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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
Je hebt de bordjes en de spandoeken aan onze
natuurgebieden wellicht al opgemerkt. Meer
dan ooit is het duidelijk hoe nodig 'natuur' is.
Niet alleen voor al het planten- en dierenleven
dat er van afhankelijk is, maar ook voor de
gezondheid van ieder van ons.
De spandoeken en de bordjes zijn tevens een oproep om die kwetsbare natuur ook met de
nodige aandacht en zorg te benaderen. Onze natuurgebieden zijn en blijven kwetsbaar. We moeten
oog hebben voor de risico's die grote recreatiedruk met zich meebrengt. Zoals we het ergens
kernachtig uitgedrukt zagen: 'er zijn niet teveel natuurliefhebbers, er is te weinig natuur'.
Laat ons hopen dat de roep om meer natuur niet verstomt wanneer alles min of meer weer in de
plooi valt. Niet alleen voor onze mentale gezondheid, maar ook als buffer tegen de klimaatopwarming. Om lange periodes van regen of van droogte zonder al teveel kleerscheuren door te komen,
hebben we meer en robuuste natuur nodig.
Die natuur hoeft niet alleen in natuurgebieden gekoesterd te worden. Ook je eigen tuin kan best wat
meer natuur verdragen en zo een stapsteen worden voor een aantal soorten. Verder in dit nummer
vind je daar al een aantal tips voor. Ga de komende donkere dagen met je kinderen of kleinkinderen
aan de slag. Dat is een eerste aanzet tot momenten van verwondering deze winter en volgende
lente.
En als het weer wat meezit, trek dan je wandelschoenen aan en ga op pad. Er valt ook in de winter
buiten heel wat te ontdekken.
Mark

Op de cover

Een laagje sneeuw maakt elk landschap bijzonder. De accenten
in het landschap verschuiven. Horizontale vlakken kleuren wit,
verticale vlakken en lijnen springen duidelijker dan anders in
het oog.
Sneeuw heeft ook een invloed op het geluid dat we horen. Een
dik sneeuwtapijt zorgt voor demping van alle geluiden rondom
ons. Als het vriest dan kraakt de sneeuw onder onze schoenen.
Dat alles geeft een wandeling in de sneeuw nog eens extra charme.
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De Barebeek slingert zich door het Vriezenbroek en zorgt hier
en daar voor idylische plaatjes.

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
Voor giften gedaan in 2020 geldt een belastingvermindering van 60% !
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Activiteitenkalender
Zolang we geen zekerheid hebben dat de activiteiten die we op de kalender zetten ook effectief
kunnen doorgaan, blijft het moeilijk plannen. Als de lucht weer opklaart, staan we paraat.
We houden je op de hoogte via onze flitsen en in de volgende nummers van ons tijdschrift.

Vrijdag 19 februari - 20 u
Digitale Lokale Algemene Vergadering

Inschrijven via info@natuurpuntzemst.be
We verwachten je inschrijving voor 1 februari. Wie ingeschreven is krijgt de link naar de
digitale vergadering doorgestuurd.

September - Oktober

September - Oktober

Excursie - Zaterdag 18/09
Lesavonden - Vrijdag 24/09 - 8/10 - 22/10
Deze cursus was zo snel volzet in 2019, dat we
hem nog eens organiseren. Noteer de data
alvast. Inschrijven kan pas vanaf het voorjaar.

Datum en formule nog te bepalen
De oude fruitbomen in Wormelaar dragen
volop fruit. Met een groepje vrijwilligers
plukken we appels en peren om er fris en
lekker fruitsap van te persen.

Cursus 'Breng natuur in je tuin'

Appel- en perenpluk Wormelaar

Vogels in de tuin voederen, enkele toptips
. Richt je tuin zó in dat er van nature al veel
voedsel aanwezig is. Plaats bomen en struiken
met bessen, zoals lijsterbes en klimop. Laat de
zaaddozen van planten zoals grote kaardebol
staan in de winter. Zorg in de lente en zomer
dat je tuin een paradijs is voor insecten want
zij zijn het voedsel voor al die jonge vogels.

. Voedsel dat gemakkelijk bevriest, zoals
appels, snij je niet in kleine stukjes. De appel
in twee helften is meer dan voldoende en
dat hij wat rot is, kan zeker geen kwaad.

. Verschillende soorten vogels eten verschillende soorten voedsel; variatie is dus de
boodschap. Mussen, vinken en roodborsten
eten graag zaden vanop de grond of op een
voederplank, merels en spreeuwen lusten ook
wel een zaadje, maar hebben ook graag fruit
en mezen eten graag vetbollen en pindanoten.

. Wanneer je in oktober al zonnebloempitten
voedert kan je vinken, groenlingen en kepen
aantrekken. Deze soorten zijn dan op trek en
blijven hangen waar er veel voedsel is. Zorg er
wel voor dat je ze de hele winter van voedsel
blijft voorzien.

.Voedsel op de grond of je voederplank plaats
je in de buurt van stuiken of een haag. Zodat
de vogels snel kunnen schuilen.

. Vetbollen, pindakaas en pindaslingers zijn
echt wintervoedsel. Dit moet je dus niet op
andere tijden van het jaar geven.

. Voeder niet te veel tegelijk. Best is het voedsel
dat je strooit dezelfde dag op. Anders trek je
muizen en ratten aan. Voeder daarom 's ochtends
en als het op is nog eens rond de middag.

. Zaden en meelwormen kan je heel het jaar
door geven. Maar geef vooral het meeste in de
herfst en de winter. Zeker als het vriest en
sneeuwt is extra voedsel welkom.

. Reinig je voederplek, voederhuis of drinkschaal regelmatig. Doe dit met heet water en
een borstel. Gebruik zeker geen chemische
producten hiervoor.
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. Wanneer je op de grond voedert, strooi dan
geen nieuw voedsel op oud voedsel. Schep het
oude voedsel eerst weg met een schop en leg
het nieuwe voedsel op de propere bodem.
. Wanneer er katten rondlopen voeder dan
niet op de grond.
. Geef geen voedsel met zout in zoals gezouten
pinda’s, vet van zout spek of gezouten pindakaas.
. Geef ook geen boterhammen (kruimels mag
wel), melk, boter of gekookt voedsel.
. Vergeet ook geen water voor de vogels te
zetten. Maar gebruik geen zout of suiker en
al zeker geen antivries om het water tijdens
vrieskou niet te laten bevriezen. Geef gewoon
voldoende vaak (twee keer per dag) vers
water als het vriest.

Zelf vetbollen maken
Het is winter en de vogels kunnen wel wat
extra hulp gebruiken. Je kan hiervoor zaad en
vetbollen gaan kopen. Maar het is natuurlijk
veel leuker om samen met de (klein)kinderen
vetbollen vol lekkers te maken.

Doe bij het vet zoveel zaad (en wat rozijnen
en meelwormen als je wilt) totdat er bovenaan geen vet meer zichtbaar is. Gebruik niet te
weinig zaad want dan zal een deel enkel uit
vet bestaan.

Hoe ga je te werk?

Je kan het vet nu uitgieten in vormpjes of in
tassen. In tassen steek je een stokje. De oor
van de tas gaat naar boven en kan je vasthangen met een touwtje, onderaan kan je een
stokje steken. In de vormpjes leg je, vóór je
het vet erin giet, een touwtje. Zo kan je later
het vetvormpje ophangen.

Koop in de winkel vast vet zoals bijvoorbeeld
ossenvet. Zorg ervoor dat het niet gezouten
is. Koop ook zaad dat dient om tuinvogels te
voederen. Gedroogde meelwormen en rozijnen
kan je ook gebruiken.
Laat het vet smelten; het moet enkel smelten,
laat het dus niet te heet worden. Let op met
het gesmolten vet: het is heet.

Dan alles laten stollen, ophangen en genieten
van onze prachtige tuinvogels.
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Een zelfgebouwd bijenhotel bren
Solitaire bijen en wespen zijn zachtaardige
dieren die niet steken. Ze leven alleen en maken elk een eigen nestje. Sommige solitaire
bijen (zoals zandbijen) kunnen in groepen
nestelen, maar hebben elk hun eigen nest.
Bijen en wespen worden zeldzamer. In het
huidige landschap worden nectar- en stuifmeelbronnen en degelijke nestgelegenheden
erg schaars. Bovendien is het intensieve gebruik
van pesticiden een groot probleem voor de
insecten die de bespoten planten bezoeken. Het
is daarom zeer belangrijk om te bekijken
hoe we onze natuur- en landbouwgebieden,
tuinen, parken en zelfs industriezones op
een bijvriendelijke manier kunnen beheren. Wie
een bijenhotel maakt, zet alvast een bescheiden
stap om bijen te helpen. Zo’n 60 soorten bijen
kunnen nestelen in insectenhotelletjes. Vooral
metselbijen vallen op door hun koortsachtige
bouwactiviteiten. Daarnaast vind je er ook tal
van (ongevaarlijke!) goudwespen, graafwespen en ander klein grut.
Houtblokken met boorgaten, leemwandjes en
holle stengels zijn ideale nestgelegenheden
voor deze ijverige insecten.
Bijenhotels worden al heel snel bewoond door
tientallen soorten, elk met hun eigen specifieke
voedselvoorkeur en nestgewoontes.
De vrouwtjes zoeken stuifmeel in naburige
bloemen en leggen dit in hun nest. Daarop
leggen ze een eitje. Vervolgens maken ze de
cel dicht en bouwen ze de volgende cellen tot
de stengel vol is. Een bewoond holletje kan je
herkennen aan het dichtgemaakte gaatje. De
larven voeden zich met het stuifmeel dat hun
moeder achterliet. Pas na de winter komen de
volwassen dieren naar buiten. De insecten
zoeken niet alleen voedsel in de bloemen,
maar zorgen tegelijk voor de bestuiving
(bevruchting) van bloemen. Hierdoor kunnen
er zaden en vruchten groeien. Veel van ons fruit
zou er niet zijn zonder deze nuttige insecten.

Waar zet ik mijn bijenhotel?
Je bijenhotel moet zo weinig mogelijk in de
schaduw staan en zo min mogelijk regen vangen.
Je zet het hotel dus best zuidelijk georiënteerd,
waarbij zuidoost beter is dan zuidwest. Naast
nestgelegenheid is het erg belangrijk dat er van
het voorjaar tot het najaar bloeiende planten
aanwezig zijn, liefst inheemse soorten. Sommige
soorten eten om het even welk stuifmeel (bv.
rosse metselbij).
Andere soorten zijn kieskeuriger. Zo geven de
klokjesbijen de voorkeur aan klokjes (Campanula). Hoe verder de bloemen van de nestjes
staan, hoe moeilijker het voor de bijtjes is om
aan stuifmeel te geraken. Sommige soorten solitaire bijen vliegen niet verder dan 500 meter
van hun nest.
Eind februari, begin maart kan je de eerste
bedrijvigheid rond je insectenhotel zien. Ga
op een zonnige dag maar eens kijken. Je zal
verbaasd zijn van al het gegons.

Meer weten?
Wil je weten welke beestjes jouw hotel bewonen, dan zet een zoekkaart je al een heel eind op weg.
Ontdek ook wat je nog meer kan doen voor de bijen op de website van Natuurpunt!
De link naar de zoekkaart:
www.natuurpunt.be/zoekkaartbijenhotel
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De link naar meer info over bijen:
www.natuurpunt.be/bijen.

ngt leven in je tuin
Zo maak je het
Houtblokken

Holle stengels

Dode bomen zorgen voor nieuw leven: keverlarven, houtwespen en andere dieren vreten
gangen in het hout. Solitaire bijen en wespen
recycleren deze holtes om er hun eigen nestjes
in te maken. Boorgaten in een stammetje of
houtblok werken ook prima. Er zijn wel minstens 30 verschillende soorten houtbewonende
solitaire bijen, die elk een eigen diameter van
gaatje verkiezen. Kies sowieso voor houtsoorten
die niet te draderig zijn. De metselbijen kruipen
hierin en moeten er ook weer uit kunnen. Als de
wand van zo’n gat teveel tegendraadse vezels
heeft, is het voor de metselbij erg moeilijk haar
pas betrokken kamer te verlaten.

Naast hout kan je ook holle stengels van bamboe
en riet gebruiken. Zaag de stengels door met een
ijzerzaag of knip ze met een scherpe kniptang.
Knip mooi recht, zodat ze niet splijten.

Kies voor hard hout zoals eik, robinia, kastanje,
es, beuk, meidoorn. Naaldhout bevat veel hars
en dat is niet ideaal. Hout van wilg of populier
is te zacht. Zorg dat je houtblok dik genoeg is.
Zo’n 15 cm is prima, zo kan je gangetjes boren
die minstens 10 cm diep zijn.
Boor gaatjes van 2 tot 10 mm met scherpe
boren, mooi recht en zet niet te veel kracht op
de boor, de dunne boren breken snel. Ga een
paar keer heen en weer met je boor om mooie
gladde openingen te krijgen. Boor de gaatjes
niet te dicht bij elkaar. Het hout kan gaan
splijten en dan komen de bijen er niet meer in.

Zorg ervoor dat je de stengel ver genoeg van
een tussenschot (knoop) doorsnijdt. Zo krijg je
een lang buisje met aan het einde een wand.
Maak alle stengels ongeveer even lang, 10 tot
12 cm lang is prima. Ze vormen dan één vlak
als ze zijn samengebonden. Dit maakt het voor
de bijen eenvoudiger om erin te vliegen.
Je holle stengels knoop je samen met een
koord of je steekt ze in een bakje of potje.
Check of ze stevig vastzitten zodat ze er niet
uitvallen als je het ophangt.
Hang je bijenhotel in de volle zon maar zorg
dat er niet te veel regen op valt.
Weinig of geen onderhoud nodig
Kuis de gaatjes zeker niet uit. De bijen leggen
hun eitjes erin en als de jonge bijen uitkomen
maken ze het gaatje zelf opnieuw vrij. Gebruik
je holle stengels, controleer dan af en toe of ze
nog stevig vastzitten. Is dit niet meer het geval,
probeer er dan stukjes stengel bij de steken.

In dit bijenhotel heeft een tuinbladsnijder
nestjes gebouwd in enkele gangen en deze
met bladstukjes afgesloten.
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Appelplukgeluk
Tijdens een warme zomeravond in september
fietsten we langs de boomgaarden in Wormelaar en zagen we verschillende koeien vanonder
enkele fruitbomen telkens naar boven kijken.
Een gek tafereel. Toen werd het duidelijk. Geen
kat in de buurt, maar het waren dus de appels
die ze probeerden uit de boom te kijken. Er
hingen er nog vele honderden. Ook peren, in
een andere wei. Toen ontstond stilaan het
idee. Als we nu eens iets deden met al dat
fruit. Maar wat? Het fruit plukken om zo te
eten, ja, dat kon, maar dat bewaart helemaal
niet lang. En in coronatijden effe een fruitmarktje organiseren in Wormelaar, dat was
vast ook geen goed plan. Tot sap laten persen
in zo'n vaatje en dat verkopen ten voordele
van onze Zemstse natuur… Ja, dat was het!
Een fris, puur fruitsapje van lokaal biofruit en
ondertussen de Zemstse natuur steunen. Dat
kon toch niet anders dan succes hebben?!

Zo gezegd, zo gedaan. We maakten een afspraak
bij een mobiele fruitpers en op een regenachtige zaterdagochtend trokken we met
trapladders, een stapel veilingbakken, een
plukstok en veel goesting om erin te vliegen
naar Wormelaar. Gelukkig had boer Lieven
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een baaltje hooi gebracht om de koeien wat af
te leiden want die waren duidelijk niet onverdeeld gelukkig met het feit dat we ook graag
wat fruit wilden. We probeerden ze te overtuigen
dat er nog genoeg ging overblijven, maar de
communicatie verliep niet altijd even vlot.

Kleine gele appeltjes, medium size lichtgroene
tot grote, blozende rode appels van drie in ne
kilo tot zelfs peren en negen braambessen ...
er kwam een hele hoop fruitige diversiteit in
onze bakken terecht. Op de middag waren er
twaalf bakken gevuld, goed voor zo'n 240 kg.
Alles de auto in, vlug nog over huis om een
hap eten mee te graaien voor onderweg en
vroem, richting tuinbouwschool van Merchtem,
want daar stond de mobiele pers waar de
rendez-vous mee versierd was. Valse start zo
bleek ... mondmasker weer vergeten ... na een
paar honderd meter, vroem terug ... om me
een half uurtje later gemaskerd aan te melden
bij het fruitpers-oneel aldaar. Ik mocht binnen
zonder pers-kaart en voor ik het goed en wel
besefte, stonden er daar zo'n 40 vaatjes voor
me klaar. Glunderend keerde ik terug naar
huis, blij dat het allemaal gelukt was, de radio

iets luider dan anders, met 200 liter Wormelaarsap in mijn achteruitkijkspiegel..
Onze voorzitter stuurde een ‘sap te koop’
nieuwsflitsje uit. Ook de feestboek deed
waarvoor ie gemaakt is en na drie dagen
waren alle sapvaatjes al gereserveerd. Top!
Vele positieve reacties, mensen die kwamen
vertellen welke link ze hadden met Wormelaar, echte fans die zelfs al wilden reserveren
voor volgend jaar ... kortom, het was een succes!
Onze sapactie heeft veel meer te weeg- of
opgebracht dan enkel euro's. Dit vraagt om
een vervolg, wat voor eentje, dat blijft voorlopig
nog een verrassing.

Mark Vermeulen

Bedankt aan de plukkers, koeienfluisteraars,
emmerdragers, ladderklimmers, persers, appelproevers, sapkopers en aan boer Davy om ons
zijn bakken even uit te lenen!
Tom

JN M

J e b ees t i g s t e j eu g d b ew eg i n 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.

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.
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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Puzzelhoekje Woordzoeker
Streep de woorden weg uit de lijst, zowel horizontaal, verticaal als diagonaal

Met dank aan de zoon van ons bestuurslid Leen Teughels
beren
bloemen
bonobo
boom

bramen
dieren
egel
eikel

giraf
granen
groen
kip

klimop
koe
konijn
kuil

mieren
natuur
poel
pony

regen
struik
varen
vlinder

vogel
wei
yeti

Als alle woorden gevonden zijn, vind je met de overgebleven letters de oplossing van het raadsel:
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De column van Theo
Meeuwneemmaaltijd
- Hallo, hoe gaat het?
- Ken ik u?
- De haven van Zeebrugge. Gij woonde daar
toch ook?
- Ik ben verhuisd naar een appartementje aan
zee, dan ben ik dichter bij mijn werk.
- ’t Is daar toch goed?
- Goed? Met steeds meer en steeds minder
plaats! Ik kon daar mijn brood niet verdienen.
Maar nu… het uitzicht is er prachtig en voor
het eten moeten we niet ver. Op een prachtig
dak in Blankenberge op 50 meter van de zee.
Ik weet nog vroeger, heelder dagen langs de
kustlijn schooien. Een schelpdier, een dooie
krab, soms eens een visje. Ik kon er amper een
maaltijdje bijeen krijgen voor mijn kroostrijk
gezin. En pas op, dat was vechten hè. Ook
steeds minder aanbod uit zee. We hebben
menig dag vegetarisch gegeten. En niet omdat
ik het lekker vind. Maar nu een vaste routine
en volop buit. ’s Morgens om negen naar de
vuilnisbelt, tegen de middagbreak de schoolspeelplaatsen en ’s avonds de frituren.

En tussendoor lekker chill op de dijk wat
rondhangen en de passanten wat koeioneren.
Nee, dat lukt hier wel…
Allez, niet dat hier alles koek en ei is. Ze zien
ons hier niet graag komen. Ik wil het woord
‘discriminatie’ niet in de mond te nemen maar
toch … En de voeding is nu ook weer niet om
over naar huis te schrijven. God, wat verlang
ik soms naar zo een vers visje. En die vrijheid
van vroeger op het strand.
Een vast inkomen, ge moet er wat voor over
hebben. Ge past u aan om te overleven. Maar
simpel is het niet. Met mensen leven, amaai!
Had ik mij juist helemaal aangepast, kom ik
ineens overal te vroeg. Heel mijn planning om
zeep. Heel mijn metabolisme om zeep…
- Oei, dat is niet goed. Hoe kwam het?
- Wintertijd!

Rups van een koninginnepage
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Houtwerken binnen en buiten
van ontwerp tot realisatie
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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