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Natuurstudie

Natuurstudie 2020
Citizen science:
• Grote Vogeltelweekend januari: koolmees meest geteld

Atlas broedvogels (jaar 1/3):
• > 80% van Dilbeek al geteld.
• al > 60 zekere broedvogelsoorten
• al > 70 zekere wintervogelsoorten

Planteninventaris juli Ter Pede:
• 600 rietorchissen geteld (in 2014 twee !)

Nachtvlinderinventaris Fré in Ter Pede
Dilbeekse paddenstoeleninventaris Jan
Elisabeth ontdekt vleermuizenhotspot nabij Pedemolen:
Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis,
Watervleermuis, Gewone grootoor

Natuurstudie 2020

Waarnemingen.be
▪ 31/12/2020: 3047 soorten
• In 2020 417 nieuwe vooral dankzij
Elisabeth Godding, Sandro Van Opdenbosch, Jan Mertens & Fre Rampelbergh
• DANK AAN DE 221 WAARNEMERS !

• De zeldzaamheden op een rijtje
• Vogels: rode wouw (overvliegend)
• Dagvlinders: kaasjeskruiddikkopje, sleedoornpage, keizersmantel, grote weerschijnvlinder,
scheefbloemwitje
• Libellen: zuidelijke glazenmaker
• Gaasvliegen: micromus paganus

Natuurstudie 2020
• Nachtvlinders: tere zomervlinder, bosrankdwergspanner, beverneldwergspanner, prunusspanner, witte
hermelijnvlinder, schaaruil, kompassla-uil, witbandsilene-uil, kamillevlinder, lindegouduil, donkere
korstmosuil, gevlamde uil, gele uil, donkere iepenuil, duinhalmuiltje, azaleasteltmot, blauwvlekkaartmot,
rossige grasmineermot, grauwe spaandermot, grootvlekmospalpmot, fruitpalpmot, bietzandvleugeltje,
bruine haakbladroller, koperrandbladroller, reehoefbladroller, gezoomde valkmot (26 soorten)
• Insecten (overige): Limnephilus luridus (schietmot, 1e waarneming voor Vlaams-Brabant)
• Planten: bolderik, hondskruid, selderij, hokjespeul, ruig klokje, bosorchis, rietorchis, boslathyrus, vijfdelig
kaasjeskruid, bosbingelkruid, grote keverorchis, bijenorchis, eenbes, aardbeiganzerik, blauw walstro,
spekwortel (16 soorten)
• Paddenstoelen en schimmels: kroontjesknotszwam, hoornsteeltaailing, prachtmycena, oranjerode
hertenzwam, blauwe korstzwam (5 soorten)
• Spinnen: kleine doolhofspin
• Wantsen: slanksprietrandwants, kleefkruidschildwants
• Boktorren: gewone borstelboktor, grijze wespenboktor

Natuurstudie 2020
• Kevers: achttienvleklieveheersbeestje, behaard lieveheersbeestje, stenagostus rhombeus, platycis minutus
(4 soorten)
• Bijen, wespen en mieren: driedoornige metselbij, klokjesdikpoot, kameelhalswesp (3 soorten)

• 67 zeldzaamheden werden bevestigd in 2020

• Keizersmantel
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Natuurstudie 2020
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Natuurstudie 2020
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Natuurstudie 2020

• slanksprietrandwants
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Natuurstudie 2021
Atlas broedvogels verderzetting:
• Westelijk deel van de gemeente
inventariseren (Schepdaal,…)
• Gericht zoeken naar bepaalde nog niet
of weinig gevonden soorten

Kerkuilen:
• opvolging geïnstalleerde kasten

Monitoring eigen natuurgebieden
•
•
•
•

Thaborberg: eikelmuis, eenbes, keverorchis,
tongvaren, laatvlieger, sleedoornpage, zwammen
Ter Pede: orchideeën, grassen, moerasplanten
Begijnenborrebos-Zibbeekvallei: iepenpage
Ter Planken: vegetatie

Stimuleren inventarisatie
via waarnemingen.be
Hulp welkom !
Contact: Elisabeth, Fre, Sarah

Natuurbeheer

Natuurbeheer 2020
Thaborberg

Begijnenborrebos-Zibbeek

Kattebroekbos

Fluxysbos >>
Zibbeek

BZ

T
Afrit 12

Bos

Ter Planken

Thaborberg

TP
N8
N8
IJsbos

L50A
Ter Pede

Ter Pede

oppervlaktes in hectare

Thabor

projectgebied
erkend natuurreservaat
natuurbeheer NP
- Vrijwilligers
- Natuur- en landschapszorg
- Pro Natura vzw/gemeente
- opvolgingsbeheer

16,48
6,11
6,11
2,68
3,43

Zibbeek Ter Pede

44,07
3,67
7,30
1,06
1,10
5,14

TOTAAL

24,56 85,11
5,42 15,20
6,55 19,96
1,14
4,88
2,95 2,95
1,10
2,46 11,03

Aankopen 2020: Ter Planken 1,57 ha - Fluxysbos: 0,58 ha

Thaborberg
Algemeen
Nietsdoen in het bos, open plekken 2x maaien of laten
verruigen of bebossen ifv biodiversiteit, onderhoud
van wandelpad (+ educatieve infra), amfibieënpoel en
en oude boomgaard, opvolging eikelmuiskasten

2020
Uitgevoerd: alle maaiwerk, sanering boomgaard,
uitbreiding sleedoornhoutkant, ruimen poel,
onderhoud wandelpad, herstel eikelmuiskasten,
eikeltjesexperiment (ca. 20 werkdagdelen)

2021
Verderzetting maai- en onderhoudswerk i.s.m.Kasterlindenschool en vzw Klim. Bijzondere
aandacht voor rolstoelpad en educatieve infra (herstel infoborden!), speelnatuur, vallende
bomen, verruigde plekken. Prospectie uitbreiding beheer: Kattebroekbos

Ter Pede
Algemeen
Vernatting
2x maaien + verwijderen houtige opslag op orchideeëntalud, in riet- en lisdoddemoeras en in hooiweide
Bosrandontwikkeling + enkele solitaire bomen in de wei
Zeggenruigten, elzenbroekbos: nietsdoen
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2020
Uitgevoerd: opvolging grondwaterstanden, alle maaiwerk,
elzen en wilgen teruggezet (orchideeëntalud: 3x), gele
maskerbloem manueel verwijderd, solitaire bomen
geplant (ca. 10 werkdagdelen)

p
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2021
Idem 2020, wilg knotten, grote weide: maaien + nabeweiding (Schotse hooglanders), infoborden plaatsen, aanpak verruigde zeggenvelden, sanering poelen

BegijnenborrebosZibbeekvallei
Algemeen
Bossen: enkel verwijderen van storende takken
Fluxysbos/ruigte>>
Snikbergwei: schapenbegrazing ifv orchideeën
Natte hooilanden: 2x maaien + afvoeren
Fluxysruigte: 1x maaien, verwijderen houtige opslag

2020
Uitgevoerd: houtkant Snikbergwei teruggezet,
hooilanden Brugstraat en Steenbergstraat gemaaid;
fluxysruigte gemaaid (houtige opslag ook) en hekwerk
hersteld (ca. 10 werkdagdelen)

Brugstraat

Bos
Snikbergwei

2021
Verderzetting maaiwerk (met zeis en maaibalk) ism Pro Natura,
aanbrengen infobordjes, bebossing Ter Planken, uitbreiding beheer: Steenbergbossen

Natuurbeheer 2021
Klimaatvriendelijk
•
•
•
•
•
•

maaien waar vlot meer biodiversiteit mogelijk is
kleinschalig zeisen waar het kan
begrazing waar het opportuun is
maaibalk ipv bosmaaiers
bebossen als maaien weinig resultaat oplevert
teelaardelaag afgraven nog beter

Samenwerking
•
•
•
•
•

eigen beheerteam opzetten (start: 27.02.2021)
Kasterlindenaren verder betrekken
ploeg Natuur- en Landschapszorg vzw
Pro Natura via gemeente, bedrijven, scholen
beheersamenwerking met ANB en Regionaal
Landschap opzetten

Extensieve bebossing Ter Planken >>
• brede boszomen (2750 struiken)
• groepsgewijze bosaanplant (600 ex.)
• onderetage in te zaaien (hazelnoot,…)

Prospectie bosuitbreidingsgebieden
Contact: Laura, Eric

Natuureducatie

Natuureducatie 2020
Gedwarsboomd door coronavirus:
1 uilenavond, 1 nachtvlindermorgen, 3 wandelingen,
2 natuurcafés
Echter, als gevolg van corona nog nooit zoveel
wandelaars (en mountainbikers) in onze natuurgebieden.
Nood aan meer toegankelijke natuur duidelijk aangetoond.
Toch nog enkele activiteiten:

Vleermuizenavond 29/08
Een succes: 20 deelnemers,
5 vleermuissoorten ontdekt
Marcs laatste natuurgidsbeurt

Cursus Sporen Zoeken 19 en 26/10 en 26.10
Een succes: 22 deelnemers, deels online
Praktijkles verschoven naar jan-feb.

Educatief natuurbeheer Jongslag 26/11
eikels en fruitbomen geplant op de Thaborberg

Natuureducatie 2021
Bijenhotel Klavertje Vier
Voorbereid door Marc

Cursus Spoorzoeken
Praktijkles: 13 maart

Cursus Leren vogels kijken
Theorie (online): 5 en 19 januari en 2 februari
Praktijklessen: nader te bepalen
Cursus natuurgids: start op zaterdag 6 maart. Wekelijkse
lessen (incl. excursies) tot 19.2.2022
.
(alle cursussen volzet)

Natuurbelevingsactiviteiten:
Maandelijks van maart tot december, mét natuurgids in eigen
gemeente !
Eerste wandeling op zondag 28 maart om 14 uur in de Wolfsputten

Contact: Sabine

Natuureducatie 2021

• Foto ecologisch bermenbeheer of herdebeekbos

• NATUURBELEID

Natuur.beleid
Natuurbeleid

Natuurbeleid 2010-2020
Charter biodiversiteit 2010-2020:
5 actiethema’s en 20 actiepunten

Planologische ondersteuning biodiversiteit
- gewestelijke RUP’s: Spoorlijn L50A, VSGB
(Broekbeekvallei; belangrijk deel echter vernietigd)
- gemeentelijk RUP Open Ruimte voorbereid maar
on hold gezet. Sinds 2019: planologische stilstand

Biodiversiteit in het openbaar groen
- komt niet aan bod in de gemeente

Biodiversiteit in het randstedelijk weefsel

- bosuitbreiding Wolfsputten, gierzwaluwen in het gemeentehuis
Biodiversiteit in het landelijk gebied
- ecologisch bermbeheerplan, pesticidenreductie, afvalpreventie,
waterzuivering (deels), kleinschalige natuurinrihting Pro Natura,
subsidie natuuraankopen
- bebossing Herdebeekveld

Modelprojecten voor de 6 deelgemeenten
- 1 realisatie in de Broekbeekvallei

Natuurbeleid 2021-2024:
moet kunnen
Planologische ondersteuning biodiversiteit
Goedkeuring gemeentelijk RUP Open Ruimte, omvattende de groene herbestemming van alle zonevreemde
waardevolle natuur,zonevreemde recreatiezones en natuurverbindingspercelen, m.i.v.alle herbestemde
percelen, deel uitmakend van het vernietigd gedeelte van het GRUP-VSGB
Goedkeuring verordening om verpaarding te verbieden in groenbestemde zones (+ taks op paardenhouderij)

Milieusanering
Aanpak watervervuiling door verspreide lozingen (bv. Zierbeek, Zibbeek, Pedebeek)
Aanpak verdroging (bevorderen waterinfiltratie dmv wadi’s, inrichting en beheer overstromingsgebieden,…)
Actieve handhaving met o.a. aanpak sluikstort groenafval, zwerfvuil en verstoring in natuurgebieden

Natuurinrichting openbaar domein
Ecologische herinrichting van domeinen met bijzondere aandacht voor de gemeentelijke koestersoorten
Weer veel meer bomen in het straatbeeld !

Natuurgericht aankoopbeleid
Besteding gemeentelijk budget gericht op bijkomend natuurbeheer, natuurverbindingen en bosuitbreiding

Stimulering natuur- en landschapsbeheer
Stimuleren soortenbescherming in parken en tuinen
Invoering subsidie voor natuur- en landschapsinrichting en –beheer door landbouwers en
(natuur)verenigingen

Stimulering natuurbeleving
Uitwerken toegankelijkheidsplan via trage wegen ism eigenaars van parken, bossen en natuurgebieden

Bosuitbreiding
44000 bomen/struiken op 15 ha in groenbestemde gebieden met beperkte actuele natuurwaarden

Natuurvereniging

Natuurvereniging 2020
• evolutie ledenaantal in Dilbeek
31/12/2019-31/12/2020: 427-458
2,63% van de gezinnen (Vlaanderen: 4,29 %)

• fondsenwerving
▪ Odisee: voorbereiding bosplantactie
▪ verkoop natuur.kalenders

• clubhuis
• zolder bijna afgewerkt
• zonneboilerverwarming in afwerking
• watervoorziening en –zuivering nog aan te pakken

• communicatie
▪ www.natuurpunt-dilbeek.be
• natuur.contact: 4 edities
• Natuur.tamtam
▪ facebook

• algemene vergadering
• kernvergaderingen: iedere maand behalve in juli
• regionale samenwerking
▪ RvB Regionaal landschap
▪ AV nieuw opgerichte vzw Regionale Vereniging Natuurpunt

Natuurvereniging 2021
• vergaderingen liefst niet online of via mail
▪ 1 algemene vergadering
▪ kernvergaderingen maandelijks
▪ thematisch: natuurstudie, natuurbeheer, natuureducatie,…

• verbetering communicatie
▪ nieuwe website
▪ nieuwe natuur.tamtam (mail) 14 dagen voor elke publieksactiviteit

• clubhuis: afwerking
• Natuur.weekend
▪ 24-26 september
▪ IJzervallei

• verderzetting regionale samenwerking
▪ Regionaal Landschap
▪ Natuurpunt Pajottenland en Zennevallei
▪ 20 jaar Natuurpunt: 8/9.5. in Paddenbroek,
Gooik

• cursus EHBO:
▪

1 avond in april

Mandaten 2020 - 2021
2020

2021

Marc Bruneel
André Van Overberge
Eric De Jonge
Etienne Fonteyne

Eric De Jonge
Sabine de Coninck
Laura Massart
Sarah Bruneel

• Lokaal bestuur
•
•
•
•

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

• Afgevaardigden Natuurpunt-vzw’s
•
•
•
•

Natuurpunt vzw
Natuurbeheer vzw
Natuurstudie vzw
Natuureducatie CVN vzw

Etienne
Laura Massart
Marc
Ignes Verstraete

Eric
Laura
Elisabeth Godding
Sabine

• Afgevaardigden adviesraad en regionale verenigingen
• Cultuurraad
• Regionaal Landschap
• Natuurpunt Pajottenland

André
Sabine de Coninck
Sabine

André Van Overberge
Sabine
Sabine

Bijzondere functies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankoper:
Eric De Jonge
Conservator:
Marc, Eric, Laura
Coordinatie studie:
Marc
Coordinatie educatie:
Marc
Coordinatie communicatie en redactie: Marc
Ledenadministratie en archief:
Marc
Webmaster:
Marc, Rik Drabs
Beheerteamlid:
Els Van Remoortel
Catering:
Klimaatregeling:

Eric
Laura, Eric
Elisabeth
Sabine
Fre Rampelbergh
Sarah
Rik Drabs, Sarah
Els Van Remoortel
Ignes Verstraete
Rik

Veel dank
voor jullie
bijdrage tot
ons bestuur !

Terugblik op Marc Bruneel
Diksmuide 1954 – Treignes 2020

medeoprichter van Natuurpunt Dilbeek in 2002, secretaris tot 2007,
voorzitter van 2008 tot 2020

Milieumanifest Pajottenland 1987

Pajotse milieutelefoon 1989 Actie kernafval 1995

Opbouwwerk Pajottenland 1992

Natuurgids 1982-2020 Natuurpunt Dilbeek 2002-2020

