 – info@natuurpunt-dilbeek.be
website: www.natuurpunt-dilbeek.be

De klok rond natuurgenieten

Actie geslaagd!
Ï Geen overrompeling, maar
bij tijd en wijle
gezellige drukte
bij de tent.
Het ontvangstcomité staat te popelen om de
deelnemers op
te vangen. Ô
Ð Ruime belangstelling voor
de paddestoelen,
zodat twee gidsen nodig waren
Ook voor kinderen viel er heel
wat leuks te beleven ÎÎ

Twaalf uur na mekaar animatie brengen rond natuur in al haar variatie:
dat was de stunt die Natuurpunt Dilbeek had bedacht om aandacht te vragen voor haar werking en daarbij
nieuwe leden te werven. Een hele uitdaging, maar de opdracht is feilloos
geklaard met de welwillende medewerking van de weergoden die zorgden

voor een heerlijk zonnetje en 21 vrijwilligers die de klok rond – en langer
voor sommigen – het beste van zichzelf hebben gegeven.
Vier uitgeslapen stappers doken bij zonsopgang de Wolfsputten in voor de dauwwandeling: een voorzichtige start, die de
trend zette voor de rest van de dag. De thema’s bomen, water, beheer en vleermuizen trokken telkens zo’n 20 à 25 belangstellenden. Niet slecht, maar niet meteen
een overrompeling. De paddestoelenwandeling zorgde voor een uitschieter met
bijna 50 geïnteresseerden. De wandelin-

eens genieten van een weekendje zonder
drukte? Wie zal het zeggen?
Maar het gebrek aan kwantiteit, werd
ruimschoots goed gemaakt door de kwaliteit. Het publiek was bijzonder geïnteresseerd in de natuur én in Natuurpunt.
Het aantal nieuwe aansluitigen overtrof
de stoutste verwachtingen: we mochten
meer dan 30 nieuwe leden verwelkomen.
En dat was toch wel de belangrijkste doelstelling van de dag.
Maar er waren nog meer redenen tot tevredenheid. De organisatie liep prima.
Goed voor het zelfvertrouwen bij het opgen op kindermaat werden zeer gewaardeerd, zowel door de kinderen, die
een boeiende verkenningstocht beleefden,
als door de ouders die eventjes zorgeloos
zonder hun kroost op stap konden.
In totaal schreven 165 mensen in voor de
activiteiten. Beduidend minder dan verhoopt op basis van de cijfers van gelijkaardige initiatieven in de regio. De
concurrentie van de autoloze zondag
annex Open Monumentendag in Brussel?
Of wou de Dilbekenaar na de Gordel en
de plaatselijke Open Monumentendag wel
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Natuurpunt Dilbeek eist herstel en hogere
subsibidies voor natuuraankopen in de Rand.

Î ’s Morgen
vroeg broodjes
smeren en ’s namiddags het onthaal verzorgen:
dat is pas polyvalent...
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in de verbinding tussen de Wolfsputten en
het Begijnenborrebos. Op de biologische
waarderingskaart staat het als bijzonder
waardevol aangemerkt. Het Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan voorziet zelfs
groene inititiatieven vanwege de gemeente in de vallei van de Kluizenbosbeek.
Het rooien van het Kluizenbosje vormt
een flagrante overtreding van het natuurdecreet, het bosdecreet en de wet op de stedenbouw. Het argument dat er hier vroeger een boomgaard stond rond een boerderij gaat niet op. Het geheel is inmiddels
al lang een bos en is bovendien op het gewestplan bestemd als natuurgebied. Elke
vegetatiewijziging in een natuurgebied

Kluizenbos vernield!

Ï De trotse vinder van de zalmzwam. Een
mooie vondst,
maar volgende
keer liever laten
staan...

Resultaten telweekend februari 2004
Regio
Aantal tuinen
Soorten
Huismus
Koolmees
Merel
Vink
Turkse tortel
Pimpelmees
Spreeuw
Houtduif
Groenling
Heggenmus
Ekster
Staartmees
Roodborst
Kauw
Ringmus

zetten van een volgend evenement. De formule waarbij telkens een ander aspect van
hetzelfde gebied werd belicht, kon het publiek wel boeien: heel wat mensen namen
deel aan twee of drie wandelingen. En het
leukste was dat Moeder Natuur zelf een
duit in het zakje deed om de dag onvergetelijk te maken. Bij de bomenwandeling kwam zowaar een vos opduiken. De
paddestoelenwandeling leverde een zeldzame waarneming op: de zalmzwam. En
het geduld van de late vleermuiswandelaars werd beloond met de natte smakgeluiden van de rosse vleer die zich in Dilbeek niet zo vaak laat horen. Kortom:
actie geslaagd op alle gebieden.

De natuur is niet meer veilig in Dilbeek,
stelt Natuurpunt vast. Na de illegale omvorming van een amfibieënpoel tot kunstmatige vijver aan de Oosthoekstraat te
Sint-Martens-Bodegem een aantal maanden geleden, is onlangs het Kluizenbosje

aan de gelijknamige straat compleet gerooid.
Ondanks zijn beperkte omvang is het
Kluizenbos belangrijk voor de natuur in
Dilbeek. Het vormt een van de stapstenen

Ï Een mooi
stukje natuur
aankopen en dan
compleet vernietigen. Onbegrijpelijk!

Zorgen voor ’n vogelrijke
wintertuin begint nu!

Gezocht: helpende handen
voor beheer van Thaborberg

Op 5 en 6 februari 2005 staat heel Vlaanderen weer vogels te tellen in zijn tuin
voor de actie “Vogels voeren en beloeren”.
U natuurlijk ook! Want het is een waar
plezier de strapatsen van het gevederde
volkje dat zich verzamelt rond een goed
gedekte voedertafel gade te slaan. Ook
kinderen vinden het heerlijk met een verrekijker te loeren naar die acrobatische
pimpelmeesjes, die schattige roodborstjes
en die parmantige merels.

Natuurpunt Dilbeek is nu ruim een jaar
actief op de Thaborberg. Er is een wandelpad vrijgemaakt en twee stukken grasland – een nat en een droog – worden
een paar keer per jaar gemaaid.

Als u goed wil scoren tijdens het telweekend, dan wordt het zo zoetjesaan tijd om
de nodige voorbereidselen te treffen. De
vogels moeten immers de tijd krijgen uw
voederplekje te ontdekken en te wennen

aan de omgeving. Wil u weten hoe u een
mooie verscheidenheid aan wintervogels
naar uw tuin lokt? Kom dan naar de
infomiddag.
Infomiddag

Vogels voeren
en beloeren
• Hoe zorg je voor een vogelvriendelijke omgeving?
• Wat staat er op het vogelmenu?
• Serveertips voor vogelvoer
• Waarom een telweekend en hoe
gaat dat in zijn werk?

zaterdag 30 oktober, 14 u.
CC Westrand, lokaal 304

Alhoewel het maar gaat om enkele hectare, vraagt het beheer een serieuze inspanning. Het maaien op zich vormt geen
probleem, maar voor het verzamelen, het
afvoeren en het opstapelen van het maaisel is heel wat mankracht vereist.
Daarom is het beheersteam altijd op zoek
naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Er is geen bijzondere
kennis kennis vereist. En een krachtpat-

Vele handen
maken licht
werk... Ð

ser hoef je ook niet te zijn. Wie bereid is
wat zweet te laten voor de natuur, is welkom bij Willy Paessens (02/466.43.90 of
paessenswilly@pi.be).

dient aangevraagd en rooien is sowieso
uit den boze. Natuurpunt Dilbeek eist dan
ook dat de eigenaar al het nodige doet om
de natuurwaarde van het gebied op termijn volledig te herstellen, op basis van
de instructies die deskundige bos- en natuurwachters zullen geven. Natuurpunt
vraagt bovendien dat het gemeentebestuur deze overtreding publiekelijk veroordeelt om duidelijk te maken dat dit
soort zaken niet gedoogd kan worden!
Ironisch genoeg kreeg Natuurpunt Dilbeek vorig jaar nog het Kluizenbosje te
koop aangeboden. Door gebrek aan financiële middelen kon deze kans echter niet
benut worden. De aankoop van natuurgebieden in de regio stuit heel dikwijls op financieringsproblemen omdat geen subsidies meer mogelijk zijn zodra de prijs per
m² een bepaald plafond te boven gaat. Natuurpunt Dilbeek dringt er al langer op
aan dit plafond aan te passen voor de
Rand, met name om te voorkomen dat
groenzones die fungeren als verbinding
tussen natuurgebieden als de Wolfsputten
en de Thaborberg veranderen in woon- ,
bedrijven- en recreatiezones of met de
grond gelijkgemaakt door onwetende eigenaars. Natuuraankopen vormen immers een belangrijk instrument om de
Vlaamse Rand groen te houden !

