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Behoudens een nulnummer is dit de
80e uitgave van ons driemaandelijks
ledenblad “NATUUR.CONTACT”. Het is
in het bijzonder gewijd aan het heengaan van onze vriend en voorzitter
Marc Bruneel. Hij schreef de 79 vorige
vol met onze activiteiten en andere
artikels, en maakte ook de layout. Wij
willen dit verder zetten en de bereikbaarheid met onze leden zo vlot en zo
mooi als mogelijk blijven behouden.
Op onze site kunnen ook alle voorgaande NATUUR.CONTACT uitgaven
geraadpleegd worden.

Deze 80e uitgave van october november december 2020 had dus al een aantal weken moeten verstuurd zijn aan
alle leden, per mail in kleur en over de
post per brief in zwart-wit. Deze NATUUR.CONTACT kunt u ook steeds raadplegen, net zoals de 79 vorige op internet, op onze website WWW.natuurpunt
-dilbeek.be.
Een betrekkelijk groot
aantal dilbeekse leden ontvangen dit
blad per post. Per e-mail zou u het ontvangen in kleur. Daarbij, en dat is belangrijker, besparen wij papier en zegel.
In deze tijden is zulks niet te versmaden
en kunnen we deze centen best gebruiken voor een boompje meer te planten.
De redactieploeg van Natuurpunt Dilbeek

Cursus LEREN KIJKEN NAAR VOGELS
Begin januari 2021 start in Sint-UlriksKapelle een cursus “Leren kijken naar
vogels”. In 3 theorielessen (’s avonds)
en 2 excursies (voormiddag) leer je alle
aspecten om in het veld goed naar
vogels te kijken. In de eerste les geeft
lesgever Koen Leysen (Natuurpunt
CVN) een algemene inleiding op vogels: de functie van het verenkleed, de
verschillende snavelvormen, de werking van hun zintuigen, de levenscyclus, biotoopkeuze… In de tweede theorieles wordt er ingegaan op hulpmiddelen zoals verrekijkers en veldgidsen,
… en begint het belangrijkste onderdeel: vogels leren herkennen. Dat
wordt in de derde theorieles verder
uitgediept. We kijken samen naar
veldkenmerken bij vogels. Het gaat in
deze cursus dus eerder om het aanleren van technieken, niet om het leren
kennen van een waslijst aan soorten.
Tot slot komt ook het aantrekken van
vogels in de tuin aan bod.

Waar ? Kasteel La Motte,
Lumbeekstraat 20
auditorium, 1700
Sint-Ulriks-Kapelle
Wanneer ?
- theorie: 5 en 19 januari
en 2 februari 2021
van 19u30 tot 22u30
- praktijk: 30 januari
en 13 februari 2021
van 09u00 tot 12u00
Inschrijving via
https://www.natuurpunt.be/
activiteiten/agenda/cursuslerenvogels
kijken (Sint-Ulriks-Kapelle).
Prijs: leden van Natuurpunt betalen €
30, niet-leden € 40, over te schrijven
naar Natuurpunt Dilbeek p/a Kerkstraat
45/101, 1701 Itterbeek. Vermeld naam
+ cursus leren vogels kijken.
Rekeningnr BE33 5230 8095 3346

Marc Bruneel (Diksmuide 1954 – Treignes 2020)
Op 17 september jl moest Natuurpunt
Dilbeek compleet onverwacht afscheid
nemen van een bijzonder man, Marc
Bruneel, onze vriend en voorzitter. 38
jaar lang stond Marc onafgebroken op
de bres voor milieu en natuur in onze
streek. Marc was in de eerste plaats
een uitmuntend natuurgids met een
fenomenaal geheugen voor natuurweetjes. Overal te lande kende hij de
mooiste natuurplekjes en leidde er ons
– onwetende natuurliefhebbers – met
plezier in rond. Marc heeft ook tientallen natuurgidsen opgeleid. In 1982 was
Marc mede-oprichter van de werkgroep Wolfsputten. Na jarenlange sensibilisering van publiek en politici slaagde de werkgroep erin het natuurherstel
in te luiden, zodat er nu o.a. weer groene kikkers, sleedoornpages en bijenorchissen voorkomen. Het resulteerde in
2001 in de erkenning van de Wolfsputten als Vlaams natuurreservaat.
Marcs erfenis ! Marc was ook actief
betrokken bij vele andere milieuacties
in de streek, opgezet door de Verenigde Natuurgidsen Pajottenland (VNP),

Milieu-overleg Pajottenland (MOP), de
vzw Dender en Zenne, Opbouwwerk
Pajottenland vzw en het Aktiecomité
Kernafval en richtte mee het Regionaal
Landschap ZZZ op. Telkens stond hij in
voor inhoud en vorm van de tijdschriften met mooie namen als De
Kabouter, ’t Wespennest en Pica. In
2002 fusioneerde de werkgroep
Wolfsputten met De Groene Specht
tot Natuurpunt Dilbeek. Marc werd
eerst secretaris en in 2008 voorzitter.
Hij was betrokken bij ongeveer alles in
onze vereniging: vergaderingen, natuurstudie, -beheer, -educatie, communicatie
(website,
Natuur.contact),
beleidsbeïnvloeding,
barbecues,, drank aanvullen, renovatie
van het clubhuis en het jaarlijkse natuur.weekend. We zijn hem hier
enorm dankbaar voor maar zullen
hem ook om vele andere redenen heel
hard missen. Zijn vriendschap en
vriendelijkheid, zijn geduld met onze
onwetendheid, zijn pretoogjes, zijn
goede smaak in bieren, zijn gekke versleten pet, zijn genieten van het leven
en gevoel voor humor

Ode aan mijn Pernaske
Marc Bruneel, Pernasse
een breed kleerkastje
een petje en een jasje
rafelig tasje
verrekijker, fototoestel
alle attributen
gsm en tablet
spiegeltje en zakmes…loepje…
Batdetector niet vergeten
sleutels….sleutels….oei waar zijn
die nu weer….
tasten, tasten, overal,
20 zakkenvestje
oef daar zitten ze…gelukkig
dan kan ik nu op pad
in d’Elyzeese velden vind ik vast
nog een ‘specialleken’
’t zij mot, vlinder, sprinkhaan,
vleermuis, kever
orchis, paddestoelen, mossen…
nog zo veel te ontdekken
mijn leven was niet lang genoeg
aan jullie om verder te trekken.

Myriam

Wat leeft er in Dilbeek
De laatste maanden werden opnieuw
heel wat soorten waargenomen en gedetermineerd. Voor Dilbeek staat de
teller voor dit jaar alleen al op 1507.
Elisabeth Godding determineerde dit
jaar al 303 verschillende soorten,
Sandro Van Opdenbosch spotte er 371
en Fre Rampelbergh registreerde er
maar liefst 1286.
Er kruipt, vliegt, zwemt en groeit
heel wat in Dilbeek. Over alle
jaren heen, werden tot nu toe
maar liefst 2984 verschillende
organismen waargenomen! Het
magische getal 3000 komt dus
in zicht en het jaar is uiteraard nog niet
voorbij. Wie weet wordt dat mooie
ronde getal binnenkort, misschien wel
met jouw hulp, bereikt…
De herfst heeft ondertussen haar intrede gedaan, de bladeren verkleuren, de
insectenwereld doet het wat kalmer
aan, sommige vogels vertrekken en andere komen net weer terug. Ook de
paddenstoelen zijn opnieuw van de partij en dat vertaalt zich mooi in de waarnemingen van het moment. Zo werden
de scherpe collybia, de gewone zwavelkop en de parelstuifzwam al verschillende malen gespot. Koen Moreels uploadde eenwaarneming van weidekringzwammen.

Bouw wilgenhut

Zoals de waarnemingen van Sarah
Bruneel, Elizabeth en Fre aantonen,
kan je nog steeds insecten ontdekken.
Zij zagen een zuidelijke boomsprinkhaan en Sandro kwam de zeldzame
moerassprinkhaan tegen in Ter Pede.
Cynthia Van Droogenbroeck en Fre
vonden de zeldzame zuidelijke groene
schildwants. Sandro merkte eitjes van
de zeldzame sleedoornpage
op, en dat is alvast goed
nieuws voor 2021. Dokus
Arys en Frefotografeerden
het hele zeldzame
scheefbloemwitje en Dirk De
Beer determineerde maar
liefst 23 nieuwe soorten mossen in de
Wolfsputten. Sien Eylenbosch en Lieven De Temmerman vertelden ons dat
de zwarte roodstaart ook nog steeds
actief is.
Heb je even tijd, surf dan zeker eens
naar www.waarnemingen.be. Op deze
site staat een schat aan informatie
over de biodiversiteit in België. Wanneer je ‘Dilbeek’ ingeeft bij de zoekfunctie, vind je heel overzichtelijk terug wat er hier allemaal leeft. Je kan je
eenvoudig en gratis registreren zodat
je zelf ook waarnemingen kan uploaden. Niet twijfelen dus, zeker doen en
wie weet overschrijden we dan dit jaar
nog de kaap van de 3000!

Kasterlinden
helpt
We maakten in 2020 weer uitgebreid
kennis met de bijzondere scholieren
van Kasterlinden, de school uit SintAgatha-Berchem die, geïnspireerd door
hun leraars Siegfried en Lieve, ons tijdens een aantal projectdagen, tussen
de coronagolven door, kwamen helpen
met maai- en opruimwerk op de Thaborberg, in het iepenbosje en de schapenwei in de Zibbeekvallei en in Ter
Pede. We krijgen de kasterlindenaren al
sinds 2018 over de vloer en ze zijn zeer
welkom.
Het gaat om zeer gemengde groepen.
Jongeren met autisme werken samen
met leerlingen met een taal- en/of
spraakstoornis en met doven en slechthorenden. Het enthousiasme van de
leraars, dat ook ons aansteekt, staat
garant voor een goede samenwerking.
Maar de meeste jongeren vinden het
zelf ook geweldig om zich in de natuur
uit te leven. Leerlingen met een beroepsopleiding groenbeheer kunnen er
hun skills oefenen. Maar ook voor wie
anderszins wordt opgeleid (tot keukenhulp bv.) of voor wie louter een sociale
vorming krijgt, is een half dagje vertoeven in de natuur heilzaam. Dat geldt
wellicht voor iedereen ! Dank aan de
kasterlindenaren. Tot binnenkort !

Opruimen van een houtkant in Bodegem

Wintervogels in Dilbeek
Natuurpunt Dilbeek werkt mee aan een
nieuwe vogelatlas voor Vlaanderen. Het
veldwerk begon in februari 2020 en loopt
door tot februari 2023. Na onze broedvogels in kaart te brengen beginnen wij binnenkort met de wintervogels.
Welke vogels brengen de winter door in
Dilbeek, waar en in welke aantallen? We
kunnen vier groepen vogels onderscheiden in functie van habitat : watervogels,
akker- en weidevogels, bosvogels, en vogels van tuinen en gebouwen.
In onze tuinen kan je tijdens de winter
nog altijd tal van vogels vinden zoals verschillende soorten mezen en mussen,
heggemus, roodborstje, en winterkoning,
maar ook nieuwkomers zoals keep, sijs,
goudvink of appelvink bezoeken de voedertafels. Groepen lijsters komen bessen
eten in onze hagen of gevallen appels
pikken in de boomgaard, terwijl gemengde groepen van roeken en kauwen insectenlarven zoeken in de weides.
Bij de watervogels is er gewoonlijk veel
beweging: vanuit het noorden bezoeken
eenden en ganzen onze vijvers of komen
ze zich voeden op weides en akkers.
Meerkoeten en waterhoentjes verzamelen zich in grote groepen. Ook de ijsvogels
zie je vaker op kleinere beken en vijvers.

Kalender
2021

Aalscholvers en reigers zoals de blauwe
reiger zijn talrijker en soms wordt zelfs de
grote zilverreiger opgemerkt. Kleine steltlopers verborgen in de vegetatie vliegen
plots op met hun kenmerkende roep :
shrek
(watersnip),
tjuwietwietwiet
(witgatje), hiedidi (oeverloper)…
We zijn benieuwd om dit alles te bestuderen, maar we kunnen niet de hele tijd
overal zijn. Daarom vragen wij om hulp,
vooral om onze vijvers in het oog te houden. Wandel je graag in het gemeentepark,
of langs de Renbaanvijvers, of aan de Pedemolen ? Noteer de aanwezige soorten
op en rond het water, probeer ze te tellen
en
voer
het
resultaat
in
op
www.waarnemingen.be. Watervogels zijn
gewoonlijk niet moeilijk te herkennen, ze
blijven lang zitten en in onze parken zijn ze
gewoon mensen te zien. Je kunt ze vaak
van nogal dichtbij bekijken, en je kan altijd
een foto nemen als je niet zeker bent als
het om iets speciaals gaat.
Krijg je de smaak te pakken ? Schrijf je dan
in voor de cursus Vogels herkennen, georganiseerd door Natuurpunt in januari en
februari in Kasteel La Motte (Sint-UlriksKapelle).
Heb je vragen, of iets bijzonders gezien of
gehoord? Neem contact met ons op via
infonatuurpunt-dilbeek.be.

De Natuurpunt kalender
2021 is een verzameling
van 13 adembenemende
natuurfoto’s van de lens
van bekende natuur- en
landschapsfotografen.
De kalender is overzichtelijk ingedeeld en bevat
voldoende schrijfruimte.
Alle dagen van de week
beschikken over dezelfde
ruimtes. Voorzien van
weeknummervermelding, feestdagen en ophangoog.
Met het bestellen van de
Natuurpunt kalender
heeft u niet alleen een
steuntje voor het geheugen, maar u ondersteunt
ook de goede doelen
van Natuurpunt! Ook
leuk als cadeautje.
Door overschrijving van
10 € per kalender op onze rekening
BE33
5230 8095 3346 steunt u
mede onze afdeling van
Dilbeek. Vermeld uw
lidnummer en wij bestellen de kalender(s) bij u
thuis.

