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Activiteitenkalender

zaterdag 25 augustus 2007 vanaf 18 uur

zondag 5 augustus 2007 – 14 u
Vlinderwandeling ter gelegenheid van
de eerste Landelijke Vlinderdag
Afspraak: Oasecentrum, Placestraat,
Groot-Bijgaarden

Zomerse barbecue

zaterdag 25 augustus 2007 – 18 u
Jaarlijkse grote barbecue
Afspraak: Castelhof, Molenstraat 102,
1700 Sint-Martens-Bodegem
Bijdrage: volwassenen 12€, kinderen 6 €

Natuurpunt Dilbeek wuift de zomer uit met een gezellige barbecue in het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem (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. Sfeer gegarandeerd!
Bijdrage: volwassenen 12 € (1 aperitiefje inbegrepen),
kinderen 6 €. Drank tegen democratische prijzen.

zondag 23 september 2007 – 14 u
Natuur langs de Hoppewandeling
Afspraak: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat, Sint-Ulriks-Kapelle

Schrijf in bij Louis De Leeuw vòòr 22 augustus.
02/569 27 28 •  louisdeleeuw@skynet.be

zondag 21 oktober 2007 – 14 u
De Thaborberg in herfstlicht
Afspraak: Parking Michielsheem, Kattebroekstraat 199, 1700 Dilbeek
(afrit 12 op de Ring, richting Sint-Agatha-Berchem nemen)

Doe mee op 4 & 5 augustus!

Landelijke tuinvlindertelling
site.Vul meteen ook de gegevens in
over je tuin, want de precieze locatie is belangrijk voor de analyse
van de gegevens.

zaterdag 17 november 2007 – 10-16 u
Beheersdag op de Thaborberg
Afspraak: Parking Michielsheem
zondag 9 december 2007 – 14 u
Geleid bezoek aan
het Plantenpaleis (Meise)
Afspraak: Nationale Plantentuin, Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38,
1860 Meise
Bijdrage: kostendelend vervoer (13u30
vertrek aan Westrand), toegang 4 €
Inschrijving: via Louis De Leeuw,
02/569.27.28 of louisdeleeuw@skynet.be
Deelname: gratis voor leden, 1€ voor
niet-leden, tenzij anders aangegeven.

Contactpersonen:
Algemeen: Eric De Jonge
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
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, melding waarnemingen:
Marc Bruneel – 02/466 63 28
info@natuurpunt-dilbeek.be
website: www.natuurpunt-dilbeek.be

Vlindernamiddag in Dilbeek

Op 4 en 5 augustus 2007 vindt de
eerste Landelijke Tuinvlindertelling plaats. Deelnemen is leuk en
simpel!
Kijk op 4 en/of 5 augustus naar
de vlinders in je eigen tuin en tel
hoeveel exemplaar van elke soort
er rondvliegen. Op de website
www.vlindermee.be vind je informatie die je leert hoe de verschillende soorten te onderscheiden.
Alle vlinders die je ziet, tel je. Het
maakt niet uit of je de vlinders op
een bloem hebt gezien of fladderend door de lucht. Belangrijk is
wel dat je niet twee keer dezelfde
vlinder telt. Daarom geef je per

soort alleen het grootste aantal
door dat je op eenzelfde moment
hebt gezien. B.v. om 9 uur zie je 1
dagpauwoog en 2 koolwitjes en om
10 uur 3 dagpauwogen en 1 koolwitje. Op het telformulier vul je in:
3 dagpauwogen en 2 koolwitjes.
Van elke soort het grootste aantal
dat je tegelijkertijd zag. Op het telformulier staan alleen de meest
voorkomende soorten. Als je met
enige zekerheid een vlinder waarneemt die niet in de lijst staat,
schrijf je hem onderaan bij.
De zondagavond of in de loop van
de week erna geef je je aantallen
door via het formulier op de web-

Ter gelegenheid van de Tuinvlinderdag organiseert Natuurpunt
Dilbeek een vlindernamiddag.Heb
je in je tuin soorten gezien die je
niet herkent? Maak een digitale
foto en breng ze naar het Oasecentrum aan de Placestraat te GrootBijgaarden vanaf 13u30. Onze specialisten zullen hem vast herkennen. Of je kan proberen hem terug
te vinden in onze didactische collectie van opgeprikte vlinders.
(Vlinders opzetten is vandaag onverantwoord, maar we heben een
oude, goed bewaarde en voor de
streek representatieve verzameling
kunnen verwerven.) Om 14 u
gaan we op zoek naar “the real
thing”. De nabije kapvlakte in de
vallei van de Steenvoordbeek is
doorgaans een prima vlinderplekje.We rekenen alvast op schitterend
weer, want als ze hun lichaam niet
kunnen opwarmen tot 20°C vliegen de meeste dagvlinders niet uit.

Dilbeek

Weekend Hoge Venen
smaakt naar méér!
Jammer dat er vooraf een onaangenaam
dispuut plaatsvond tussen voor- en tegenstanders van het meenemen van honden,
maar voor het overige was het feestweekend van 30 juni en 1 juli een voltreffer.
De Hoge Venen hebben hun beloften helemaal waar gemaakt. Zelfs de weergoden lasten een tijdelijke regenstop in om
ons het leven aangenaam te maken.
De ruime chalet bij de skipiste van Ovifat was best gezellig en het gezelschap bijzonder aangenaam en geanimeerd.

Zaterdag stond een lange wandeling op het
programma vanuit Ovifat door de vallei
van de Bayehon helemaal tot aan het bezoekerscentrum van Botrange en dan
onder begeleiding van gidsen naar de Neûr
Lowé en het afgesloten reservaatgedeelte
van de Fagne Wallonne.De specifieke veenflora – veenpluis, beenbreek, bosbes, zonnedauw... – en de weidse landschappen
maakten van deze tocht een belevenis.Moe
(of bekaf naar gelang de fysiek conditie)
maar gelukkig schoof iedereen ’s avonds
aan voor een lekkere barbecue.

Î Met de kleverige tentakeltjes
op haar blaadjes
vangt de vleesetende zonnedauw insecten

Ð Op stap in de
strikte reservaatzone van de
Fagne Wallonne

De zondagmorgenuitstap voerde naar het
kasteel van Reinhardstein. De huidige
burcht is weliswaar grotendeels een reconstructie, maar ademt authenticiteit.
Een bezoek meer dan waard. Ook al vanwege de schitterende rotsflora op de
muren. Gezien de wandeling van de vorige dag bij velen nog in de kuiten zat,
bleef de namiddaguitstap beperkt tot een
rondje door het Brackvenn, waar hele
mooie voorbeelden te zien zijn van ‘palses’: ronde veenplassen omringd door een
aarden wal die onstaan zijn op het einde
van de ijstijden.
Alle deelnemers waren het er over eens
dat de weekendformule smaakt naar
méér. In dat verband is de naam van de
IJzervallei al gevallen...

Op de fiets langs de
nieuwe Dilbeekse poelen
Niet alleen de amfibieën, maar ook de libellen en de waterflora hebben geprofiteerd
van het tiental nieuwe poelen dat de voorbije jaren in Dilbeek is aangelegd in het
kader van het Poelenplan. Dat konden de
deelnemers aan de fietstocht van 10 juni
met eigen ogen constateren. Alle poelen
waren binnen het jaar bezet door kikkers,

padden en salamanders, wist gids Alain
Goethals te vertellen.Libellenspecialist Patrick Goossens toonde zich zeer in zijn nopjes over de soortenrijkdom die hij tot nu
had aangetroffen in Dilbeek. En de waarneming van waterviolier, vederkruid en
blauwe waterereprijs tonen dat ook de flora
deze ‘nieuwe natuur’ weet te waarderen.

Drukke tijden op de Thaborberg
Op 2 juni waren een vijftiental Natuurpunt-leden aan de slag
met het wegruimen van dood hout op de plaats waar in het
najaar een amfibieënpoel gaat komen, die ook de overstroming van de beek een stuk moet gaan opvangen. Een stuk
ruigte achteraan kreeg voor het eerst een maaibeurt en een
paar dapperen deden een poging om de woekering van Japanse duizendknoop tegen te gaan. Het klassieke maaiwerk gebeurde op 8 juni door medewerkers van het bedrijf
SC Johnson (Brise, Oust, Baygon, WC eend...) uit Groot-Bijgaarden als team building activiteit.

