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Activiteitenkalender
zondag 31 juli, 14 u
Van Scheutbos naar Kattenbroek
Afspraak Parking Michielsheem, Kattebroekstraat 199, 1700 Dilbeek
(afrit 12 op de Ring, richting Brussel)
zondag 7 augustus, 9 u.
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: Michielsheem (zie boven)
zaterdag 27 augustus
vanaf 18u30: Gezellige Barbecue
vanaf 20 u: Nacht van de vleermuis
Afspraak Castelhof, Molenstraat 102,
1700 Sint-Martens-Bodegem
Bijdrage: volwassenen 10 €
zondag 4 september, 14 u.
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: Michielsheem (zie boven)
zondag 11 september – gratis
Open Monumentendag
zondag 2 oktober, 9 u.
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: Michielsheem (zie boven)
zaterdag 8 oktober, 14 u
Info vogeltelweekend "Vogels voeren en beloeren"
Afspraak Castelhof, Molenstraat 102,
1700 Sint-Martens-Bodegem
zondag 23 oktober, 14 u.
Herfstwandeling in het Zoniënbos
Afspraak Bosmuseum, Duboislaan 2,
Hoeilaart (Groenendaal), bereikbaar per
auto en per trein
zondag 6 november, 14 u.
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: Michielsheem (zie boven)
zaterdag 19 november, 14 u.
Dag van de Natuur
Demonstratie beheerswerken op de
Thaborberg
Afspraak: Michielsheem (zie boven)
zondag 4 december, 9 u.
Wandeling op de Thaborberg
Afspraak: Michielsheem (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 & Thaborberg: Willy Paessens
02/466 43 90 – paessenswilly@scarlet.be
Amfibieën: Alain Goethals – 02/569 50 13
Amfibieenwerkgroep.dilbeek@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

zaterdag 27 augustus vanaf 18u30

Geniet van onze
zomerse
barbecue
Natuurpunt Dilbeek sluit de zomer af met een gezellige barbecue in het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem (Molenstraat 102, vlak bij het station). Een
mooie gelegenheid om in een ontspannen sfeer eens
kennis te maken met andere natuurliefhebbers uit de
gemeente bij een lekker hapje en een drankje.
Bijdrage: volwassenen 10 €, kinderen 5 €
Inbegrepen: eten naar believen én een aperitiefje
Drank tegen democratische prijzen.
Schrijf in bij Louis De Leeuw vòòr 20 augustus.
02/569 27 28 •  louisdeleeuw@skynet.be

en maak kennis met onze
fascinerende vleermuizen!
Vleermuizen zijn de meest tegendraadse
zoogdieren die je je kunt indenken. Ze
slapen overdag en gaan ’s nachts aan
de slag. Ze hebben goede ogen,
maar kijken liever met hun
oren. En in plaats van te lopen,
zoals elk fatsoenlijk zoogdier,
fladderen ze door de lucht.
Naar jaarlijkse gewoonte doet
Natuurpunt Dilbeek mee aan
de “Nacht van de
Vleermuis”, een
initiatief dat in

heel Europa op dezelfde dag aandacht vraagt voor deze fascinerende diergroep die het niet makkelijk heeft om te overleven.
Eerst maken we via een multimediapresentatie kennis met deze
“vreemde vogels” en daarna zien
en horen we ze in levende lijve in
het park van het Castelhof.
De presentatie start om 20 u. Je
bent niet verplicht aan de barbecue deel te nemen om mee te
doen aan de vleermuizenactiviteit,
maar combineren kan uiteraard. Dat heet het nuttige aan het aangename paren...

Dilbeek

zondag 31 juli –14 u
Landschapswandeling

Dilbeekse
natuur blijft
verrassen...

in samenwerking met
Opbouwwerk Pajottenland

Deze tocht is een landschapsverkenning
op de grens van Dilbeek met Brussel.
Daar vind je nog een mooi groen lint,
dat nu goeddeels ecologisch beheerd
wordt en zelfs twee heuse reservaten
van Natuurpunt omvat: het Scheutbos
en de Thaborberg.

Grote ratelaar in
de Wolfsputten

van Scheutbos naar Kattebroek
Het behoud ervan is niet altijd evident geweest en heeft vooral in de jaren ’70
nogal wat actie gevergd. Onder andere
tegen het plan om een ziekenhuiscomplex aan te leggen op de Thaborberg. Ook
vandaag is het verstedelijkingsgevaar niet
helemaal geweken. Maar in plaats van te
jammeren over een bedreiging hebben
we het liever over een kans om een gewestgrensoverschrijdende samenwerking
inzake natuur- en landschapsbeheer op
te starten...

Ï En de koe, zij
graasde voort...
tot onder de rook
van Brussel!
De hoofdstad
van Europa beschikt nog over
verbazend rurale
hoekjes.

Onze voorzitter, Eric De Jonge, gidst en
vertelt niet alleen over bloemetjes en bijtjes, maar ook over historische evenementen die hier hebben plaatsgevonden,
over de huidige status en de toekomstperspectieven voor het gebied. Een originele groene wandeling met een sociaalhistorisch randje.
Afspraak: Parking Michielsheem, Kattebroekstraat 199, 1700 Dilbeek (afrit 12
op de Ring, richting Brussel)

Twee nieuwe poelen
Het Dilbeekse Poelenplan probeert het
voortbestaan van bestaande amfibieënpopulaties te verzekeren en nieuwe tot
ontwikkeling te laten komen door de
aanleg van poelen op strategische plekken. De voorkeur gaat naar locaties buiten de bebouwing, liefst tussen bestaande poelen in om een snelle kolonisatie
mogelijk te maken.
Eind mei zijn in dit kader de twee nieuwe amfibieënpoelen gegraven in Sint-Ulriks-Kapelle. Een in de Tenbroekstraat en
een in de Zavelstraat. Natuurpunt Dilbeek
deed de prospectie in samenwerking met
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën, Pro Natura vzw zorgde voor de aanleg en de gemeente Dilbeek voor de financiering. De aanleg van een poel kost een
terreineigenaar geen cent. Hij hoeft zich
enkel te engageren om het terrein ter beschikking te stellen en de poel in stand te
houden. Meer info bij Alain Goethals, de
coördinator van onze amfibieënwerkgroep. Bel 02/569.50.13 of mail Amfibieenwerkgroep.dilbeek@versateladsl.be

Na het moeraskartelblad twee jaar
geleden is nu een tweede zeldzaam
lid uit de helmkruidfamilie opgedoken in de natte weiden aan het Hongerveld: de grote ratelaar. Beide
soorten zijn halfparasieten die voor
een stuk zelf aan fotosynthese doen,
maar ook voedsel onttrekken aan
grassen. De aanwezigheid van
(half)parasieten wijst altijd op voedselarme omstandigheden. En voedselschaarste geeft minder algemene soorten een kans. We kunnen in
dit grasland dus nog meer zeldzaamheden verwachten.

Belangrijke populatie grote
keverorchis op de Thabor

Ook ons eigen reservaat, de Thaborberg, leverde dit voorjaar een
belangrijke vondst op. In een moeilijk bereikbare uithoek stuitten we
op een paar honderd grote keverorchissen. Dit is zonder meer de
grootste populatie van kilometers
in het rond. De vondst bevestigt
nog maar eens de natuurwaarde
van de Thaborberg.
Om de orchissen dit jaar nog te
gaan bekijken is het te laat, maar
de andere rijkdommen van het
gebied kan u op 7 augustus om 9 u
en op 4 september om 14 u ontdekken op onze maandelijkse open
wandelingen (zie ook kalender).

