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Activiteitenkalender
zondag 3 augustus 2008 – 14 u
Vlinderfietstocht
Afspraak: treinstation Dilbeek
zondag 17 augustus 2008 – 8 - 12 u
Studiewandeling vogelgeluiden
Enkel voor al ingeschreven deelnemers!
zaterdag 23 augustus 2008 – 18 u
Grote jaarlijkse barbecue
Afspraak: Castelhof, St-M.-Bodegem

zondag 3 augustus,14 u

Vlinderfietstocht
In het kader van het Tuinvlinderweekend – méér hierover in
een ander artikel – gaan we ook in Dilbeek op zoek naar vlinders. De ervaring van vorig jaar leerde dat je heel wat afstand
moet afleggen om nog min of meer vlinderrijke gebiedjes te vinden. Daarom springen we op de fiets voor een ritje van een tiental kilometer. We eindigen in de tuin van VELT-voorzitser Liesbeth Dothée, waar ook onze didactische vlindercollectie zal staan
opgesteld. Onze gidsen wachten ons op aan het treinstation van
Dilbeek op zondag 3 augustus om 14 u.

zaterdag 30 augustus 2008 – 21 u
Vleermuizenwandeling
Afspraak: Parking visvijvers, Dansaertlaan, Dilbeek
zondag 17 augustus 2008 – 8 - 12 u
Studiewandeling vogelgeluiden
Enkel voor al ingeschreven deelnemers!
zondag 21 september 2008 – 14 u
Natuur langs het
Pedemolenwandelpad
Afspraak: Pedemolen, Lostraat 84, SintGertrudis-Pede
zondag19 oktober 2008 – 8 - 12 u
Studiewandeling vogelgeluiden
Enkel voor al ingeschreven deelnemers!
zaterdag 25 oktober 2008 –10 u - ? u
Beheerswerken Thaborberg
Afspraak: Parking Michielsheem, Kattebroekstraat 199, 1700 Dilbeek
zaterdag 15 november 2008 – 10 - ? u
Dag van de natuur:
beheerswerken in de Zibbeekvallei
Afspraak: Begijnenborrebos, Snikbergstraat, 1700 Dilbeek
zondag16 november 2008 – 8 - 12 u
Studiewandeling vogelgeluiden
Enkel voor al ingeschreven deelnemers!
vrijdag 12 december 2008 – 14 u
Bezoek aan het waterzuiveringsstation van Liedekerke
Afspraak: Begijnenmeers 35, 1770 Teralfene of parking Westrand om 13u15
Deelname: gratis voor leden, 1€ voor
niet-leden, tenzij anders aangegeven.

Contactpersonen:
Algemeen: Marc Bruneel, voorzitter, 0474/41 48 25
– m.bruneel@scarlet.be • Eric De Jonge, secretaris,
02/567 04 38 – eric.dejonge@skynet.be
Natuur•ket (jongerenwerking): Ignes Verstraete
02/466 55 85 – ihi.leon@scarlet.com
Thaborberg: Lien van Besien
0497/83 43 39 – lien.vanbesien@gmail.com
Vogelwerkgroep: Elisabeth Godding
02/649 00 90 – elisabeth.godding@skynet.be
Libellenwerkgroep: Patrick Goossens
047 731 94 37 – libellen.patrick@skynet.be
Inschrijving voor activiteiten: Louis De Leeuw
02/569 27 28 – louisdeleeuw@skynet.be
rekening: 000-3250101-19
natuur•contact, website, melding waarnemingen:
Marc Bruneel (zie hoger)
website: www.natuurpunt-dilbeek.be

zaterdag 23 augustus,18 u

Zomersebarbecue
De jaarlijkse barbecue van Natuurpunt is
dé gelegenheid om kennis te maken met
andere natuurliefhebbers uit de gemeente. Een overheerlijk natje en een dito
droogje dragen bij tot een unieke sfeer.
Hopelijk kunnen we er opnieuw een gezellig tuinfeestje van maken op het Castelhof (Molenstraat 101, Sint-MartensBodegem, vlak bij het station), maar als
het weer niet mee wil, hebben we volop
plaats in de ruime eetzaal. Geen enkele
reden dus om dit evenement te missen...
Bijdrage: volwassenen 12 €, kinderen
6 €. Drank tegen democratische prijzen.

Schrijf in bij Louis De Leeuw vòòr 20 augustus.
 02/569 27 28 •  louisdeleeuw@skynet.be

zaterdag 30 augustus, 21 u

Vleermuizenwandeling
De Europese Nacht van de Vleermuis is al aan zijn 12de editie toe,
maar blijft broodnodig, want nog altijd tieren wantrouwen en
misverstanden welig. De beste manier om daar komaf mee te
maken is een rechtstreekse kennismaking. Daarom trekken we
naar dé vleermuizenstek bij uitstek in Dilbeek: de visvijvers aan
de Dansaertlaan. Afspraak op de parking. De dwergvleermuis is
zeker van de partij. Misschien ook rosse vleermuis en watervleermuis. Of zelfs een franjestaart. En rond de Wivinakapel, een eind
verderop, maken we kans de laatvlieger te ontmoeten.

Dilbeek

Geslaagde dagtrip
naar de Voerstreek
De busuitstap naar Voeren van 25 mei had
de weergoden mee en het werd genieten!
De voormiddagwandeling ging door het
Veursbos over Krindaal naar Sint-MartensVoeren. Door de geologische structuur gaat
de bodem in het Veursbos over van zuur
bovenaan naar kalkrijk lager op de helling. Dat zorgt voor een heel rijke verscheidenheid aan flora. Bosbes en adelaarsvaren zijn typisch voor zure bodems. Lievevrouwebedstro, eenbes, grote keverorchis
en purperorchis houden van kalk. De Voeren al een heel eind van de zee ligt, merk
je aan het ontbreken van atlantische soorten als boshyacint en de aanwezigheid van
continentale soorten als mispel en witte
veldbies. Langs een pad omzoomd met o.a.

meidoorn, marjolein en kruidvlier kregen
we mooie panorama's te zien. Langs een
heuse wijngaard, waar fossiele belemnieten te vinden waren, klommen we naar het
plateau met uitzicht op de Maasvallei en
op prachtige graften. De koelte van de holle
weg die ons naar Sint-Martens-Voeren
bracht, was bijzonder welkom onder de
felle zonnestralen.

 Een weelde
aan orchideeën
te Schin-op-Geul

 Belemnieten:
fossiele resten
van pijlinktvissen

In de namiddag brachten we een bezoek
aan de orchideeëntuin van Schin-op-Geul.
“Tuin” is een wat misleidende benaming,
want het gaat om een authentiek kalkgrasland. Wel is de bodem er bestrooid geworden met maaisel uit orchideeënrijke
gebieden, zoals de Sint-Pietersberg, met
de bedoeling extra soorten te introduceren. Dat is aardig gelukt want we zagen er
o.a. grote muggenorchis, grote keverorchis, groene nachtorchis, gevlekte orchis,
purperorchis, poppenorchis, hondskruid,
soldaatje en aapjesorchis.

&3
Zelf je natuurlijke 2augustus
tuin ontwerpen
2008

In 7 lessen gaan we stap
voor stap ons tuinplan uittekenen en zoeken
naar geschikte
planten om dit in te
vullen.We proberen een tuin op
te bouwen die ons ten volle laat
genieten, zonder slaaf te worden van het tuinwerk, en tegelijk een grote meerwaarde
biedt aan de natuur. De lessen
gaan door in het R.C.I. Dilbeek
Keperenbergstraat 37, 1701
Itterbeek, telkens van 20 tot
22.30 uur. Lesgevers: Wim
Collet, tuinarchitect, Frans De
Smedt en Liesbeth Dothée.
Geen voorkennis vereist.Maximaal 20 deelnemers. Bijdrage:
leden 55 €, niet-leden: 55 +
25 = 80 € inclusief lidmaatschap Velt; 70 € zonder lidmaatschap. Info: Liesbeth Dothée, 02/466 61 93 of liesbeth.dothee@skynet.be
Les 1 Maandag 8/9
Ecologische uitgangspunten:
inventarisatie van het perceel
en mogelijke wensen van de
eigenaar.

Les 2 Maandag 15/9
Graslandjes en zonneborders : natuurlijke
successie, verschil
tussen gazon,
bloemenakker en bloemenweide en tussen graslandplanten en ruigtekruiden.
Les 3 Zaterdag 20/9
Tuin(werk)bezoek

Les 4 Maandag 22/9
Toepassing op je eigen tuin:
Hoe geef je een plan concreet
gestalte? Looplijnen, perspectief en interactie tussen aanleg, ontwerp en onderhoud…
Les 5 Maandag 13/10
Natuurlijke gelaagdheid: van
boomkruin tot bodem
Les 6 Maandag 20/10
Klimmers en water : integratie van regenwater in de tuin
moerasjes, bezinkingszones… geen vijvers
Les 7 Maandag 27/10
Bespreking van de projecten

Vlinders vertellen veel over de kwaliteit
van ons leefmilieu. Het zijn gevoelige organismen die snel reageren op veranderingen. Het is dus erg nuttig om informatie te verzamelen over hun verspreiding
en aantallen. Dat is precies het opzet van
de jaarlijkse Tuinvlindertelling die Natuurpunt vorig jaar lanceerde.
Vlinders tellen is niet uitsluitend werk vor
specialisten, zeker niet als we ons beperken tot de dagvlinders. Er zijn niet
meer dan een twintigtal courante soorten en die vallen redelijk makkelijk uit
mekaar te houden. Iedereen kan dus
meedoen aan de vlindertelling.
Op de website www.vlindermee.be vind
je nuttige aanwijzingen om de soorten te
herkennen, foto’s en zelfs filmbeelden.
Je kan er ook kleurrijke brochure afladen
in uitprinten. En je vindt er ook tips om
méér vlinders naar je tuin te lokken.

Je kan op twee manieren meewerken
aan het “Vlinder mee-project”. Ofwel tel
je alleen maar mee tijdens de Landelijke
Tuinvlindertellling op 2 en 3 augustus.
Wat prima is om de specialisten een
“snapshot” van de situatie op een bepaald ogenblik te geven. Ofwel ga je het
hele jaar rond de vlinderpopulatie in je
tuin volgen en die maandelijks doorgeven, wat belangrijk is om de evolutie na
te gaan.
Deelnemen is simpel. Als je vlinders opmerkt in je tuin, zoek je op welke soort
het is. Dat kan via de brochure, de website of een goede vlindergids, zoals de
Veldgids Dagvlinders van de KNNV Uitgeverij. Op www.vlindermee.be noteer je
in een persoonlijke fiche voor elke soort
het grootste aantal exemplaren dat je op
hetzelfde tijdstip hebt waargenomen.
Méér hoef je niet te doen. Probeer alvast
eens het komende weekend.

