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Dilbeek

zondag 18/4, 14 u
Landschapswandeling
Sint-Ulriks-Kapelle
Afspraak: parking Kasteel La Motte,
Lumbeekstraat, Sint-Ulriks-Kapelle
zondag 25/4, 11 u 32
DAG VAN DE AARDE
Afspraak: station Dilbeek
Treinticket: 5 €
zondag 2/5, 8 u
Vogelwandeling Thaborberg
Afspraak: Parking Michielsheem, Kattebroekstraat 199, Dilbeek (afrit 12 op de
Ring, richting Brussel nemen)
zondag 16/5, 14 u
Natuurwandeling Wolfsputten
Afspraak: Ingang Westrand, Kamerijklaan, Dilbeek
zondag 6/6, 14 u
Wandeling Thaborberg
Afspraak: zie boven
zondag 20/6, 14 u
Landschapswandeling Itterbeek
Afspraak: kapel Sint-Anna-Pede, Rollestraat, Sint-Anne-Pede (Itterbeek)
zondag 7/7, 9 u
Wandeling Thaborberg
Afspraak: zie boven
zondag 1/8, 14 u
Wandeling Thaborberg
Afspraak: zie boven
zaterdag 28/8, 20 u
Nacht van de Vleermuis
Multimediapresentatie & wandeling
Afspraak: Watermolen Sint-GeertruiPede, Lostraat, Sint-Geertrui-Pede
zondag 5/9, 9 u
Wandeling 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: Niels Verhasselt
0486/968706 – niels_verhasselt@hotmail.com
Persrelaties: Myriam Wouters & Erik Loosveldt
02/567 25 11 – erik.loosveldt@advalvas.be
Inschrijving voor activi teiten: 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

25 april 2004

Activiteitenkalender

Op de Dag van de Aarde slaan milieuorganisaties wereldwijd de handen in elkaar voor het behoud van onze blauwe
planeet. Aan de vooravond van de Vlaamse en de Europese verkiezingen komen
we ook in Vlaanderen massaal op voor
een “kleurrijk Vlaanderen in een kleurrijke wereld”. Op 25 april slaan we onze
tenten op in het provinciaal domein De
Nekker in Mechelen. Samen met de Olievanten, fanfares en alle aanwezigen

maken we om 15 u de grootste tamtam
ooit voor het behoud van de aarde en voor
een beter leefmilieu in Vlaanderen. Breng
dus ook jouw tamtam, djembé of ander
trommelinstrument mee.
Natuurpunt Dilbeek en Velt Pedevallei
springen op de trein! Figuurlijk, maar ook
letterlijk: afspraak aan het station van Dilbeek om 11u32. Een weekendbiljet heen
en terug kost 5 € . Zorg dat je er bij bent!
Maak mee tamtam voor ’n beter milieu !

Programma
12u • opening van de Dag van de Aarde
vanaf 12u • ben je welkom voor een picknick (breng je lunchpakket mee of koop ter plaatse
een lekker biologisch hapje…)
• kun je ook terecht in het tentendorp , met:
– een grote tent met milieudebatten: VRT-journalist Marc Vandelooverbosch
interviewt politici, milieubeschermers en andere maatschappelijke spelers over
de vijf grote milieuthema’s. Vitalski is de ceremoniemeester, 13alaise zorgt voor
de muzikale tussendoortjes
– 5 tenten rond de centrale milieuthema’s: Meer ruimte voor Water! Natuur
voor iedereen! Een beter binnen- en buitenklimaat! Gezonde lucht! Eerlijke Voeding!
– een kindertent waar de jongsten terechtkunnen voor een oerbosbelevingstunnel, djembécursus, kinderopvang ...
vanaf 13u • zorgt Natuurpunt Mechels Rivierengebied met de natuur- en cultuurwandeling Econcerto in natuurgebied Mechels Broek voor een mengeling van poëzie,
muziek, theater ... en natuur (www.econcerto.be).
De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
zorgt voor een natuur- en milieuwandeling op kindermaat.
om 15u • gaat i.s.m. mondiaal magazine MO* een luchtballon met
Vlaamse toppolitici de lucht in voor een hoogte-interview
over een kleurrijk Vlaanderen in een kleurrijke wereld
• de ‘grondblijvers’ zorgen onder begeleiding van de Olievanten,
de boomfanfare en fanfares uit Mechelen voor de grootste
tamtam ooit voor het behoud van de aarde en voor een beter
leefmilieu in Vlaanderen
om 17u • zetten de wereldse groep Jaune Toujours en twee verrassingsacts een bruisend orgelpunt achter de Dag van de Aarde.

Vogels voeren en beloeren:

and the winner is...
perkt aantal lokaties kan dus grote aantallen opleveren. Eén enkele tuin kreeg 33
van de 72 genoteerde spreeuwen op bezoek en een andere was goed voor 29 van
de 69 getelde huismussen. Op Vlaams niveau behield de huismus haar toppositie
qua aantallen, maar de koolmees kwam
aardig in de buurt.

De spreeuw heet wetenschappelijk niet voor
niks Sturnus vulgaris:
vulgaris betekent ordinair, doordeweeks, gewoon, algemeen...
en dat is hij in Dilbeek
zonder meer.

Zwarte mees: een
kleine dubbelganger van
de koolmees met een
witte streep in de kruin
en twee witte rijen witte
vlekjes op de flanken.
Alleen een specialist
herkent ze meteen...

Op 7 en 8 februari stond half Vlaanderen met een verrekijker in zijn tuin te
koekeloeren in het kader van de actie
“Vogels voeren en beloeren”. Tien Dilbeekse Natuurpunters deden mee.

De verspreiding is de coëfficient die weergeeft in hoeveel procent van de geobserveerde tuinen een bepaalde soort voorkomt. Deze parameter is een indicatie van
hoe goed de soort zich aan een menselijke
omgeving kan aanpassen.
Drie soorten voelen zich overal in Dilbeek
thuis: merel, koolmees en pimpelmees.

Over het hele weekend gemeten, bleek de
spreeuw met 72 individuen de talrijkste
soort, op de hielen gezeten door de huismus met 69. Op de derde plaats staan ex
equo merel en koolmees met elk 50.
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De gemiddelde Dilbeekse tuin kreeg 11
verschillende vogelsoorten over de vloer.
Globaal voor Vlaanderen zijn de tellingen
nog niet rond, maar afgaande op de cijfers
van vorig jaar – die u van de website
www.natuurpunt.be kan plukken – valt
op dat de winterkoning het niet goed doet
in Dilbeek en de staartmees daarentegen
fors beter dan elders. De Vlaamse cijfers
leren ook dat onze waarnemingen van
blauwe reiger, boomklever, zwarte mees en
halsbandparkiet niet echt gebruikelijk zijn.
We maken alvast afspraak voor de campagne “Vogels voeren en beloeren” van
volgend jaar. U doet toch mee?

Aantallen zeggen echter niet alles: sommige soorten leven in groep en een beAantallen: gemiddelde per tuin over het weekend

spreeuw
huismus
merel
koolmees
vink
pimpelmees
houtduif
turkse tortel
staartmees
groenling
heggenmus
ekster
roodborst
halsbandparkiet
winterkoning
zwarte kraai
zwarte mees
zanglijster
reiger
keep
boomklever

De ekster zit ook bijna overal, maar in beperkte aantallen. Van een plaag is dus
geen sprake, wat onze burgemeester ook
moge beweren. De spreeuw scoort ook
qua verspreiding prima en mag dus zeker
gekroond worden tot de algemeenste
vogel van Dilbeek. De huismus hinkt wat
achterop: Dilbeek kent blijkbaar maar een
beperkt aantal goed ontwikkelde populaties. Goede verspreidingscijfers halen verder ook een aantal soorten die een sterke
concurrentiedrang vertonen, zoals heggenmus en roodborst. Dit gedrag zorgt
vanzelf voor een grotere spreiding, maar
beperkt tegelijk de aantallen.

Verspreiding: percentage bezette tuinen
7,2
6,9
5
5
4,7
3,6
3,2
2,6
2,3
2
2
1,9
1,5
0,7
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

70%
60%
100%
100%
70%
100%
70%
80%
50%
50%
80%
90%
70%
10%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Ze komen
terug! onze
zwaluwen.
Vorig jaar werd door vrijwilligers een studie gemaakt
over het voorkomen van zwaluwen in Dilbeek. Wees
gerust, er zijn er nog, maar niet veel. Toen werden 42
nesten van Boerenzwaluw en 20 nesten van Huiszwaluw geteld. Waarschijnlijk zijn er meer. We hadden graag meer te weten gekomen over de zwaluwen in onze gemeente.

huiszwaluw

boerenzwaluw

gierzwaluw

Ons doel:
1. Een idee hebben over het
voorkomen van zwaluwen in
Groot-Dilbeek door het inwinnen
van Informatie over het aantal
zwaluwen, de soorten, hun
nesten, de nestplaatsen, de kolonies, enz
2. Het eventueel ondernemen
van een beschermende actie
voor de zwaluw.
Hoe kan je ons helpen en wat
willen we van u en door u
weten?
Waar en wanneer heb je dit jaar
in Dilbeek (alle deelgemeenten)
zwaluwen gezien of ontdekt?
(Boerenzwaluw, Huiszwaluw,
Oeverzwaluw en Gierzwaluw).
Noteer datum, adres en/of
plaats. Eventueel de aankomstdatum.
Onthoud: de zwaluw is een beschermde vogel, dus ook het
nest in het broedseizoen...

Stuur uw waarnemingen, met uw naam en adres,
liefst voor einde juni, naar:
Vogelwerkgroep Natuurpunt Dilbeek
p/a Paessens Willy,
M. De Coenelaan 28,
1700 Dilbeek
Tel: 02/466.43.90
E- mail: paessenswilly@pi.be

Amfibieën weer op pad
De amfibieën zijn al een paar weken
aan hun jaarlijkse voortplantingsmigratie bezig en onze Amfibieënwerkgroep volgt dit uiteraard met gepast enthousiasme. Niels en zijn team zijn nu
nachtactief op zoek naar nieuwe interessante gebieden waar amfibieën
kunnen voorkomen.
Waar verleden jaar vooral het gebied rond
de Molenbeek tussen Ternat en de Wolfsputten werd onderzocht, beslaat de nieuwe inventarisatiezone de valleien van o.a.
de Zierbeek, Plankenbeek en Pedebeek
met de nabij gelegen poelen op grondgebied van Sint-Martens-Bodegem, Schepdaal en Itterbeek.
Een kleine poel aan de verbindingsweg
tussen de Steenbergstraat en de Kraanstraat bleek massaal bevolkt met bruine
kikker en pad. Op één enkele avond werden reeds meer dan honderd dieren geteld. Interessant is dat er geen enkel dood
exemplaar werd aangetroffen. De Steenbergstraat is dan ook één van de minst
drukke straten van onze gemeente. Hetzelfde kan niet gezegd worden van de Blekerijstraat (aan de forellenvijver), maar
een paar honderd meter verwijderd van
de vorige plek. Daar werden vooral dode
padden aangetroffen.
Ook moeilijkheden in een heel andere
hoek van de gemeente: de Wolsemstraat

aan de Parnas, vlak bij het station van Dilbeek. Daar werden op 2 avonden op een
totaal van 44 dieren maar liefst 27 dode
padden geteld. De hoge stoep blijkt een
moeilijke hindernis.
Bij de inventarisatie van vorig jaar werd
vastgesteld dat aan de Oosthoekstraat te
Sint-Martens-Bodegem talrijke verkeersslachtoffers vielen. Daarom vroeg en kreeg
de Amfibieënwerkgroep van de gemeente
de toestemming om de straat tussen 7 uur
’s avonds en 7 uur ’s morgens af te sluiten. De omwonenden werden gesensibiliseerd en het rijverbod wordt vrij goed nageleefd. Het is te vroeg om al eindconclusies te trekken, maar er worden heel wat
minder dode dieren waargenomen.
Wie wil meehelpen of gewoon eens kennis maken – met de amfibiëen en/of de
werkgroep – is altijd welkom. En ziet u
een kikker, pad of salamander? Schrijf op
waar en wanneer je het dier hebt waargenomen en geef je waarneming door. Mail
naar amfibieenwerkgroep.dilbeek@
versateladsl.be of bel
naar Niels Verhasselt
op 0486.968.706 na
20 uur.

Lege inktpatronen zijn perfect herbruikbaar.Toch komen ze nog vaak bij
het afval terecht.
Het bedrijf Tomson verzamelt en sorteert gebruikte inktpatronen. Natuurpunt werkt samen met deze onderneming en ontvangt voor elke ingezamelde inktpatroon een vergoeding.
Natuurpunt Dilbeek kreeg toelating om
een inzamelcontainer te plaats in de
Westrand. Ons actieve kernlid René
Vlamir gaat voor een aangepaste omkasting zorgen.
In afwachting staat de inzamelcontainer op zijn oprit (Lambrechtslaan nr.
57 in Dilbeek – niet zo ver van het
Neerhof). Je kan er nù al terecht met
al je lege inktpatronen. Samen sparen
voor meer en betere natuur! Doen!

Gezocht: chauffeurs
Voor het zomerkamp van de Groene Specht zoeken we nog mensen
die een aantal kinderen met de auto
willen wegbrengen op vrijdag 2 juli
en/of afhalen op maandag 5 juli.
Het kamp gaat door te Hollenfels in
het Groothertogdom Luxemburg. De
afstand vanuit Dilbeek bedraagt een
goede 230 km. Overnachten in de
jeugdherberg is eventueel mogelijk
(helaas niet gratis). Wie bereid is zijn
wagen in te zetten voor het goede
doel stuurt een mailtje naar Eric De
Jonge (eric.dejonge@skynet.be) of
belt 02/567.04.38.

Dan hoeft u enkel naar onze website te surfen en het intekenformulier
in te vullen. U wordt dan automatisch verwittigd via e-mail wanneer
een nieuwe editie on line gaat. Die
kan u dan naar keuze vanaf de website consulteren of afladen naar uw
eigen computer. Voordeel voor u: u
beschikt als eerste over de informatie én u krijgt een luxe versie in kleur.
Voordeel voor de vereniging: we besparen papier en een zoektocht naar
uw brievenbus. Doen dus! Even naar
www.natuurpunt-dilbeek.be en het
is zo geregeld.

Lenteschoonmaak op en rond Thabor
Natuurpunt Dilbeek sloot aan bij de gemeentelijke zwerfvuilactie van 20 maart.
Onze vijf dappersten schuimden in wind
en regen de straten rond “onze berg” af.
Geen blikje, geen papiertje ontsnapte aan
hun aandacht. Als geste naar de buurtbewoners kan dit tellen. Het afval dat we op
“onze berg” afgelopen winter hadden vergaard werd gesorteerd en opgehaald in het
kader van de selectieve grofvuilinzameling. Op de foto vlnr: Leon, Louis, Joris en
Niels. André nam de foto. Kristien deed de
catering en Willy de voorbereding. Een
pluim voor al wie meewerkte!

Geslaagde trip naar Noordfranse kust
Met 44 deelnemers haalden we bijna een
volle bus voor onze uitstap naar Boulogne en omgeving op 28 februari.
Tijdens de heenreis konden we genieten
van een mooi sneeuwlandschap. Het
prachtige zee-aquarium Nausicaä bewees
de verplaatsing méér dan waard te zijn.
In de namiddag wandelden we onder begeleiding van een stralende zon en een
stevige zeebries door het prachtige landschap van de Cote d’Opale van Audreselles naar Cap Gris Nez.
Jammer dat het allemaal wat ver is, want
anders trokken we er vaker naar toe...

U kreeg uw
natuur•contact
graag elektronisch?

Storten
toegelaten!
Uiteraard niet ìn maar vòòr onze natuurgebieden! Giften vanaf 30 €
geven recht op belastingaftrek. U
krijgt hiervoor automatisch een fiscaal attest. Storten kan op nummer
293-0212075-88 van Natuurpunt.
Als u in de mededeling van uw overschrijving “projectnummer 3970”
vermeldt, wordt dit bedrag gereserveerd voor de aankoop van natuurgebieden in Dilbeek. Doen!

Jonge bodemkunndigen
aan de slag te pede...
Zaterdag 21 februari. Koud weer… maar
droog… ideaal dus voor bodemkunde!
Na een deskundige uitleg in de warmte
van de molenhuiskamer bedenken onze
jonge specialisten zelf proefjes waarmee
ze bodems kunnen vergelijken met elkaar. Uiteindelijk ontwerpen ze eenvoudig uit te voeren proefjes.

Met een tak van 36,58 cm en twintig keer
kloppen… zat de tak…
In het grasveld
7,0 cm diep
In een molshoop
14,0 cm
In de beekoever
10,0 cm
Op een verhard pad 2,0 cm
In losse akkergrond
13,0 cm
Op de schapenwei
7,5 cm

Hoe zou U te werk gaan om de ‘hardheid’ van de bodem te meten? De jonge
onderzoekers vonden dat de beste proef
ooit kon lukken met een stok en een
hamer! Eerst de geschikte dikte en lengte van de stok en de zwaar te van de
hamer empirisch uitproberen. Daarna de
geschikte proefplekjes selecteren en ten
slotte het nodige aantal mokerslagen uittesten.

Hoe snel dringt water in de grond? Met
een conservenblik langs beide kanten geopend, een maatcilinder en water werd
een tweede wetenschappelijk hoogstaande proef ontworpen.

Kortom er ontwikkelde zich een grote
wetenschappelijk methode : de Dilbeekse hamerproef... Niet zo simpel als het
lijkt, want gedurende de hele proef moeten alle hamerslagen precies dezelfde
kracht bezitten en door éénzelfde persoon uitgevoerd worden.

De resultaten:
In een grasveld drong 1 dl water in 30
minuten volledig in de bodem. In een
molshoop was dat gebeurd in 2 minuten.
In bodem zonder beplanting(groentetuin) duurde het 20 minuten.
Toen we er wat verkleumd bijstonden
hielden we een ‘Quiz’. Ontzettend welke
‘grondige’ of moet het zijn ‘bodemige’
kennis deze gedreven jonge onderzoekers al bezitten! Iedereen won.

Kinderhoek website Natuurpunt
Wie al kan surfen op het internet, moet
eens naar www.natuurpunt.be. Daar is
nu een kinderhoek met leuke spelletjes,
zoals bijvoorbeeld onderstaande rebus.
Je leest er ook weetjes over bij voorbeeld
onze eigen groene specht. Ze noemen-

hem zowaar een mierenzot, maar dat is
geen verwijt wat het is waar.
Alleen raar dat er nog sinterklazen en
kerstbomen op de site staan.We zullen
ze daar in Mechelen eens moeten laten
weten dat ze een beetje achter lopen...

Lentevuur
Op zaterdag 27 maart keken 10 nieuwsgierige Groene
Spechtjes door de telescoop van Bruno. De zon had zwarte stippen én was heet. Met een vergrootglas stak je gauw
een papiertje in brand. Dan gingen we op mekaars tenen
staan om de afstanden in ons zonnestelsel na te spelen, mooi
op een rijtje in de juiste volgorde: Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nieuwe Pijama (of: Mercurius,Venus,Aarde,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto).Voor de
nieuwste kleine planeet (Sedna) was het gazon voor de watermolen van Pede te klein.
Veerle leerde ons kiemplantjes verplanten en zaaien en stelde ons voor het raadsel waarom zaden niet ontkiemen in
een stukje appel en wel op een stukje papier… En dan gingen we op zoek naar vroege bloeiers: speenkruid, madeliefje, paardebloem, paarse dovenetel, hondsdraf, sleutelbloem,
vogelmuur, … en vonden ook blaadjes van look-zonder-look,
gevlekte aronskelk én een dode mol zonder kop.
Toen was het tijd om weer de watermolen te gaan (waar
we nog iets dronken) .
’s Avonds trakteerden Bruno enWim van deVereniging voor
Sterrenkunde ons op prachtige beelden van Mercurius,Venus,
Mars, de Maan, Saturnus en vooral Jupiter (met wolkenbanden en 4 maantjes). Meer dan 50 nieuwsgierigen kwamen
ervan genieten...

eneSpecht

DeGr
Wat valt er dit jaar
nog te beleven voor
Groene Spechten?

Natuurkamp in Hollenfels

In 2004 gaan we de natuurelementen
(vuur, aarde, lucht, water) te lijf, doen er
allerlei proefjes mee en ontdekken
ondertussen beestjes en plantjes.

Overweldigende natuur, vanuit ons
arendsnest zien we alom bossen, valleien,
steengroeven… Fossielen, planten en wie
weet ontmoetingen met schichtige reeën
wachten ons. Fladderende vlindertjes, zwevende en biddende roofvogels, kleurige
bloemen, majestueuze bomen, stromende beekjes, levensvolle vijvertjes, prachtige
zonsondergangen…wat wil je nog meer!
Wij beloven korte tochten naar boeiende plekjes, spannende verhalen over planten en dieren, oude en jonge legenden…

vrijdag 2 juli tot maandag 5 juli 2004

Maandelijks organiseren we een activiteit
in de watermolen van Sint-Geertrui-Pede op zaterdagnamiddag,
van 14 tot 16.30 uur. En in de zomer
gaan we op kamp (zie hiernaast).
Noteer alvast deze data in je agenda:

22 mei: LUCHT
broeikaseffect nabootsen, fladder- en
zoemdiertjes vangen en bekijken, korstmossen zoeken

26 juni: WATER
vervuiling meten, waterbeestjes bekijken,
brood bakken, overnachting op de Thaborberg (voor de nachtdieren)

2 tot 5 juli: ZOMERKAMP
te Hollenfels in het Groother togdom
Luxemburg

25 september: WATER
bootjeswedstrijd, molenwaterkracht,
bomen en water

23 oktober: AARDE
paddestoelen, bodemdiertjes, compostexperimenten

27 november: LUCHT
El Nino, nestkastjes en voederplankjes
timmeren, vogels leren kennen

27 december: VUUR
kaarsen maken, energie opdoen rond
een Leuvense stoof
Kostprijs: 2 € per activiteit; 5 € als je aaneensluitend de 4 voor- of najaarsactiviteiten meemaakt (dat is het leukst). Gratis
voor leden van Natuurpunt.
Wie geïnteresseerd is in het programma
en/of wil meewerken mag contact opnemen met Eric en Jasper De Jonge, tel.
02/567.04.38 (na 20u30) of per e-mail
eric.dejonge@skynet.be

Hollenfels ligt op
18 km van Luxemburg stad in de Vallei van de 7 kastelen en telt 280 inwoners.

Hollenfels ligt in het Groothertogdom
Luxemburg. Er is weliswaar geen snoepwinkel, maar wel een geweldige jeugdherberg gelegen naast een kasteel met
een prachtige kasteelbrug en een monumentale middeleeuwse donjon. De linkervleugel van de tweede verdieping is
helemaal voor ons!

Planten en dieren
sterven massaal uit
Ook geïnteresseerd in dino's ? Lang voor de mens waren
ze de baas over de wereld.Tot ze zo'n 65 miljoen jaren geleden plots verdwenen om plaats te maken voor o.a. de
zoogdieren. Niemand kent de preciese oorzaak. Afkoeling
van het klimaat? Meteoorinslagen uit de ruimte? Of nog wat
anderes. Omdat er toen op korte tijd zoveel soorten verdwenen spreekt men van een uitstervingsgolf.
Het ziet er naar uit dat we in ons leven de volgende – zesde
– uitstervingsgolf gaan meemaken, als we niet opletten. In
40 jaar tijd, ongeveer de leeftijd van de gemiddelde Natuurpunter, is de plantensoortenrijkdom met bijna 30 % afgenomen. Meer dan de helft van de vogelsoorten “beleeft”
een terugval en bij vlinders is dit zelfs het geval bij 70 % van
de soorten. Gorilla's, panda's, zeepaardjes, pinguïns – noem
maar op – al deze prachtige soorten dreigen te verdwijnen
voor jij en ik er het bijltje bij neerleggen.
Milieuvervuiling en het verdwijnen van echte natuurgebieden, waar planten en dieren ongestoord kunnen leven, zijn
de belangrijkste oorzaken.We gebruiken met z’n allen veel
te veel fossiele brandstoffen en kunstmest. Gelukkig is dus
de mens de oorzaak. En vermits we allemaal mensen zijn
(de ene al wat verstandiger dan de andere) kunnen we er
nog iets aan doen, door het milieu minder te vervuilen en
door meer natuurgebieden nog beter te beschermen...

Ga je mee ? Schrijf dan in bij
Louis De Leeuw, tel. 02/569.27.28 louisdeleeuw@skynet.be.
Kostprijs: 80 euro, alles inbegrepen (pas
overschrijven als we de inschrijving hebben bevestigd). Er is plaats van 20 kinderen tussen 8 en 12 jaar mét interesse in
natuuractiviteiten.

Nestdomino
Wie vond in de vorige natuur•contact
volgende nesten terug ?
Kievit (A) - akkerland (4)
Specht (B) - boomholte (8)
Meeuw ( C) - duin (6)
Mus (D) - in een schuur (5)
Waterhoen ( E) - tussen riet (7)
Zwaluw (F) - onder pannen (10)
Mees (G) - nestkastje (9)
Kerkuil (H) - kerktoren (1)
Ooievaar (I) - schoorsteen (2)
Ekster (J) - hoog in een boom (3)

