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Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor
de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.
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Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en/of
het reilen en zeilen van Natuurpunt Zemst, stuur dan een mailtje
naar info@natuurpuntzemst.be.
Wil je meer weten over onze natuurgebieden, dan kan je terecht
op onze website www.natuurpuntzemst.be. Heb je daar nog niet
gevonden wat je zocht, stuur ons dan een mailtje.

Inleveringsdata teksten
15 februari, 15 mei, 15 augustus
en 15 november
Lay-out
Mark Vermeulen
Website
www.natuurpuntzemst.be

Natuur is er voor
iedereen
Kom erbij en blijf lid!
Het lidmaatschap bedraagt € 30 en is
geldig voor het hele gezin.
Overschrijven op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321
van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11
2800 Mechelen
met vermelding van: "Nieuw lid
Afdeling Zemst"
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Voorwoord
Als er één ding duidelijk geworden is deze laatste maanden, dan wel dan dat er niet veel nodig is
om ons leven te ontwrichten. De zekerheden van vroeger, blijken minder goed stand te houden dan
we dachten. Het is nog koffiedik kijken naar hoe en wanneer alles weer wat normaler wordt.
De waarde van natuur dichtbij huis, is nooit zo overduidelijk geweest als nu. Heel wat mensen
ontdekten onze natuurgebieden en vonden er rust en verpozing. Als afdeling zijn we natuurlijk heel
blij dat ons werk van jaren zoveel nut bewijst. Dat veel van onze gebieden er deze lente prachtig bij
lagen, kan je op de middenpagina's van dit tijdschrift ontdekken.
Een kleine kanttekening is wel nodig: we hopen dat de druk die op onze gebieden rust, geen al te
grote negatieve effecten gaat hebben. En we blijven erop rekenen dat onze bezoekers zich aan de
afspraken houden, op de wandelpaden blijven en honden aan de leiband houden.
In het grotere plaatje rekenen we op de overheid om meer te investeren in natuur, in meer en
betere natuur. Kijkend naar de huidige droogte, de lage grondwaterstanden, de wateroverlast in
februari, de klimaatopwarming en de verhoogde kansen op extremer weer, is dat duidelijk geen
overbodige luxe.
Verder in dit nummer vind je onze 'beperkte' activiteitenkalender. Heel wat activiteiten moeten
geannuleerd worden, omdat we ze niet in veilige omstandigheden kunnen laten doorgaan. Het blijft
afwachten onder welke voorwaarden we de draad terug kunnen oppikken.
Trek dus je wandelschoenen aan en ga op pad, (met ons of) op je eigen tempo. We ontmoeten je
graag op één van onze activiteiten (van zodra het kan en mag) of in één van onze natuurgebieden.
Mark

Op de cover
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Reeën leven in bosachtige gebieden met open plekken en aangrenzende velden.
Ze eten vooral bladeren, twijgen en scheuten van struiken en bomen. Ook
vruchten (bramen, bessen), kruiden, grassen en landbouwgewassen
Er is een duidelijk verschil tussen de zomer- en de wintervacht. De wintervacht is dichter behaard en grijsbruin tot zwart, in de zomer kleurt ze van
zandgeel tot roodbruin.
Reeën zijn schuwe dieren. Ze zijn vooral actief in de schemering en in de
vroege ochtenduren. Dan wagen zij zich op open terrein om voedsel te
zoeken en te grazen. Om te rusten en te herkauwen trekken ze zich terug
in de beschutting. Francis betrapte deze ree in het Vriezenbroek.

Natuurgebieden aankopen en beheren kost geld
Steun ons met een gift op rekening BE56 2930 2120 7588
van Natuurpunt VZW met de vermelding

Project 9442 Prinsenveld / 9463 Wormelaar
Je krijgt een fiscaal attest voor elke gift vanaf € 40
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Op safari in mijn tuin
Na twee jaar hebben de mussen eindelijk beslist de nestkasten te gebruiken die ik heb
opgehangen. Ze kiezen natuurlijk niet de
nestkasten die ik dit jaar extra had aangekocht. Neen die witte kastjes die daar al twee
jaar hangen te blinken zijn plots wel in orde.
Maar ik maak er mij niet druk om, ik ben gelukkig dat ze terug onder mijn dak broeden.
Want na het isoleren van mijn buitenmuren
waren favoriete plekjes om te broeden verdwenen. En het gaat niet goed met de huismus, dus als vogelliefhebber wil je dan wel
iets doen voor die bruine vogeltjes.

geen probleem. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om achter de naam te komen van
al die beestjes en planten die in je tuin of
daarbuiten leven.

Ik kan ze nu elke dag bewonderen en geniet
van al die verschillende tinten bruin en grijs.
De natuur in je omgeving ontdekken en bestuderen is leuk, leerrijk en rustgevend.

staat op het scherm. Nog even zelf checken
door foto’s te vergelijken en dan kan je de
waarneming aanvaarden. De computer zegt
trouwens zelf als een volleerd bioloog hoe
zeker hij is van de determinatie. Vaak is het
juist, soms weet ook de computer het niet. Op
je smartphone werkt het ook met de app
obsidentify.

Ik kan het iedereen aanraden in deze, maar
ook in andere tijden. Vogels, vlinders (dag- en
nacht-), sprinkhanen, kevers, libellen, juffers,
zweefvliegen, bijen, wespen, wantsen, pissebedden, duizendpoten, miljoenpoten, planten
en paddenstoelen komen allemaal voor in
tuinen. Zelfs in een kleine tuin kan je maanden
naar soorten zoeken zonder ze allemaal te
ontdekken.
Maar hoe begin je eraan? Waarschijnlijk ken
je niet alle sprinkhanen of vogels van Vlaanderen. Zeker nachtvlinders of kevers zijn met
te veel om allemaal te kennen. Maar dit is

Het enige wat je nodig hebt is een fototoestel
dat dichtbij kan scherpstellen. Met de
smartphone lukt het soms maar zeker niet altijd.
Dus een toestelletje met een zoom en macrofuncties is wel handig. Eens je een goede foto
hebt ga je naar www.waarnemingen.be en
laad je de foto op. En dan gebeurt het wonder,
hocus pocus pas en de naam van de soort

Zo ontdekten we de laatste maanden samen
met de kinderen de bessenwants, de gevlekte
wolzwever, de gewone rookwants, de appelvruchtsteker, de ranonkelbij, de bonte knotswesp en nog veel meer. Met wat geluk weet
het www nog wat meer en kan je ontdekken
hoe het diertje in je tuin leeft. Dus trek op safari
met je fototoestel in de aanslag en sta verwonderd van de biodiversiteit waar onze
aarde 4 miljard jaar aan heeft gewerkt. Wim

Ga naar mijntuinlab.be
Bereken en verbeter je persoonlijke tuinscore. Krijg massa's tuintips en leer hoe jij met je tuin bijdraagt
aan meer en betere natuur in je directe omgeving. Je tuinsafari kan er alleen maar leuker door worden.
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Activiteitenkalender
Zondag 21 juni - 14 u

Waterdiertjes zoeken

Geannuleerd wegens Corona-maatregelen

Zondag 28 juni - 14 u
Torfbroekwandeling

Geannuleerd wegens Corona-maatregelen

Vrijdag 10 juli - 21.30 u

Werkgroep Natuurstudie
Op zoek naar nachtvlinders

Geannuleerd wegens Corona-maatregelen
Volgende activiteiten zijn afhankelijk van
de beslissingen van de Veiligheeidsraad

Zaterdag 25 juli - 9 u

Werkgroep Natuurstudie
Beheerevaluatie

Kerkplein Weerde, autodelen
In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. Beheren is
keuzes maken. Met de resultaten kunnen we
ons beheer indien nodig bijsturen.
Een verrekijker kan handig zijn.

Zondag 2 augustus - 14 u
Pimpernelwandeling

Hoek Dorentstraaat-Grimbergsesteenweg
De grote pimpernel is een mooi maar vooral erg
zeldzaam bloemetje: in België is het enkel in de
Noorderkempen en in onze regio te vinden. Dus
zijn we er dan ook erg trots op! Op onze pimpernelwandeling in de Dorent in Eppegem vertellen
we jullie het boeiende verhaal van de grote
pimpernel en de driehoeksrelatie met het
‘pimpernelblauwtje’, een vlinder die deze bloem
nodig heeft en de mier, die op haar beurt verzot is
op deze vlinder.
In de Dorent werden de voorbije maanden ingrijpende werken uitgevoerd in het kader van
het Sigmaplan. Bedoeling is het gebied in te
richten voor natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van grote pimpernel
en kamsalamander. Daarvoor werden delen geplagd en meanders uitgediept. Het aanschijn

van de Dorent werd hierdoor grondig gewijzigd.
Uiteraard volgen we met belangstelling de ontwikkeling van de natuurwaarden in de Dorent.

Zaterdag 22 augustus - 19.30 u
Avondwandeling Vriezenbroek

Parking zwembad/sporthal Hofstade
We maken een gezellige avondwandeling door
de Zavelput en het Vriezenbroek. We stappen
langs de meanders van de Barebeek en de Zenne,
gaan door mooie naald- en loofbossen en fraaie
weilanden. Onderweg vertellen we jullie fijne
verhalen over de gebieden en wie weet komen
we sporen van typische bewoners van de
schemering tegen zoals reeën, vossen en vleermuizen en misschien zelfs beversporen!

Zaterdag 29 augustus - 9 u
Werkgroep Natuurstudie
Beheerevaluatie

Kerkplein Weerde - autodelen
Volop zomer. Bloemen en grassen in volle glorie of
al uitgebloeid en zaadvormend. Tijd van sprinkhaan- en krekelconcerten. Veel om te ontdekken
en verwonderd te zijn.

Vrijdag 11 september 20 u

Muizen en vleermuizenwandeling

Kerk Weerde - € 5 volwassenen / kinderen
gratis - Inschrijven via website
Natuurpunters gaan wandelen op de nietstandaard momenten van de dag. We gaan
dan ook op zoek naar beestjes, die je niet 'gewoon' tegenkomt. Deze keer volgen we het
pad en het geluid van muizen en vleermuizen.
We hopen dat de muizen zich laten verleiden
door de pindakaas in onze lokvallen. We laten
ze uiteraard weer vrij!
Wisten jullie dat er in België maar liefst 23
soorten vleermuizen leven? Bij valavond en
uitgerust met een ‘bat-detector’ gaaan we op
zoek naar een aantal van deze vliegende
zoogdieren.
Voor de gelegenheid vragen we een bijdrage van
€ 5 per persoon, kinderen mogen gratis mee.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt!
Inschrijven is verplicht ook voor de kinderen.
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Lente in onze
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natuurgebieden
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Waarom je hond aan de leiband moet
Het is lente, en dan is het fijn om met je hond
te gaan wandelen in de natuur. Het kan verleidelijk zijn om je viervoeter even van de leiband te laten. Toch is dat niet zo’n goed idee.
Honden (ook welopgevoede) kunnen kwetsbare dieren verstoren en zelfs aanvallen, constateren beheerders nog elke week.
Op het eerste gezicht lijkt het niet veel kwaad
te kunnen om je hond even los te laten. Hij is
misschien heel klein en lief of erg gehoorzaam.
Toch zijn er verschillende redenen waarom je
je hond beter aan de leiband houdt.

Bang

De meeste wandelaars zoeken rust en stilte in
een natuurgebied. Velen onder hen zijn niet opgezet met een loslopende hond. Je hond mag
nog zo braaf zijn, veel kinderen (en ook volwassenen) zijn nu eenmaal bang van loslopende honden. Of honden kunnen andere honden
te lijf gaan, en dat is niet altijd een opwelling
van romantische aard.
Maar ook voor de natuur vormen loslopende
honden een bedreiging. Ze doen zowat alle wilde dieren opschrikken: zij beschouwen je hond
namelijk als een roofdier. Wegvluchten vraagt
van dieren veel kostbare energie en soms laten
ze hun nest of jongen achter. Dieren die te vaak
verstoord worden, zullen uiteindelijk voorgoed
vertrekken uit het natuurgebied, terwijl dat net
de plekken zouden moeten zijn waar ze nog
rust kunnen vinden in ons drukke landschap.
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Bovendien zijn die plekken schaars geworden:
amper 3% van Vlaanderen is natuurgebied.

Kwetsbare vogels

Loslopende honden vormen al gauw een bedreiging voor vogels. Heel wat vogels zoeken
hun eten namelijk op de grond. Een al te
speelse hond kan hen doen schrikken, waardoor ze steeds moeten opvliegen. Zo kunnen
ze minder eten en verbruiken ze veel kostbare
energie. Als dat te vaak gebeurt, worden de
vogels zwakker en leggen ze minder eieren. In
het ergste geval vertrekken de vogels en laten
ze hun nest achter.
Daarnaast broeden sommige zeldzame vogels
hun eieren rechtstreeks uit op de grond
(veldleeuwerik of kievit), waar ze blootgesteld zijn aan veel gevaren. Een aanstormende
hond kan de vogels wegjagen of het nest vernielen. Zeker nu, in de lente, zijn vogels erg
kwetsbaar. De vele jonge vogels zijn gevoelig
voor verstoring en weten zich nog niet goed te
verweren tegen een blaffende hond.

Reeën en hun kalfjes

Ook voor reeën is de lente een spannende periode. In veel natuurgebieden worden rond
deze tijd van het jaar reekalfjes geboren. Reeën laten hun jongen vaak een groot deel van
de dag alleen om eten te zoeken. De kalfjes
houden zich dan schuil in het gras of struikgewas, vertrouwend op hun camouflagekleuren. Nieuwsgierige honden durven hen wel

eens besnuffelen, waardoor ze flink kunnen
schrikken. Minder vredelievende honden zullen hen zelfs aanvallen en bijten. Soms zitten
loslopende honden ook de volwassen reeën
achterna, die zo enorm veel energie verspillen. Ze zien honden als een gevaar en vluchten. Daarbij is de kans groot dat ze in paniek
een weg blindelings oversteken, met alle mogelijke gevolgen van dien. De kalfjes blijven
achter en dreigen te verhongeren.

Onbewaakte haasjes

In meer open landschappen lopen vooral
hazen gevaar. Hazen kunnen bijna het hele
jaar door jongen krijgen en maken geen
holen. De jongen liggen vaak zonder enige
bescherming op de grond. Net zoals bij de
reeën, laten hazenmoeders hun jongen het
grootste deel van de dag alleen. De onbewaakte haasjes kunnen dan makkelijk ten
prooi vallen aan een loslopende hond.

Natuurgebieden zijn plekken voor mens en
natuur om tot rust te komen en loslopende
honden passen niet echt in dat plaatje. Hou je
hond dus aan de lijn en hou hem zo goed mogelijk op de wandelpaden.
En neem een hondenpoepzakje mee, zodat er
niets achter blijft in de natuur.

Mark Vermeulen
Toch loslopen?
Bezoek eens een hondenweide

Wil je je hond toch even laten genieten van
wat meer vrijheid? Laat hem dan los in gebieden die speciaal daarvoor ingericht zijn.
Op www.natuurenbos.be/hondenzones vind
je hondenweides waar je trouwe viervoeter
volledig zijn ding kan doen.

J N M  2 6 s ep t em b er
S t a rt d a g

JNM is een jeugdbeweging voor iedereen tussen 7 en 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en
die zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. JNM Noordwest-Brabant, de lokale afdeling organiseert activiteiten in Zemst, Vilvoorde, Grimbergen en Meise.
Ons nieuwe werkjaar begin op zaterdag 26
september! Samen trekken we erop uit om
van de natuur te genieten, we zoeken naar
vlinders, denken na over het milieu en steken
onze handen uit de mouwen voor wat natuurbeheer.
Onze startdag is het ideale moment eens van
de JNM te komen proeven, je hoeft je niet eens
in te schrijven!
Nieuwsgierig? Al onze activiteiten staan
open voor nieuwsgierige neuzen die willen
komen testen of het echt wel zo leuk is als
het lijkt.
Meer info vind je op www.jnm.be/nwb
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Prikkeldraadvegetatie
Wat een woord! Voor de fervente scrabbelaars
onder ons alvast een puntenscoorder!
En wat een titel … met deze graad van stekeligheid zal ik met zachte argumenten uit mijn kot
(sorry Maggie) moeten komen om jullie te
overtuigen van de schoonheid en het unieke
van dit afstandelijk klinkend begrip.
‘’Ast ma properkes is!”, een verontschuldigende
uitspraak die nochtans volledig gerechtvaardigd
is binnen de context van het huishouden. In onze
natuurgebieden hanteren we een tegenovergestelde filosofie.
Beheren van natuur doen we niet voor de ‘properteit’, maar om haar een handje (beter nog:
twee handjes) te helpen. Sinds twee maanden
leven wij in isolatie door de coronacrisis … de
natuur kreunt al vele jaren onder een zware
biodiversiteitscrisis….uit eigen ervaring weten
we nu hoe dat voelt om te leven met beperkingen.
Net als de mens heeft elk beestje, elk plantje
zijn favoriete plek of biotoop om te vertoeven.
Het bos, de bosrand, het struikgewas, het hooiland, de weide, de heide, het moeras, … of onder
de prikkeldraad! Eigenlijk zijn deze planten de
laatste stille getuigen van langgeleden betere tijden: het pre-kunstmeststof/-insecticiden/- herbicidentijdperk! Toen kwamen deze planten in
het ganse weiland voor en niet enkel aan de rand.

Aan die rand, onder de draad is de situatie immers anders: Het klinkt lastig in onze oren,
maar hoe armer de bodem (= geen verrijking
door mest), hoe groter de variëteit aan planten.
De koe mag jou dan misschien wel dom aankijken, ze is wijs genoeg om niet te dicht bij de
‘pinnekes’ te komen. Daardoor is dit een strook
die niet bemest en niet vertrappeld wordt. Ook
geen machines die daar de grond dichtdrukken.
Een smalle zone onder de draad wordt eveneens
minder beïnvloed door bemesting van nabij
gelegen velden, omdat de bodem daar vaak
opgehoogd is. Bijvoorbeeld rond een weidepaal,
die in alle omstandigheden overeind moet
blijven, wordt meer grond aangebracht. Of door
actieve mierenkolonies die in de luchtige bodem
met plezier een mierenhoop bouwen. Op deze
schrale bulten ontstaat een soortenrijke, waardevolle, zelfs unieke vegetatie: grote pimpernel,
knolsteenbreek, gewone agrimonie, … Dit is een
proces van jaren, dat spijtig genoeg heel snel
kan teniet gedaan worden wanneer die oude
draad verdwijnt (bv wanneer van 2 weiden 1
wordt gemaakt of wanneer perceelsgrenzen
veranderen). Door vertrappeling wordt alles
weer vlak en compact en wat de koe achterlaat,
verrijkt alweer de bodem. Maar wanneer het
een weiland zonder grazende koeien wordt,
nemen snelgroeiende, dominante grassen het over
van onze kwetsbare prikkeldraadplanten….dus
maaien we, omdat we ook niet willen dat de
weide op termijn een bos wordt! Alles tegelijk
maaien is een regelrechte ramp: kost en inwoon
voor alle kruipend, vliegend en springend klein
grut valt in één keer weg. Wetende dat ook zij
in crisistoestand leven, hebben we daar een
oplossing voor. We maaien in fases en laten een
deel van de vegetatie staan. Bij dat deel hoort de
prikkeldraadvegetatie. Bij later of niet maaien
krijgen deze planten kans om zaad te vormen
en hun lokale toekomst te verzekeren!
In coronatijden hebben we ontdekt hoe noodzakelijk en deugddoend ongerepte natuur kan
zijn. Bij een volgende wandeling langs Vlaamse
NP-velden, neem dan de tijd om de prettige
planten onder de pinnekesdraad te bewonderen.
Natuurpunt zal ze voor jullie koesteren en goed
beheren.
Anneke
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De column van Theo
Jungle

Waar zo’n quarantaine al niet goed voor is.
Onze natuur-ontdekkingstochten beperken
zich noodgedwongen tot onze eigen tuin.
Elke dag een nieuwe expeditie. Maar wat
een schat heeft het ons al opgebracht.
Ik moet wel toegeven dat mijn vrouw een
betere ontdekkingsreiziger is dan ik. Zij
heeft een engelengeduld om allerlei kleine
insectjes op te sporen. De rups van een
sluipwesp op de Helleboris, een kolonie
mierikswortelaardvlooien, en in een mierenhoop van een 15 cm hoog, de gele weidemier,
een zeldzame vijgenskeletteermot, de rups
van een volgeling, de driftig parende vuurwantsen die met hun achterste aan elkaar
geklikt over het pad rennen.
De gehoornde metselbijen, die ondanks de
quarantaine, onze hotels bewonen en er
hun kamers met eieren dichtmetselen. En
zwevend tussen de rabarber de wollige
wolzwever met zijn lange tong.
Na een regenbui een prachtige slak op de oprit, helaas op weg naar onze o zo smakelijke
Allium. De nieuwe groene scheuten die
weer uitschieten in de hortensia die zwaar
geschonden was door de late nachtvorst.
Ook stuiten we op sporen van grote drama’s
die zich ’s nachts hebben afgespeeld. Zoals
de kop van een rat waar een bruine kikker
naar zit te staren. Waarschijnlijk het slachtoffer van een steenmarter.
Ik hoef voorlopig niet naar Afrika of MiddenAmerika of zo, ik heb nog heel wat te ontdekken in mijn eigen tuin.
Theo

Natuurpunt Zemst 11

Houtwerken binnen en buiten
van
www.dehoutwerf.be
info@dehoutwerf.be

Michael Van den Brande
Bautelareweg 18, 1980 Zemst

Met mijn passie voor hout timmerde ik van mijn hobby mijn bijberoep!
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