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ijs mieke bos

verhuring van ijscremekarretjes
ambachtelijk ijs op afspraak
bel ons voor het ideale dessert (BBQ, ...)
gsm: 0476 52 10 89
mail: info@ijsmiekebos.be
facebook: AmbachtelijkIJsMiekeBos

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
Intussen ziten we al meer dan een jaar opgescheept met het corona-virus. Je ziet het aan onze bijna
lege activiteitenkalender. Voorlopig plannen we enkel wat activiteiten met onze werkgroep natuurstudie. Al is het daar ook afwachten, want voorlopig staan alle activiteien 'on hold".
We durven te hopen dat er vanaf juli wat meer zou kunnen of mogen. Afwachten is de boodschap. In
het najaar doen we nogmaals een poging om de cursus 'Breng meer natuur in je tuin' te organiseren.
Meer info daarover in ons volgend nummer.
Onze lokale algemene vergadering, die tradioneel in februari georganiseerd wordt, ging dit jaar
digitaal. Tweeëntwintig deelnemers schoven aan en kregen wat meer inzicht in onze werking en
onze natuurgebieden.
Vorige zomer merkten we dat er op ons wandelpad in het Dalemansbos toch wel merkwaardige
stukjes materiaal lag. De nabijheid van de Eternitfabriek in Kapelle-op-den-Bos deed ons het ergste
vrezen. Onder de vorige beheerders werd het wandelpad vermoedelijk verhard met asbestafvval
om het bos toegankelijker te maken voor de jacht. Gelukkig kunnen we een beroep doen op het
asbestfonds van OVAM om het wandelpad over een afstand van driehonderd meter af te graven. De
kosten voor het opvullen van het wandelpad na de afgraving zijn echter voor ons. De gemeente
Zemst stelt ons een berg grond ter beschikking. De werken starten begin maart. Na veertien dagen
zou het wandelpad en het bos weer toegankelijk moeten zijn.
Geniet van de lente. Trek je wandelschoenen aan en ga op pad, kom onze gebieden ontdekken (met
ons of) op je eigen tempo. We ontmoeten je graag op één van onze activiteiten (van zodra dat kan)
of in één van onze natuurgebieden. .
Mark

Op de cover

Na het bewonderen van de uitbundigheid op de bosbodems met
speenkruid, bosanemoon, sleutelbloem en nog een paar andere
voorjaarsbloeiers, is het tijd om de blik naar onze weilanden te wenden.
Daar staan onze hoogstamfruitbomen. Peren, appels, kersen en pruimen
hebben elk hun favoriete tijdstip om te bloeien.
Dat gaat bij elk van die fruitsoorten gepaard met een explosie van
bloemen. Niet voor niets gaan mensen naar het Hageland om te wandelen
tussen de bloesems. Bij ons kan dat dus ook, zij het minder grootschalig.
Genieten van dit moois kan van op de Singelweg.

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
Alle 'klassiek' georganiseerde activiteiten zijn tot nader bericht afgelast, ook als die buiten
doorgaan. Het gaat over alle activiteiten waarbij mensen opgeroepen worden om deel te
nemen.

Indien de maatregelen het toelaten
Zaterdag 27 maart - 9 u

Werkgroep natuurstudie
Op zoek naar lentebloeiers

Kerkplein Weerde (autodelen)
In een kleine groep de natuur actief ontdekken,
bestuderen en determineren.
De lente is juist begonnen, de vogels beginnen
terug te zingen en de eerste lentebloeiers
laten hun kleurenpracht zien. Oren en ogen
open dus om te kijken en te luisteren naar de
eerste lentepracht.
We spreken af op het kerkplein van Weerde en
rijden dan naar één van onze natuurgebieden
in de buurt.
Een verrekijker kan handig zijn.

Zaterdag 24 april - 9 u

Werkgroep natuurstudie
Op zoek naar zangvogels

Kerkplein Weerde (autodelen)
In een kleine groep de natuur actief ontdekken,
bestuderen en determineren.
Een aantal zomergasten zijn uit hun overwinteringsplekken naar onze gebieden terug gekomen. Hoog tijd om te kijken en te luisteren
naar wie al zijn nestplekje terug gevonden
heeft.
We spreken af op het kerkplein van Weerde en
rijden dan naar één van onze natuurgebieden
in de buurt.
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Een verrekijker kan handig zijn.

Zaterdag 15 mei - 9 u

Werkgroep natuurstudie
Grasland inventarisatie

Kerkplein Weerde (autodelen)
Natuurpunt Zemst heeft verschillende biotopen
in beheer. Grasland is er één van.
Zelden ziet het grasland groen in de late lente
of de zomer, wegens een gele, witte of lila zee
aan bloeiende planten. Een echte natuurpunter wil uiteraard exact weten welke
planten naast zijn stapschoenen groeien. De
aan- of afwezigheid is bepalend voor waar
we al staan in ons beheer. Inventarisatie kan
ons onverwachts superblij maken of kan een
aanwijzing zijn om het beheer bij te sturen.
Een verrekijker kan handig zijn.

Zaterdag 12 juni - 9 u

Werkgroep natuurstudie
Grasland inventarisatie

Kerkplein Weerde (autodelen)
Inventarisatie kan ons onverwachts superblij
maken of kan een aanwijzing zijn om het
beheer bij te sturen.
We spreken af op het kerkplein van Weerde en
rijden dan naar één van onze natuurgebieden
in de buurt.
Een verrekijker kan handig zijn.

Gele hersentrilzwam
Een zeer zeldzame trilzwam die tijdens mijn
wandeling werd opgemerkt in het Dalemansbos.
Het is een parasiet die leeft van een andere
schimmel, meestal de gele korstzwam. Deze
zijn ook te zien op de foto. Omdat ie zo zeldzaam is werd er beroep gedaan op iemand die
het microscopisch kon bekijken. Het is niet
altijd mogelijk want het exemplaar moet fertiel
zijn, soms zijn er die een aseksuele fase hebben
en kan je geen sporen vinden. Sporen werden
toch gevonden en die hadden 7-5µm (lengte-

breedte) (1 µm = 0,001mm), dus zijn we zeker
van de gele hersentrilzwam. We zijn dus heel
fier dat we deze zwam gezien hebben in ons
natuurgebied. Dood hout doet leven!
Opgelet de meeste die je ziet zijn de gewone
gele trilzwammen. Dus niet altijd denken dat
je een zeldzame soort ziet.
Met dank aan Min Pauwels voor onderzoek
en info.
Erwin

Klein hoefblad
Stralend geel zijn ze, als kleine zonnetjes,
meestal op blote grond. Deze pioniersplant is
er altijd heel vroeg op het jaar bij. Gewoonlijk
begin maart, maar als het even kan ook al in
februari.
Het is een naaktbloeier, de bladeren verschijnen
pas na de bloei. Dat is een strategische keuze.
Eerst bloemen vormen, om dan door de eerste
hommels en solitaire bijen bezocht en bestoven
te worden.
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Daar is de lente, daar is de grasmus
mees, pimpelmees, zanglijster, merel, houtduif
en Turkse tortel zijn soorten die je goed moet
kennen voordat de trekvogels er bijkomen. In
april is het aan de zwartkop (trekvogel) en de
groenling. Ook de boomkruiper en de zwarte
roodstaart kan je dan vaak horen.
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Heb je ze al gehoord? Die eerste zangers met
lentekriebels in de buik? Sommige beginnen
al in februari, zoals de roodborst en de heggenmus. Ook de bosuil, met zijn typische ver
dragende hoe ho ho oo’o’oe klank, is er al
vroeg in het jaar bij. Voor spechten, zoals de
grote bonte specht en zwarte specht, moet je
in maart in het bos zijn. Boomklevers zal je
dan ook wel horen en met wat geluk zingt er
een grote lijster. De kans dat je een specht
hoort is er zeker want spechten doen het vrij
goed de laatste tijd. Met de grote lijster gaat
het heel wat minder goed. Deze zijn een zeldzaamheid geworden in onze streken.
Maar de echte lente begint met de terugkomst
van de zangers uit warmere streken. Sommige
komen van niet zover, zoals de zwartkop of
tjiftjaf. Zij overwinteren vooral in Spanje en
Noord-Afrika. Een klein aantal overwintert
zelfs bij ons. Eind maart en in april kan je genieten van hun zang. Andere vogels, zoals de
tuinfluiter, de grasmus en de nachtegaal,
komen van verder. Deze soorten trekken over
de Sahara om daar te overwinteren. Hun
prachtige zang kan je in mei ontdekken,
samen met de zang van heel veel andere treken standvogels.
Mei is dan ook de topmaand om je vogelzangkennis te testen. Studeren en oefenen, daar
moet je al in februari mee beginnen. Zo leer je
eerst de soorten die hier het hele jaar zijn.
Roodborst, heggenmus, winterkoning, koolNatuurpunt Zemst 6

En dan is het mei en gaan alle registers open.
Wie niet goed geoefend heeft de voorbije
maanden hoort nu alle soorten door elkaar.
De tijd voor oefenen is voorbij, het is examentijd. Heggenmus en roodborst zingen nu wat
minder, maar ze durven zeker in de ochtend
nog wel eens een serenade geven. De soorten
van april zingen nog goed door en worden
aangevuld met nachtegalen, vinken, fitissen,
tuinfluiters, kleine karekieten en grasmussen.
Een prachtig concert dat vooral in de vroege
uren, net vóór en na zonsopkomst, te bewonderen is.
De echte laatkomers hoor je meestal pas vanaf
half mei. Het zijn de bosrietzanger, de wielewaal
en de kwartel. De bosrietzanger is dan al
drie maand onderweg, helemaal vanuit ZuidAfrika tot bij ons. Lang blijft hij trouwens niet.
In augustus begint de bosrietzanger aan zijn
lange trek terug naar het zuiden. Vijf maanden is dit vogeltje (12,5 cm groot) onderweg
om uiteindelijk kerstmis te vieren in ZuidAfrika. Daar aangekomen komt hij even op
adem om in maart alweer richting noorden te
vertrekken.
Al dat heen en weer gevlieg en al dat gezang,
waarom doen ze dit in hemelsnaam? Dat
zingen is communiceren met je buren. Dat is
aangeven: hier ben ik nog, dit is mijn territorium,
hoor eens hoe vitaal ik ben, wat voor een goede
partner ik ben. Dat heen en weer vliegen: dat is
voedsel, dat zijn insecten. Maar er zijn steeds
minder insecten in ons landschap door het
gebruik van insecticiden, door de stikstofuitstoot van onze auto’s, door onze eindeloze
consumptiedrang, door alle ruimte die wij als
mens innemen, door ….
En het is heel simpel: minder insecten, wil
zeggen minder vogels, minder vlinders, minder
kevers, minder natuur. Daar moeten we
dringend iets aan doen want anders zal de
lente steeds stiller worden.

Hoogstamfruitbomen snoeien
Eind februari, begin maart ... hoog tijd om onze
hoogstamfruitbomen een snoeibeurt te geven.
In de winters van 2016 en 2017 werden er
vijftig hoogstamfruitbomen in Wormelaar
aangeplant. De pruimen en de kerselaars
kunnen we gewoon hun gang laten gaan.
Maar de perelaars en appelaars moeten de
eerste zeven jaar een vormsnoei krijgen.
De eerste jaren moeten we zorg dragen voor
de ontwikkeling van een goede vorm. Daarna
kunnen de bomen naar believen vruchten
dragen.
Jef, de zoon van ons werkploegleider, gaf Jan
en Mark een opfrissing snoeitechniek. Met die
inzichten en een portie durf werden de
bomen één voor één aangepakt.

Eindelijk weer water
Na de extreem droge zomers van de voorbije jaren was de hoop bijna vervlogen om ooit nog water in
de vijver van het Dalemansbos te zien. In de voorbije winters was er soms een pover bodempje water.
Het was wachten op de regenval van januari en februari van dit jaar om nog eens een (bijna) volle
vijver te zien.
Dat water moet uit het bos zelf komen, want er stromen geen beekjes of grachten naar het bos. We zijn
aangewezen op kwel, dat is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Als het
grondwater in de grotere omgeving laag staat, dan heeft dat duidelijk een invloed op onze vijver.
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De mol, ondergronds en onbekend
Het beestje zelf krijgen we weinig te zien,
maar de gevolgen van zijn ondergrondse
graafwerken verraden zijn aanwezigheid wel.
In weiden en grasperken komen ze soms
massaal voor, tot voldoening van sommigen,
maar tot wanhoop van anderen.
De mol leeft in een ondergronds gangenstelsel, met ondiepe gangen en diepere die tot 1,2
m onder de grond kunnen liggen. In die ondiepe gangen vallen her en der regenwormen
en insecten neer en de mol kan dan zonder
problemen aan zijn maaltijd beginnen. Regenwormen vormen zijn belangrijkste voedsel,
maar hij eet ook allerhande insecten. In akkers
is dat een bescherming voor de gewassen. De
wormen die hij niet onmiddellijk opeet verlamt
hij door ze in de kop te bijten. Zo kunnen ze
niet ontsnappen en vormen ze een levende
voorraadkamer.

voorkomen dat er losse aarde in terecht komt.
Zijn pelsharen zijn heel kort en naar alle richtingen gekeerd. Zo blijft ook hier geen aarde
in hangen. Maar het nadeel is dat zijn pels
hierdoor geen isolerende werking heeft.
Daarom moet hij heel veel eten om het warmteverlies voldoende te compenseren. Per dag
is dat ongeveer de helft van zijn lichaamsgewicht. Per jaar eet hij zo 36 kg regenwormen.
In de lente krijgt een vrouwtje gemiddeld vier
jongen, die dan een viertal weken in het nest
blijven. Daarna verjaagt de moeder haar jongen uit haar territorium. Die jonge mollen
verplaatsen zich bovengronds en dan kan dus
gemakkelijker een mol waargenomen worden.
Op zich een heel boeiend en nuttig diertje,
maar wat met die vervelende molshopen?
In weiden horen ze bij het uitzicht, in grasperken worden ze minder geapprecieerd.
Toch een pluspunt: de aanwezigheid van
molshopen wijst op een goed verluchte gezonde grond. In zandbodems of in natte gebieden kan een mol niet leven, omdat de
bouw van een gangenstelsel daar moeilijk of
onmogelijk is.

Zijn gangenstelsel vormt een uitgebreid net.
Het dier leeft solitair, maar in de paartijd
zoekt het mannetje via nieuwe gangen een
toegang tot het territorium van een vrouwtje.
Dan wordt er op korte tijd veel vrij gekomen
aarde naar boven gewerkt en ontstaan veel
nieuwe molshopen. En in de winter kruipen
de insecten dieper in de grond omwille van
de kou en als de mol wil eten moet hij hen
volgen, dus eveneens nieuwe gangen graven.
Met zijn graafpoten met scherpe nagels en
een extra duim heeft hij daar trouwens geen
enkele moeite mee. Hij heeft heel kleine ogen
en ziet dus heel slecht, maar hij heeft een
ongelooflijk goed ontwikkelde tastzin. Die zit
vooral in de snuit en komt hem goed van pas
bij zijn jacht. Zijn oren kan hij afsluiten. Zo is
Natuurpunt Zemst 8

De beproefde middeltjes om de mol te verwijderen hebben meestal weinig of geen effect.
Veel middelen in de handel zijn duur, soms
niet ongevaarlijk voor de mens en ze werken
slechts kort. Soms worden plastiek flessen,
waar de bodem is uitgesneden, omgekeerd in
de grond geplaatst. De trillingen, veroorzaakt
door de wind, zouden de mol afschrikken,
maar het effect is nooit bewezen. Sommigen
zijn zo handig dat ze een mol kunnen uitgra-

ven terwijl hij dicht onder het oppervlak zijn
gangen aan het graven is. Dat vraagt veel observatie en behendigheid. Het diertje wordt dan in
het beste geval ergens op een andere plaatst
gezet, maar het vrij gekomen territorium wordt
dan heel snel door een andere mol ingenomen.
Het best is de losgewoelde aarde met een
hark in de onmiddellijke omgeving uit te
spreiden. Na een korte tijd is dat niet meer
zichtbaar in het geheel van het grasperk. Ook
kan de vrijgekomen grond verzameld worden

en gebruikt om plantgoed in te zaaien. Dat
bespaart dan weer de aankoopMark
van Vermeulen
teelaarde.
Veel struiken in de tuin maken het lastig voor
de mol, want graven tussen de wortels is een
stuk moeilijker. Ook het aanplanten van soorten als keizerskroon zouden de mol weren
omdat de geur van de bol niet gewaardeerd
wordt door het dier.
Maar heel belangrijk: hou het mens- en diervriendelijk.

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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Educatief natuurbeheer
Opzet
Educatief Natuurbeheer is een project rond
natuurbeleving en natuurbeheer voor scholen,
jeugdgroepen, andere verenigingen en bedrijven,
dat gratis aangeboden wordt in de provincies
Limburg en Vlaams-Brabant.
Het doel is om kinderen warm te maken voor
natuur, hen terug in contact te brengen (letterlijk!) door beheerwerk en belevingsgerichte opdrachten.
Het project bestaat uit drie complementaire
stappen.
Eerst en vooral krijgen de deelnemers informatie over natuur, biodiversiteit en de nood
aan natuurbescherming. Ook het onderdeel
natuurbeheer komt aan bod met aandacht
voor verschillende biotopen.
Op een tweede contactmoment trekken ze
samen de natuur in, naar een natuurgebied in
de buurt. Onder toeziend oog van de lokale
vrijwilligers voeren ze het beheerwerk uit dat
broodnodig is om de lokale fauna en flora te
beschermen. Gezellig samenwerken met de

juiste teamspirit; zweten en zwoegen, om
nadien fier te zijn op het bereikte resultaat!
Tijdens de laatste stap gaat de klas vooral
genieten en beleven, op onderzoek, nieuwsgierig naar wat het beheerwerk heeft opgeleverd.

Aan de slag
Op maandag 1 februari trok het vijfde leerjaar
van de Zonnewijzer naar Wormelaar en het
zesde leerjaar naar het Vriezenbroek.
Op donderdag 4 februari was het de beurt aan
het vijfde leerjaar van de Regenboog om in
Wormelaar te gaan werken.
De werkdag van het zesde leerjaar in het
Vriezenbroek is uitgesteld naar maart.
Het takenpakket bestond dit jaar uit het opruimen en stapelen van het maaisel. Op een
open plek in het bos waren dat bramen die de
week voordien door de vrijwilligersploeg van
onze afdeling gemaaid waren.
We danken de juffen, de meester en leerlingen
voor het geleverde werk.

Oplossing woordzoeker
De oplossing van de woordzoeker uit het vorige nummer van onze tijdschrift, was 'Natuur is fijn!'
Natuurpunt Zemst 10

De column van Theo
Dat gevoel
Hebt u dat ook soms dat gevoel? Dat je ’s
morgens buiten komt en er is iets met het
licht of een geur in de wind, dat je weet dat de
lente komt. Nu nog niet, maar weldra.
Hebt u ook dat gevoel? Die spannende verwachting. Dat gevoel van ongedurigheid dat
je iets moet gaan doen maar je weet niet goed
wat. Maar je moet naar buiten. En hoe de
geur van brandend hout vreemde bijna-herinneringen oproepen en jij dan als surrogaat
de barbecue aansteekt.
Resten van een instinct, een onbewust verstand, dat ons als oermens hielp te overleven
in ons nomadisch bestaan. Dat instinct zou
dat ons nu nog drijven, zonder dat we het beseffen, in onze beslissingen? Zoals een vogel
op een morgen voelt: het is tijd! Ik ga maar
eens op pad. Dan naar een plek gaat en kijk,
daar zijn een massa soortgenoten aan het
bijeenkomen. En samen vliegen ze duizenden
kilometers naar een plek van vorig jaar waar
ze feilloos hun partner terug vinden zonder
kaart of gps. En de vogels, die voor de eerste
keer komen, zoeken een partner en bouwen
een nest terwijl ze dat nooit hebben zien

bouwen. En ze voeden hun jongen en verdedigen ze en met vallen en opstaan weten ze
hoe het moet. Dat gevoel dat ik krijg als ik in
een bos sta en voel dat al die organismes die
onbewuste intelligentie gebruiken om te
overleven en als dat niet lukt te sterven en
andere organismes te voeden voor hun overleven.
De pad die naar de poel terug keert om eieren
af te zetten, zonder te worden platgereden.
De zalm die naar de paaiplaatsen kan terug
keren zonder te worden opgevist. De boom
die als hij oud is kan neer vallen zonder ondertussen kaprijp te zijn.
Ik had vanmorgen dat gevoel van een komende lente… een droom… tot ik wakker
werd van de frisse wind.

Onze nieuwe aanhangwagen
De oude groene aanhangwagen met het
werkgerief van Natuurpunt Zemst was ten
dode opgeschreven. Tot op de draad versleten
en te gevaarlijk om nog langer mee naar onze
natuurgebieden te rijden.

aanhangwagen aangeboden. Omdat deze te
groot en te zwaar was voor onze afdeling,
stelden we aan de professionele ploeg van
Natuurpunt een ruil voor: de gekregen
aanhangwagen voor een splinernieuwe.

We waren al een tijdje vragende partij voor
een nieuwe. Onlangs kregen we zowaar een

Zo geschiede en half februari mochten we
onze nieuwe aanwinst in ontvangst nemen.

Rups van een koninginnepage
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Houtwerken binnen en buiten
van ontwerp tot realisatie
Nu ook smeedwerken
www.dehoutwerf.be
info@dehoutwerf.be
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Michael Van den Brande
Bautelareweg 18, 1980 Zemst

