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Met een internationaal persmoment op 14 september, de
opening van ons Vloeiweidenpad, met de opening van
de wandeling Dommeldal in de dommelvallei en met een
symposium werd ons life-project afgesloten.
Het begon met de herinrichting van ons wateringHUIS.
Een groepje enthousiaste vrijwilligers zette zich aan het
werk en wist het oude museum om te toveren tot een
mooie hedendaagse ontmoetingsruimte met als blikvanger een maquette van een bevloeiingsperceel. We mochten gebruik maken van het creatieve brein van Hanne
(waarvoor dank) die van alle kleine ideetjes een prachtig
geheel heeft gemaakt. De stad Lommel deed ook mee
door een nieuwe keuken te plaatsen.
Ondertussen namen Pierre en André Natuurpunt een
hoop werk uit hun handen door zelf naar een geschikte
tractor en bijhorende toestellen te zoeken die geschikt
waren voor onze vloeiweiden. Nadat onze nieuwe tractor gestolen was, hebben zij het werk nog eens moeten
overdoen.
De aankoop van 7 extra ha vloeiweiden bracht ook zeer
veel werk met zich mee. De natuurpunt life terreinploeg
heeft de percelen klaargemaakt voor bevloeiing, maar
zonder de hulp van Pierre en André was het niet gelukt.
In de dommelvallei is er ook een en ander gebeurd. Gerard kreeg via ons life-project ook een tractor en de bijbehorende toestellen om de percelen gemakkelijker te kunnen beheren. Met deze materialen heeft Gerard bergen
werk verzet ter ondersteuning van de life terreinploeg die
instond voor de inrichting en onderhoud van deze kostbare percelen.
Albert, onze professionele aankoper, wist ondertussen
meer als 50 ha natuurgebied te verwerven. De nieuwe
percelen werden dan onmiddellijk door Gerard en de life
terreinploeg onder handen genomen, weekendhuisje
en huizen afbreken en opruimen, rasters en vangkralen
plaatsen, bruggen en plankenpaden maken enz.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is dit life-project
Dommeldal een succes geworden en zijn we getuigen
dat de natuur in onze regio een sprong heeft gemaakt.
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Zondag 2 oktober 2011

A.

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan
het reservaat De Veewei te Eksel.

Leiding: 		
Samenkomst: 		
			

B.

Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen.

Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie

Leiding: 		
Samenkomst: 		
			

Noord-Limburgse natuurgidsen: Henri Vaesen en Marie-Louise Bosmans
Om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde
van de Koloniestraat.

Maandag 3 oktober 2011

Werkvergadering: verzending van de Zonnedauw
Lokaal: 		

“De Geer” te Eksel om 20.00 uur.

Zondag 9 oktober 2011

Aperitiefwandeling Dommeldal
Samenkomst: hoek Kenensdijk-Hoksentstraat in Eksel om 10u00, einde rond 12u30.
Exclusieve wandeling door het Dommeldal: we wandelen samen de nieuwe brugjes in over de
Dommel en Bollisserbeek en eindigen met een aperitiefje.
Voorzie stevige wandelschoenen.
Donderdag 13 oktober 2011

Vogelbuurten
Plaats : 		

20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie

Zondag 16 oktober 2011

A.

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk
aan het reservaat De Veewei te Eksel.

Leiding: 		
Samenkomst: 		
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Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Vervolgens om de veertien dagen ‘s zondags tijdens trekseizoen; verrekijker of
telescoop zijn aangewezen.

Zonnedauw 2011 - oktober-november-december

B.

Seizoenswandeling in ons reservaat Het Plat te Overpelt.
Leiding: 		
Samenkomst: 		

Theo Renckens , Willy Cox en John Verboven.
Om 14.00 uur aan de Schapenstal aan het einde van de Palisstraat.

Zondag 30 oktober 2011

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Samenkomst: 		
Vervolgens 		

Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
om de veertien dagen ‘s zondags tijdens trekseizoen; verrekijker of telescoop zijn
aangewezen.

Zaterdag 5 november 2011

Beheerswerken in het reservaat De Riebos te Lommel
Leiding: 		
Samenkomst: 		
			

André Geypen
om 9 uur aan het einde van “In de Putten”, dit is de straat links ten noorden van
het kanaal op de baan Lommel naar Luyksgestel ofwel op ‘t reservaat zelf.
Er wordt een halve dag gewerkt van 9 uur tot 12 uur.

Zondag 6 november 2011

A. Herfstuitstap naar de Ardennen, omgeving van Baraque Fraiture.
Olav Thijs zal ons voor de twaalfde achtereenvolgende keer op sleeptouw nemen
naar dit bijzonder natuurgebied:.
Leiding : 		
Olav Thijs.
Onkosten:								
			
beneden 25 jaar en JNM-leden:
			
maximum: 				
Inschrijving: 		
			

12 euro
6 euro
30 euro per gezin

De deelnemers geven naam en opstapplaats door aan Marc Geuens, liefst bij
voorrang per email: marcgeuens1@telenet.be; GSM 0478 542251,
Alleen de eerste 50 ingeschrevenen gaan mee, schrijf dus tijdig in!

Vertek van de autocar:
			
In Lommel stationstraat Q8-station
			
Lutlommel, Shaft			
			
Lutlommel Barrier			
			
Neerpelt Gamma			
			
Overpelt Gemeentehuis		
			
Lindelhoeven,pastorij			
			
Eksel Nieuw Marktplein		
			
Hechtel kruispunt			

: 7.00 uur
: 7.05 uur
: 7.10 uur
: 7.20 uur
: 7.25 uur
: 7.30 uur
: 7.35 uur
: 7.40 uur

B. Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie
Leiding: 		
Noord-Limburgse natuurgidsen: Henri Cuyvers en Jan Korsten
Samenkomst:
om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde
				van de Koloniestraat.
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Indien iemand regelmatig per email een herinnering wenst te
ontvangen van een komende activiteit, stuur dan een mail naar

wateringhuis@telenet .be
Donderdag 10 november 2011

Vogelbuurten
Plaats : 		

20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie

Zaterdag 12 november 2011

Film- en fotomontages
			
			
			
Presentatie: 		
Aanvang: 		
Locatie: 		

Filmreportages over de driedaagse uitstap in 2010 te Oostduinkerke en de driedaagse uitstap in 2011 te Torgny (Gaume): Ivo Schouteden.
Fotomontage met als thema “De Vloeiweiden in alle seizoenen”
door Albert Mertens.
Ivo Schouteden en Albert Mertens.
20 uur
Ontmoetingscentrum Palethe te Overpelt, Jeugdlaan 2.

Zondag 13 november 2011

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Samenkomst: 		
			

Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Vervolgens om de veertien dagen ‘s zondags tijdens trekseizoen; verrekijker of telescoop zijn aangewezen.

Zondag 27 november 2011

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Samenkomst: 		
			

Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Vervolgens om de veertien dagen ‘s zondags tijdens trekseizoen; verrekijker of telescoop zijn aangewezen.

Zondag 4 december 2011

Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie
Leiding: 		
Samenkomst:
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Noord-Limburgse natuurgidsen: Leon Plessers en Willy Cox
om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde
van de Koloniestraat.
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Donderdag 8 december 2011

Vogelbuurten
Plaats : 		

20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie

Zaterdag 17 december 2011

A. Beheerswerken in en om het WateringHUIS te Lommel-Kolonie.
Trimestriële onderhouds- en poetsbeurt. Iedereen is welkom zowel mannen als vrouwen, van 9 tot 12 uur.

B. Beeldreportage “Onvergetelijk KENIA”
Julien en Maggy Vanlaer nemen ons mee door middel van een fotomontage naar de natuurparken van Kenia.
Presentatie: 		
Julien Vanlaer.
Aanvang: 		
20 uur
Locatie: 		
Ontmoetingscentrum Palethe te Overpelt, Jeugdlaan 2.
Zie ook in deze Zonnedauw blz.15.
Maandag 2 januari 2012

Werkvergadering: verzending van de Zonnedauw
Lokaal: 		

“De Geer” te Eksel om 20.00 uur.

Zondag 8 januari 2012

Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie
Leiding: 		
Samenkomst: 		
				

Noord-Limburgse natuurgidsen: Micxhel Emmers en Viviane Lenaerts
Om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde
van de Koloniestraat.

Activiteiten van Natuurpunt Neerpelt
– zondag 16/10 om 14 uur : Paddenstoelwandeling
– zondag 20/11 om 14 uur : Historische Hageven wandeling
– zondag 11/12 van 9 tot 16 uur : Winterwandeling

Likona, 20 jaar, viert feest
op zaterdag 22 oktober 2011 van 14 uur tot 18 uur
Tiendschuur, abdij Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 3511 Hasselt
Meer info en inschrijven: Het Groene Huis, Domein Bokrijk, 3600 Genk
tel. : 011 26 54 50
likona@limburg.be
Inschrijven verplicht voor 15 oktober.
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Vogeltrekwaarnemingen en ornitologisch ringwerk
Tijdens het volgende trekseizoen zullen onze vogelliefhebbers hun kennis betreffende onze trekvogels zeker
kunnen uitbreiden. Immers op drie plaatsen in Noord-Limburg zullen elk weekeinde leden van onze ornithologische werkgroep actief zijn.
1 Vanaf zondag 18 september en vervolgens om de 14 dagen ‘s zondags tijdens het trekseizoen leiden Albert
Geuens en Pierre Rutten de vogeltrekwaarnemingen en het ornithologisch ringwerk in ons reservaat Veewey,
Kiefhoek te Eksel. Voor meer inlichtingen bel Albert Geuens : Tel.: 011/73.27.44.
2 De familie Beyen organiseert andermaal de vogeltrekwaarnemingen en -tellingen op de Bergeykse Dijk grenzend aan het Hagevenreservaat.
Hier wordt normaal ELKE zondagvoormiddag geteld, zeker als er verhoogde trekactiviteit is. Voor meer informatie bel even de familie Beyen op: Tel.: 011/64.35.80.
3 Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt ook aan trektelling gedaan maar dan wel op ALLE DAGEN. Men
start op 1 augustus.
Contact : Toon Jansen (tel.: 011/54.23.16) en Michel Emmers (tel.: 011/54.28.70)
Alles te volgen via onze website : www.natuurpunt-noordlimburg.be

Nationale Activiteiten
Week van het Bos 2011
Van 9 oktober tot 16 oktober 2011
De Verenigde Naties riepen 2011 uit tot het Internationaal Jaar van de Bossen.
http://www.weekvanhetbos.be/

Jubileumfeest 10 jaar Natuurpunt
Op 8 december 2001 hielden we Natuurpunt boven de doopvont, de fusievereniging van de Wielewaal en
Natuurreservaten. Tien jaar later mogen we gerust zeggen dat de nieuwe vereniging een succesverhaal
schreef. Dat willen we vieren tijdens ons jubileumfeest op 10 december, met een terugblik, een bedanking van iedereen die een bijdrage leverde en een blik naar de toekomst.
Ook jij bent welkom op ons jubileumfeest!
Programma
17 u:
Welkomsthapje
18 u:
Wervelende show met de hoogtepunten uit 10 jaar Natuurpunt en de uitdagingen voor de komende jaren. Ster van dienst is Saartje Vandendriessche onder virtuoze en o zo gekke begeleiding van “Die Verdammte Spielerei”, het zotste wandelorkest van Vlaanderen.
19u30: Receptie geleid door smaakmaker en biotuinier Geert Groffen
21u30: Volg ons op het swingende ritme van ‘The Rhythm Junks’
23u00: Natuur.fuif
Feestadres:
Universitaire Forum (UFO), Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent
Iedereen welkom! Deelname is gratis.
Graag inschrijven
bij Vera Baetens: vera.baetens@natuurpunt.be, 015-29 72 17
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De Slobkousjes

De kiem werd gelegd toen, tijdens het gidsen van een
wandeling op zoek naar bloeiende planten, het Ine
Reynders opviel hoeveel belangstelling er was voor
de insecten. Het zette haar aan om specifiek op zoek
te gaan naar relaties tussen plant en insect, dus naar
de specialisten in de natuur. Niet zo gek als je denkt
aan de relatie klokjesgentiaan en de vlinder het gentiaanblauwtje, waarbij ook nog de knoopmier aanwezig
moet zijn om de levenscyclus rond te krijgen.

Iedereen is dus van harte welkom ook als je nog nooit
een flora in de handen hebt gehad. We zullen met plezier de beginner ondersteunen bij zijn eerste stappen
in de wondere wereld van de planten. Maar ook de
ervaren botanicus zal zijn gading vinden in de soms
intense discussies bij moeilijk te determineren soorten, discussies die dikwijls via mail worden voortgezet
lang na de wandeling. De slobkousjes bieden dus echt
voor elk wat wils.

Bij wat opzoekwerk in de oecologische flora kwam ze
het verhaal tegen van de grote wederik en de slobkousbij. Willy Pardon en Jef Lommelen die er die wandeling bij waren gingen voor haar actief op zoek en tot
hun verrassing vonden ze de slobkousbij op de bloeiende grote wederik.
Toen later Gaby, de toenmalige coördinator van de
Wulp, voorstelde om regelmatig met enthousiaste
plantenliefhebbers op stap te gaan, lag de naamkeuze
voor de hand. Gecharmeerd door het schattige bijtje
kreeg het groepje haar naam. Gaandeweg ontstond
zo een plantenwerkgroepje “de slobkousjes”.

De laatste plantenwandeling gaat door op woensdag
14 september in de omgeving van de Katershoeve.
Nadien start ons paddenstoelenseizoen.
Mocht dit artikel je interesse hebben gewekt en wil je
graag geïnformeerd blijven over de werking van de
slobkousjes dan volstaat een e-mail naar Jan.leroy@
skynet.be. Je krijgt dan wekelijks onze nieuwsbrief
toegestuurd met het relaas van de voorbije wandeling
en de afspraak voor de volgende.

Omdat in het najaar de plantjes het voor bekeken houden, maar het samen wandelen en determineren wel
prettig is, schakelden ze moeiteloos over naar de paddenstoelen en aansluitend de mossen. Intussen zijn
de slobkousjes uitgegroeid tot een heuse regionale
plantenwerkgroep. Ze wordt door Natuurpunt erkend
en financieel gesteund. Op de website van Natuurpunt
Noord-Limburg kreeg ze een eigen webpagina. Iedereen kan daar niet enkel een overzicht vinden van alle
waarnemingen maar ook een folder met het jaarprogramma en de nieuwsbrieven die wekelijks naar alle
ingeschreven leden worden verstuurd.
Doorheen het jaar wordt getracht een boeiende reeks
van biotopen aaneen te rijgen zonder lange afstanden te moeten afleggen. De plantenlijst is omwille van
deze grote variatie intussen aangegroeid tot 586 verschillende soorten. Het aantal waarnemingen nadert
dit jaar al de 2300.
Hoe indrukwekkend de lijst van waarnemingen ook
mag zijn, het wil een laagdrempelig initiatief blijven.
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Jan LEROY

Slobkousbij en Grote wederik
Grote wederik, Penningkruid en de gekweekte puntwederik zijn lid van de Sleutelbloemfamilie, en hebben
een bijzondere eigenschap met elkaar gemeen. Deze
planten hebben oliebloemen. De olie wordt afgescheiden uit klierharen op de voet van de helmdraden.
Op het noordelijk halfrond zijn het de enige bloemen
die olie maken in plaats van honing. Het Slobkousbijtje heeft zich gespecialiseerd op deze oliebloemen.
De vrouwtjes verzamelen de olie en het stuifmeel als
voedsel voor de bijenlarven. De mannetjes (darren)
bezoeken de plant alleen op zoek naar vrouwtjes.
Het bijtje duikt met de kop naar voren diep tussen de
helmdraden op zoek naar de oliebron, en haar borststuk raakt daarbij helemaal bedekt met stuifmeel.
In de vlucht hevelt de bij de olie en het stuifmeel over
naar korfjes aan de achterpoten (de slobkousen).
Tijdens het bloembezoek steekt ze haar achterpootjes (met de korfjes) omhoog om de inhoud niet te
verliezen.
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Jeugdig enthousiasme op onze
Noord-Limburgse heidereservaten
Meteen de eerste maandag van het nieuwe schooljaar werd door de gidsen van werkgroep ISIS op de
Blekerheide gestart met het programma Vegers Voor
Vlinders.
Dit educatieve programma werd in 2009 uitgewerkt
in het kader van de adoptie van de heivlinder door
de gemeente Hamont-Achel. Intussen wordt het ook
ondersteund door Bosland en voordelig aangeboden
aan de scholen in de gemeenten die hiervan deel uitmaken. Het is geschikt voor jongeren van de derde
graad van het basisonderwijs en de eerste graad van
het secundair.
Het programma loopt over twee voormiddagen.
De eerste dag wordt gestart met een wandeling over
de heide. De jongeren leren hoe de heide ontstond
en hoe belangrijk ze wel is voor het voortbestaan van
een reeks planten en dieren die specifiek op dit biotoop zijn afgestemd. Er wordt hen ook getoond hoe
vliegdennen en pijpestrootje de heide verdringen indien ze niet onder controle worden gehouden. Het is
de directe aanzet om met zijn allen, gewapend met
een schop, de pollen pijpestrootje te lijf te gaan. Nadat
het zand zo goed mogelijk werd verwijderd, worden
de wortels netjes afgesneden en keurig in een bak
gelegd. Het is het basismateriaal voor de volgende
werkdag.

De tweede dag wordt rond het wateringhuis een waar
atelier ingericht. Voorgeboorde plankjes worden in de
werkbankjes geklemd en de intussen gewassen wortels worden in kleine bundeltjes vakkundig met ijzerdraad in de gaatjes vastgezet. Het vraagt heel wat
handvaardigheid. De bundeltjes moeten net de gepaste dikte hebben en de ijzerdraad moet met zachtheid behandeld worden of hij knapt. Je moet ook geconcentreerd blijven of je merkt te laat dat er nog een
gaatje ongebruikt is gebleven. Deze activiteit wordt
ook aangegrepen om met de jongeren het Noord-Zuid
thema te bespreken terwijl ze als het ware aan de lijve
aanvoelen wat kinderarbeid is. Om alles wat echter te
maken krijgen ze bij aanvang een sticker opgekleefd
met de naam van een Indisch kind.
Op het einde worden de ingeplante wortels op maat
afgesneden en het geheel met een sluitplaatje tot een
handveger afgewerkt. Trots kunnen ze dan thuis de
vrucht van hun dag handwerk tonen.
Je kan je voorstellen dat een klas van 22 leerlingen
die pijpestrootjes steken het nodige tumult op de heide meebrengt. Om de verstoring tot een minimum te
beperken hebben we dan ook vooraf in samenspraak
met onze conservators in Blekerheide, Kattenbosserheide en ’t Plat de precieze locaties vastgelegd waar
deze activiteit kan doorgaan.
Jan Leroy

De herfst met nevel doortrokken,
toont een winter met sneeuwvlokken.
10
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Verkenningstocht per fiets naar de
natuurgebieden in de Dommelvallei.
Stromen, rivieren en beken herbergen langs hun oevers dikwijls rijke natuurgebieden. En dit is ook zo
voor de Dommel, die zich vanaf Peer noordwaarts door onze dorpen een weg baant naar Nederland.
Dankzij de jarenlange en veelal vrijwillige inzet van enkele gedreven natuurbeschermers zijn er gebieden langs de natuurbedding veilig gesteld als natuurgebied voor de toekomst. Als we de verminkingen
door rechttrekking en recreatief gebruik in het verleden onder ogen nemen, kwamen deze initiatieven
zeker niet te vroeg. Naast het grensoverschrijdend natuurgebied Haegeven-Plateaux, is er stroomopwaarts het erkend natuurreservaat “De Dommelvallei” hetgeen door onze Natuurpunt-afdeling NoordLimburg werd gerealiseerd en nog steeds verder uitgebouwd en beheerd wordt.
Op zaterdag 28 september 2011 bezochten we per
fiets onder leiding van Gerard Jannis en Albert Geuens alle verworven gebieden. Het was een dagtocht
vanaf ’s morgens 9 uur tot 16 uur met een picknick
halverwege te velde bij een Mariakapelletje te Wijchmaal. Het vertrek was bij het meest noordelijk gelegen gebiedje van dit natuurgebied, gelegen vlak
bij de Wedelse molen op de grens van Overpelt en
Kleine-Brogel, een populierenbos met een aanpalend
weiland. Dit gebied werd in het verleden bevloeid
(“gewaterd”), net zoals de ons bekende Vloeiweiden
te Lommel-Kolonie, maar hier met het water van de
Dommel. Het is een historiek die teruggaat naar de
Middeleeuwen toen de paters van de abdij van Floreffe dit gebied bezaten.
Met de fiets is men snel een stukje verder waar we
een eikenbos (Amerikaanse eik) passeren met deze
bijzonderheid dat er hier ontwateringsgreppels gegraven zijn. Langs het gekende kapelletje van O.L.Vrouw
van de Rozen fietsen we verder richting de Kleine Molen te Kleine-Brogel, waar Natuurpunt een wei-hooiland en bos in huur en beheer hebben. Een eigenaardigheid is dat we hier wijngaardslakken vinden. De
molen is een banmolen, een molen waar men vroeger
verplicht was het graan te laten malen. Even verder
bij het waterzuiveringsstation bezoeken we een akker (3 ha groot), waar granen ingezaaid werden ten
behoeve van de geelgorzen en andere zaadetende
vogels. Gerard heeft hier tevens 5 jaar geleden een
haag aangeplant.
We bezoeken tevens het nieuwe wandelpad, dat er
werd aangelegd, waardoor de toegankelijkheid voor
wandelaars mogelijk is geworden. Hier aan de boorden van de Dommel staan er veelal zwarte elzen-bos-
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jes op de natte stroken en waar mogelijk rijke weiden.
We treden het gebied binnen dat nu langs Dommel
en Bolleserbeek een haast aansluitend natuurgebied
in eigendom van Natuurpunt is. Gerard en Albert geven regelmatig deskundige uitleg over uitgevoerde
beheerswerken. De trots van beiden is een hooiland,
dat in natuurlijk opzicht hun kroonjuweel is, gezien de
aanwezige flora. Deze bloemenrijke hooilanden zijn
uniek, zelfs in europees opzicht. Het zijn de zogenaamde blauwgraslanden. Sinds begin de jaren negentig beheert Natuurpunt enkele van die graslanden
en na jarenlang hooilandbeheer zijn het weer pareltjes
geworden en men heeft meerdere orchideeëngraslanden.
En alzo krijgen we een beeld van het fantastische
werk dat hier gepresteerd werd om waardevolle natuurgebieden voor de toekomst veilig te stellen.
Verslaggeving over alle bezochte gebieden voert ons
te ver. Nog twee gebieden willen we hier vermelden.
Tijdens deze omzwervingen komen we uit bij een
bijzonder gebied waar natuurherstel is gerealiseerd,
namelijk het gebied genoemd Schuylensvijver. Het

gebied is genoemd naar de viskweekvijver van de familie Schuylens, die er vroeger lag. Natuurpunt zorgt
ervoor dat het gebied natuurvriendelijk wordt ingericht
en beheerd.
Via Begijnenvijvers bezoeken we een ander bijzonder
gebied, de Resterheide. Dit is een groot boscomplex,
hoewel vroeger een uitgestrekt heidegebied. Natuurpunt wil een aantal gebieden terug herstellen naar
heide zodat aan typische soorten voldoende overlevingskansen kan geboden worden.
We begrijpen tevens dat men om migratie tussen de
verschillende natuurgebieden mogelijk te maken kleinere zogenaamde “stapstenen”-gebiedjes wil realiseren.
Dankzij de fiets kregen we op een dag een beeld van
heel het natuurreservaat Dommelvallei. Alle spelers
en medewerkers die de realisatie van dit reservaat
mogelijk maken verdienen een pluim.
Paul VERHEYEN

De DOMMEL
De Dommel is een beek en stroomafwaarts een kleinere
rivier in de Kempen en de Meierij van ‘s-Hertogenbosch.
Zij meet 120 kilometer, waarvan 35 kilometer op Belgisch
(Limburgs) grondgebied en 85 op Nederlands (Brabants)
grondgebied.
Delen van de Dommel vielen ten offer aan kanalisatie ofwel
het rechttrekken van de Dommel. Dit proces begon al omstreeks 1890 en strekte zich uit tot diep in de tweede helft
van de 20e eeuw. Doel was om het water sneller af te voeren
en grond te winnen. In het eerste decennium van de 21e
eeuw heeft het Waterschap weer plannen ontwikkeld om de
Dommel een natuurlijker karakter te geven en de kanalisatie over aanzienlijke afstanden ongedaan te maken. Hierdoor zal tevens de waterbergingscapaciteit van de rivier
toenemen.
Het stroomgebied van de Dommel behoort tot dat van de
Maas.
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De bron van de Dommel bevindt zich op het Kempens plateau bij het gehucht Wauberg in de gemeente Peer in Limburg. Op dit plateau ontspringen ook beken die rechtstreeks
naar de Maas vloeien, dan wel via Zwarte Beek en Demer
naar de Schelde vloeien. De bron van de Dommel ligt op
77 meter boven zeeniveau. Het verval van de Dommel is
75 meter. Via Overpelt en Neerpelt bereikt het riviertje de
Nederlandse grens, die het ten zuiden van Schaft passeert.
Vanaf de Belgisch-Nederlandse grens bij Borkel en Schaft is
het verval nog slechts 25 meter. Via Dommelen en Veldhoven bereikt de Dommel Eindhoven en vervolgens meandert
de rivier noordwaarts via Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Boxtel, Gemonde, Sint-Michielsgestel en Vught naar
‘s-Hertogenbosch. Aldaar komt de Dommel samen met de
Aa, om als Dieze verder te stromen. Ter hoogte van Engelen volgt de scheepsroute het Diezekanaal, welke na Sluis
Engelen de Maas instroomt. De rivier stroomt nog noordwaarts in de richting van het voormalige Fort Crèvecoeur
om via de spuisluizen de Maas in te stromen.
Tussen Eindhoven en Son en Breugel kruist de Dommel het
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Wilhelminakanaal. De Dommel stroomt hier onder het hoger gelegen kanaal door, net zoals de rivier dat eerder al in
Neerpelt doet onder het Maas-Scheldekanaal.
Langs de Dommel zijn nog verschillende watermolens
bewaard gebleven, zowel op Belgisch als op Nederlands
grondgebied. Dat is het geval in Overpelt (Kleinmolen, Wedelse Molen, Bemvoortse Molen en Slagmolen), Valkenswaard (Venbergse Watermolen), Dommelen (Dommelse
Watermolen), Waalre (Volmolen), Eindhoven (Genneper
watermolen) en Nederwetten (Hooidonkse watermolen).
Vaak betreft het hier zeer oude molens. Zo werd de Wedelse
Molen al in 710 vermeld.
Bovendien voert de Dommel door een aantal natuurgebieden, waarvan meerdere zijn aangewezen als Natura2000gebieden. Het betreft in de bovenloop de volgende gebieden:
▪
Het Hageven (België)
▪
De Plateaux
▪
De Malpiebeemden
▪
De Malpie

De Dommel behoort tot het type laaglandbeek; een beek met
een onregelmatige stroomsnelheid die loopt door een breed
dal en wordt gevoed via een stelsel van sloten en greppels
door regenwater en kwel.
De rivier de Dommel begint in België ten zuiden van de
plaats Peer in de moerassen en vennen van de Donderslagse
Heide. Hier en daar welt wat grondwater op, dat via kleine kreekjes en slootjes naar de lager gelegen Maastrichtse
Heide stroomt. Pas hier is sprake van een beek. Bij Borkel
en Schaft komt de Dommel Nederland binnen.
Stroomsnelheid: 0,5 à 1,0 meter per seconde
Oppervlak stroomgebied rivier de Dommel: 180.000 hectare. Waarvan 38.000 hectare in België en zes duizend hectare
in de provincie Limburg en 136.000 hectare in de provincie
Noord-Brabant (in het gebied van Waterschap De Dommel)

De vroeger veel sterker meanderende beek is nu grotendeels gekanaliseerd.
Het stroomgebied van de Dommel is een onderdeel van het
stroomgebied van de Maas. Dommel en Aa komen, samen
met de Zuid-Willemsvaart, bij ‘s-Hertogenbosch uit in de
Dieze, die in de Maas uitmondt. De zijrivieren en andere in
de Dommel uitmondende waterlopen zijn, stroomafwaarts
gezien van de bron in Peer op Belgisch grondgebied:
▪
Houterstraatloop, bij Peer
Kleine Beek
▪
Bollisser Beek, bij Eksel
▪
Holvense Beek, bij Neerpelt
Zelder, bij Overpelt
Hoevenderloop
Gortenloop
Gortenbuitenloop

Ledenfeest op zaterdag 3 september 2011
Sinds 2004 wordt er jaarlijks tijdens het eerste weekend van september een Natuurpunt ledenfeest georganiseerd aan de prachtig gelegen Katershoeve te
Hechtel. Met uitzondering van 2008 toen de viering
van het 50-jarig jubileum van onze afdeling plaats
vond te Kiewit-Hasselt bij het provinciaal huis van Natuurpunt met tevens bezoek aan het arboretum bij het
Groene Huis te Bokrijk, waren we telkens te gast aan
de Katershoeve, nu dus voor de zevende keer.
Het ledenfeest is inmiddels een mooie en gesmaakte
traditie geworden. Het bestaat uit twee delen. In de
namiddag een geleide natuurwandeling en in de vroege avond een barbecue.
Dit jaar mochten we weer genieten van een zomers

Zonnedauw 2011 - oktober-november-december

13

weertje en voor de natuurwandeling met als gids Johan Vandebosch waren er 14 deelnemers. Gezien
de broeierige temperatuur heeft Johan zoveel mogelijk een schaduwrijke wandeling langs bos of bosrand
voorzien, grotendeels door het militair domein.
Het is onbegonnen werk een volledig relaas te geven
van deze wandeling, want Johan kent het gebied als
zijn broekzak en is daarenboven een boeiend verteller.
De wandeling leidt ons tot bij een heidegebiedje waar
we de blauwvleugelsprinkhaan leren kennen: onopvallend op de grond met zijn schutkleur, maar als hij
opspringt en zweeft een verrassende verschijning.
Terloops, de heide bloeit dit jaar prachtig. Even verderop is er een nest van hoornaars, een grote wesp.
Niet meteen om te schrikken, want hoewel rovers van
andere insecten, zijn hoornaars voor mensen niet erg Het was een bijzonder boeiende wandeling onder de
agressief.
deskundige leiding van Johan Vandebosch, waarvoor
hier onze dank. Het broeierige, dorstige weer deed ons
Op de hoek van een bospad krijgen we het verhaal ten slotte verlangen naar de frisse dranken aan de Kavan onze twee meest voorkomende dennen: de pi- tershoeve.
nus sylvestris (grove den) en de pinus nigra corsicana
(Corsicaanse den).
Aansluitend mochten we genieten van een uiterst smaTevens het ontstaan van een eiken-berkenbos wordt kelijke barbecue samen met de later opgekomen deeluit de doeken gedaan.
nemers aan het ledenfeest, in totaal 77 deelnemers.
Hierbij dient vermeld dat Annemie en Patrick , Paula en
Pierre en in feite heel de familie Alaerts-Vliegen, kinderen en kleinkinderen incluis, ingeschakeld waren in het
succes en smaakrijkdom van de barbecue. De groenteschotels waren allen zelf bereid en de foto’s spreken
voor zich.
Paul VERHEYEN

We ontdekken een vijftal stinkzwammen en ook hierover weet Johan een heel verhaal op te hangen (fallus
impudicus en duivelsei) en bij een boekweitveld krijgen we het verhaal over de kenmerken en betekenis van dit gewas. Het valt tevens op dat er dit jaar
reeds vrij vroeg nog een aantal mooie paddenstoelen
te bewonderen zijn: heksenster, koningsmantel, reuzenzwam enz.
De Zwarte beek, gevoed door kwelwater en omzoomd
met bosjes van zwarte els zoekt zich kronkelend een
weg door het landschap.
Spikelspade, een plaats halverwege Hechtel en Koersel, gekenmerkt door een verscheidenheid aan bomen
en struiken als meidoorn, sleedoorn, apelaars, een
eeuwenoude linde en de beroemde maar stervende
dikke eik, verbergt een roemrijke middeleeuwse historiek van de abdijen van Floreffe en Averbode.
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Blauwvleugelsprinkhaan
De sprinkhaan dankt zijn naam aan de helderblauwe achtervleugels, die echter
in rust niet zijn te zien. Alleen na een sprong worden de felgekleurde vleugels
uitgeslagen en de sprinkhaan kan er niet echt mee vliegen, maar wel tientallen
meters mee zweven. Door de grote vleugels lijkt het dier tijdens de vlucht meer
op een vlinder dan een sprinkhaan. De felle kleur dient om vijanden als vogels op afstand te houden, als
een vogel plots de felle kleur
ziet, wil deze een aanval nog
wel eens staken. Vanwege
de goede camouflage is de
blauwvleugelsprinkhaan bijna niet te zien als hij op de bodem
zit.
In zijn gehele areaal bestaat de habitat uit schrale, drogere gebieden met een lage begroeiing en veel open plekken, dichte
groene vegetatie wordt gemeden. Geschikte plaatsen zijn dus
duinen, verstuivingen, heidevelden en drogere kalkgronden. De
sprinkhaan is van juni tot oktober te zien en het voedsel bestaat
uit planten, vooral grassoorten.

ONVERGETELIJK KENIA
Kenia, al jarenlang bekend als hèt safariland in Afrika, is
het eerste land waar safari’s werden ondernomen. Gelukkig kun je tegenwoordig nog steeds genieten van een
geweldige safari vanwege de grootste concentraties gevarieerd wild in de vele prachtige natuurparken die Kenia
rijk is. Verder staat Kenia bekend om de grote aantallen
flamingo’s en ruim duizend vogelsoorten.
In Kenia leven nog honderden dieren vrijelijk over de savannen en in de parken. Het is een paradijs voor vogelaars.
Jarenlang stond een safari naar Kenia op het verlanglijstje. Na wat zoekwerk kwamen we in contact met een
Keniakenner van de bovenste plank die ons wegwijs
maakte hoe we op een veilige manier het dieren- en vogelleven van Kenia konden ontdekken.
Het geschikte gezelschap was gelukkig ook snel gevonden en zo reisden we in augustus 2007 voor de eerste
keer af. Nog maar net terug thuis werd al snel opnieuw
afgesproken om het jaar nadien terug te gaan. In 2010
gingen we voor de derde keer en hopelijk niet voor de
laatste keer.
Zo waren we in de nationale reservaten Samburu en
Shaba in het noorden van het land.
Meer zuidelijk bezochten we het merengebied van de rift
valley met Lake Nakuru, Lake Naivasha, Lake Bogoria
en Lake Baringo.
In het zuiden waren we in Tsavo West en Tsavo East en
natuurlijk mocht de Masai Mara, misschien wel het bekendste park van Kenia, niet ontbreken.

Ik zou U willen laten meegenieten van onze
waarnemingen door u op zaterdag 17 december
in O.C. Palethe te Overpelt een presentatie te tonen met een selectie van de foto’s die ik er kon
schieten gedurende die 3 jaren.
Julien Vanlaer
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Wollige krakers schuin tegenover het Wateringhuis
als de mens wil: rustig en beheerst de kudde op de
centimeter sturen, de kunst van het schapen drijven.

Tja, hoe doe je dat?

13 jaar geleden

Het leek een dag als alle andere te worden. Wist ik
veel... Mijn hondje Misty en ik zouden eens een lesje
schapen drijven volgen. Alles wat je moet doen in zo
een eerste les, is voor de kudde schapen uit lopen
en ze wat tegenhouden met je stok. De hond gaat instinctief achter de kudde lopen en houdt deze netjes
bij zijn/haar baasje. Misty rent tot achter de kudde, dit
deel klopte nog. En ze drijft de kudde naar mij. Alleen
doet ze dat met zo een rotvaart dat ik de kudde niet
kan houden en met mijn gezicht voorover plat in de
modder val. Ik word vertrappeld door zo een 15 schapen die in pure paniek over mij heen rennen. Misty
gaat achter de kudde aan en keert ze. Net op het moment dat ik wil opkrabbelen, zijn daar die 15 schapen
weer en ga ik nogmaals plat in de modder. Op dat moment zei ik tegen mezelf “Gvd, dit zal ik onder de knie
krijgen”. Ik heb het nog lang geprobeerd met Misty. En
zowaar ik kreeg haar wat rustiger. Maar het zat er niet
in. Haar schapeninstinct was al teveel verwaterd. Een
tweede hond erbij was op dat moment in mijn leven
geen optie.

Van Amsterdam naar Overpelt

Er kan in 13 jaar
veel
gebeuren.
Niet de belastingen maar de
liefde, dreven mij,
een rasechte Amsterdammer, naar
België: Overpelt,
volgens mijn man,
ex-dorpsdichter
Rob, het dorp
waar alle wegen naar toe leiden. Overpelt is gastvrij:
tijd voor een tweede hond. En dan maar meteen eentje uit goede schapendrijverslijnen: Border Collie Tib
doet als 8 weken oude pup zijn intrede. En rent uit
pure schrik de andere kant uit de eerste keer dat hij
die enge wolbeesten ziet. Op 9 maanden echter draait
de knop om: Tib vliegt in de schapen. Ook al niet de
bedoeling. Tib moet leren zijn instinct zo in te zetten
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Dat is makkelijk gezegd maar als stadse heb ik de
ballen verstand van schapen en schapen drijven.
Dus gaan we op les. En dat is verduveld leuk zo samen met je hondje bezig zijn. Eens in de twee weken wordt al snel 3 keer per week. Zelfs dat is niet
genoeg: madam wil eigen schapen. Klein probleempje: de tuin is te klein. En Rob heeft erg veel voor mij
over maar om al zijn tuinplanten in een schapenbek
te zien verdwijnen: nee, daar ligt de grens. Een weide
dus. Maar waar vind je die? Ik heb de contacten niet.
Rob heeft veel contacten maar die liggen niet echt op
het vlak van schapenweides. Google beheers ik wel
en zowaar, er is een organisatie die Natuurpunt heet,
met een contactpersoon in Overpelt, Luc Winters. Die
maar eens gebeld en “hij wist misschien wel iets”. Ik
kon mijn oren niet geloven. Hiep Hoi!!!

Schuin tegenover het Wateringhuis

Niet alleen heeft Natuurpunt een weide. Het ligt ook
nog in een schitterend natuurgebied, schuin tegenover het Wateringhuis. Kijk toch eens hoe mooi.
Voordat er schapen kunnen komen te staan moet het
omheind worden, dat wel! Ai, ik ben extreem klein, extreem tenger en heb twee linkerhanden: geen goede
combinatie voor een schapenboer in spé. Maar ik ben
wel een geluksvogel. Echt van alle kanten stromen
mensen toe om mij te helpen, mijn instructeur schapendrijven, Luc, Jan, Andre en Pierre van Natuurpunt,
Rob, zijn zoons, ... Binnen een week was de weide
omheind, gemaaid en stond er een poort. Inmiddels
staan er Heidschnucke, een primitief ras, nauw verwant aan het oer-schaap de Moeflon. Begrazing door
dergelijke schapen is uitstekend voor herstel en behoud van natuurgebieden. Om die reden zet Natuurbeheer ze ook in (dat onderwerp alleen al is een eigen
artikel waard).
Als u eens in de buurt bent van het Wateringhuis, en u
ziet een groep schapen, een zwart-witte Border Collie
en een kleine, rode krullenbol die probeert de zaak in
het gareel te houden... dat zijn wij. Blijf gerust eens
kijken.
Voetnoot:
Hierbij wil ik iedereen die mij geholpen heeft met de
weide of anderszins nog zeggen: Dank jullie wel. Zonder jullie was het nooit gelukt. Hannah Koperberg
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Is oktober warm en fijn,
het zal een scherpe winter zijn;
maar is hij nat en koel ,
’t Is van een zachte winter ’t voorgevoel

Wie wenst enkel een digitale Zonnedauw te ontvangen?
De oproep in vorige uitgave van Zonnedauw om enkel een digitale versie van ons ledenblad te ontvangen,
vond gehoor bij 8 leden. Op onze website www.natuurpunt-noordlimburg.be kan men de uitgave van Zonnedauw altijd raadplegen en zo gewenst downloaden. Het beeldmateriaal is hier tevens in kleur. Per mail
naar pool.verheyen@skynet.be kan men hieromtrent zijn wensen kenbaar maken.
De Limburgse Milieukrant van de Limburgse Milieukoepel, die samen met ons ledenblad wordt verzonden,
heeft ook een digitiale versie in pdf-formaat: www.limburgsemilieukoepel.be .
Indien iemand regelmatig per email een herinnering wenst te ontvangen van een komende activiiteit, stuur
dan een mail naar wateringhuis@telenet .be

Wil u ook adverteren, neem snel
contact met ons op!
wateringhuis@telenet .be

Aankondigingen: geboortekaartjes
doopsuiker
gouden bruiloften
Uitnodigingen: huwelijken
Wij maken ontwerpen voor alles wat u te vieren heeft

Ontwerpen die bij u passen!
Voor alle gelegenheden

0493-449076
...laat uw aankondigingen schitteren!
20
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De scheper
Jean Moris stuurde weer een boeiend verhaal uit een oud boek over het landleven in vroeger dagen.
We zijn in onze afdeling vertrouwd met herders en schapenkudden, die in de Vloeiweiden te LommelKolonie of in de Dommelvallei regelmatig wel bepaalde gebieden begrazen.
De schapenhouderij moet vóór 1900 gedurende eeuwen in onze contreien een belangrijk onderdeel van de
landbouw hebben uitgemaakt. Men hield de schapen
niet alleen om de opbrengst van hun vlees en wol; voor
velen waren ze onmisbaar om het tekort aan stalmest
voor akker- en weideland aan te vullen. Hun uitwerpselen vermengden zich met het regelmatig aangevulde strooisel in de schaapsstal, zodat daar na verloop
van enige tijd een dikke, vast aangetrapte laag stalmest ontstond, waarmee een flink stuk grond bemest
kon worden.
De voederkosten waren voor de boer betrekkelijk gering. De uitgestrekte heidevelden leverden gedurende
bijna het gehele jaar kosteloos voedsel. In de winter
moest de kou al buitengewoon hevig en de sneeuwlaag bijzonder dik zijn eer de schapen binnengehouden werden want dan dreef men ze naar de meest
beschutte delen van het heideveld, waar zij onder bossages, vliegdennen en andere dekking aan brem, bunt
en allerlei ander gewas aan het plukken konden blijven
en minstens nog hun halve dagkost opscharrelden. Op
zulke dagen werden de porties bijvoer van hooi, haverstro, graanafval, eikels, enz... een beetje royaler
toegemeten maar hiermee bleven de kosten aan voer
ook tijdens de strengste winterperioden nog binnen de
perken.
Gedurende de mildere seizoenen boden, behalve de
heide, de kanten van de binnenwegen en dreven, de
stoppelvelden en afgegraasde weilanden voldoende
voedsel terwijl de herfst gewoonlijk extra krachtvoer
onder eiken en beuken opleverde.
Voor het hoeden moest bij de gemeente en particulieren meestal vergunning worden aangevraagd, die in
de regel grif gegeven werd.
Vóór 1900 bestonden de kudden uitsluitend uit de
zogenaamde heideschapen, die misschien wel eeuwenlang doorgefokt waren en een grote uniformiteit
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in model vertoonden. Later is er druk met Engels en
Texels bloed gekruist waardoor exterieur en opbrengst
aan vlees en wol veel veranderd en verbeterd zijn. De
gevreesde schapenziekte, het rotkreupel, kon men
echter ook door kruising niet elimineren en bleef dus
onverminderd haar tol eisen. Zij is, vooral wanneer de
kudde talrijk is, zeer moeilijk te bestrijden, zodat het
niet zo uitzonderlijk was dat de helft van de kudde erdoor aangetast was en dus mank liep.
Het is duidelijk dat de schapen dagelijks toezicht vereisten (tijdens de lammerperiode zelfs ook ’s nachts)
en hiervoor deed de schaapsboer beroep op een herder, ook wel “scheper” genoemd. Dit was één van de
meest typische vertegenwoordigers van het dienend
personeel uit de boerenstiel van de oude tijd, die ingehuurd moest worden als geen zoon des huizes deze
taak op zich kon of wilde nemen.
Het baantje had al bij al weinig aanlokkelijks te bieden:
de scheper moest, weer of geen weer, dagelijks voor
dag en dauw erop uit met zijn kudde, die ’s avonds
weer met volle maag moest thuiskomen. Bij zijn zeer
karig loon werd de scheper vaak ook nog slecht gevoed en gekleed, zodat hij dikwijls als een vormeloze
voddenhoop achter zijn schapen aansjokte, met als
enige aanspraak zijn trouwe hond. Daarenboven konden velen niet aan de verleiding weerstaan om met
hun kudde de kanten af te grazen op verboden terrein zodat ze met regelmaat in conflict kwamen met de
arm der wet en aldus wel eens enkele dagen moesten
brommen.
Geen wonder dat negen van de tien schepers halve of
hele imbecielen waren of door God met één of meer
gebreken getekend. Desondanks was de scheper erg
gehecht aan zijn schaapjes, nam in de werptijd de in
het veld geboren lammeren zorgzaam in de armen om
ze naar huis te dragen en kende, wonderlijk genoeg,
zijn dieren één voor één uit elkaar.
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De aarde op vakantie ?!
Heb je er ooit eens aan gedacht: niet alleen jij, maar
ook de aarde op vakantie?!
Wat zou dat tof zijn voor Moeder Aarde.
eens relaxen, niet altijd klaarstaan voor Jan en Alleman.
Eens niet proberen, maar sabbat houden, opademen,
herscheppend genieten,
Hoelang?
Eén dagje misschien
Of enkele weken
Of ineens een vol jaar, een sabbatjaar.
Waarom niet?
Dat het water een jaarbede lang eens niet vervuild
wordt.
Dat de vissen zich weer kunnen verblijden en vermenigvuldigen.
Dat het gekapte hout van de Amazone een jaarbeurs
lang niet genoteerd wordt zodat de long van onze aarde weer ademtocht krijgt.
Dat de uitputting van de grondstoffen een jaardividend
lang geen kans krijgt zodat de goudkoorts op speculatie minder ziekelijk wordt.
Dat de biodiversiteit haar bloeiend en stralend jaarfeest kan houden.
Dat de multicultuur jaarlijks terrein wint op de monocultuur.
Vormt de Regenboog niet eens een adembenemend
schouwspel? Zeven kleuren naast elkaar, één voor
één schitterend, maar toch met elkaar zo schoon multicolore, veelkleurig!
Er is nog zoveel te verwonderen.
Dat niet de koele efficiëntie of het harde wat-brengthet-op systeem de boventoon voert.
Maar het glunderen, het zich verkneukelen als blije
kinderen in de zon:
Fleurig, joviaal, goedgezind, paradijselijk en ontwapenend, aarde en mens in harmonie: laten leven en
doen genieten…
Jawel, laten we de aarde eens een jaarfeest geven,
wat haar al lang toekomt:
Vakantie, verlof,snipperjaar, adempauze,sabbat
Dat is Moeder Aarde toch van harte gegund?!
En zo kan ze verder voor ons zorgen…
Alleen….?!?! Dat vraagt natuurlijk in ons denken en
doen een ommezwaai, dat vraagt een andere levensstijl dan we hier in het Westen zo gewoon zijn geworden…
Misschien kunnen wij er in onze vakantie alvast een
begin mee maken…. En kan Moeder Aarde straks ook
op vakantie
Vrij naar Egbert Rooze
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Kleurige vrijheid
Vlinders staan symbool voor vrijheid en fleurigheid. De atalanta is een donkerbruine vlinder
met opvallende witte stippen op de vleugeltoppen en een ronde oranje kralenketting. Deze
tere, kwetsbare bloemenliefhebber is ontstaan
uit woede, luister:
In de lang vervlogen dagen was er een koning
op Atlantis met 1 dochter, Atalanta genaamd. Ze
vond het saai aan het hof, er gebeurde nooit iets,
alles verliep volgens vaste protocollen. Zelfs de
donkere kleding die iedereen verplicht droeg na
de dood van de koningin, was saai, heel saai.
Prinses Atalanta had één ontsnappingsmogelijkheid: hardlopen in de uitgestrekte tuinen van
het paleis. En dat deed ze zo vaak ze kon en
tenslotte liep ze harder dan menig man.
De koning zocht een man voor zijn dochter. Omdat hij wist dat zij maar één passie had, riep hij
een wedstrijd uit: de prins die harder kon lopen
dan Atalanta, mocht haar trouwen. De koning
wist dat het bijna onmogelijk was om sneller te
lopen dan zijn rappe dochter en daarom kreeg
iedere uitdager 100 meter voorsprong. Echter,
de huwelijkskandidaat die verloor van zijn dochter werd onthoofd. Vele overmoedige prinsen
verloren hun hoofd.
Er was een slimme prins die niet zo hard kon lopen en toch met de prinses wilde trouwen. Prins
Kiezel bedacht een plan. Hij wist dat Atalanta
dol was op kleurige steentje. Met zijn zakken
vol steentjes verscheen hij aan de start. Tijdens
het hardlopen strooide hij ze achter zich aan. De
prinses kon haar ogen niet van de kleurige stenen afhouden. Ze zag dat de prins niet echt hard
liep en dacht tijd genoeg te hebben door haar
snelheid en ze raapte alle steentjes op, vergat
de tijd en verloor. Ze moest trouwen met die
slome loper. Ze werd zo kwaad op zichzelf, op
de slome prins en op alle prinsen die hun hoofd
hadden verloren, dat ze nooit meer wilde hardlopen en ook geen echtgenoot wilde. Ze wilde
vrij zijn, vrij de wijde wereld in kunnen, zonder
smachtende prinsen. Ze wond zich zo op, werd
zo razend, dat ze ontplofte. Uit haar zakken vielen de kleurige steentjes en uit haar hoofd steeg
een sierlijke vlinder op, met de donkere kleuren
van haar kleding, versiert door oranje en witte
kiezeltjes. Atalanta rende niet meer, ze vloog, zo
vrij als een vlinder en genoot van alle gekleurde
bloemen.
www.natuurverhalen.nl
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colofon
NATUURPUNT NOORD-LIMBURG
DOELSTELLINGEN:

- Stimuleren tot natuurbeleving en natuurstudie door vorming en
natuur- en milieu-educatie (natuuruitstappen, voordrachten, diavoorstellingen, cursussen, natuurreizen, onderzoek en inventarisatie van dier- en plantensoorten).
- Aandacht voor landschapszorg en milieubeleid.
- Actieve inzet voor natuurbehoud door het beheren, aankopen en
uitbouwen van natuurreservaten in Noord-Limburg:
- de Vloeiweiden in de Watering in Lommel-Kolonie,
- de Lommelse heidegebieden: de Riebos , de Blekerheide, de
Heuvelse heide en de Kattenbosserheide,
- dendrologisch Wielewaalpark “Den Tip” in Lommel-Kerkhoven,
- het Plat in Overpelt
- de Dommelvallei in Hechtel-Eksel, Peer en Overpelt
- de Veewei in Hechtel-Eksel.

Overschrijving

LIDMAATSCHAP NATUURPUNT:
24 euro per gezin per kalenderjaar.

Ieder lid van NATUURPUNT kan zich facultatief abonneren op:
- “NATUUR.FOCUS”, het natuurhistorisch tijdschrift dat vier keer
per jaar verschijnt voor 8,5 euro,
- “NATUUR.ORIOLUS”, het vogeltijdschrift voor Vlaanderen dat
ook vier keer per jaar verschijnt voor 8,5 euro.

Je kan je lidgeld betalen hetzij via domiciliëring , hetzij via jaarlijkse
overschrijving.

Domiciliëring: Elk jaar wordt je lidgeld automatisch afgehouden

van je rekening. Indien je dit wenst en nog niet gebeurd is, dan kan
je op twee manieren een domiciliëring aanvragen: via de website
of via de telefoon of e-mail.
Via de website
Je bent al geregistreerd op de Natuurpuntwebsite
Log in en vul het online formulier in. Print het formulier uit en zet
er met balpen een handtekening onder. Stuur het vervolgens naar
Natuurpunt – ledenadministratie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
De inning van je lidgeld volgt dan automatisch. Een overschrijving
is dus niet meer nodig!
Je bent nog niet geregistreerd op de website
Je kan op de website een pdf-formulier downloaden of je kan van
de gelegenheid gebruik maken om je te registreren op ‘Mijn Natuurpunt’ en het online formulier in te vullen. Print het formulier uit
en zet er met balpen een handtekening onder. Stuur het vervolgens naar Natuurpunt – ledenadministratie, Coxiestraat 11, 2800
Mechelen.
De inning van je lidgeld volgt dan automatisch Een overschrijving
is dus niet meer nodig
Via de telefoon of e-mail
Bel naar 015-29 72 20 of mail naar info@natuurpunt.be. Zeg dat je
lid wil worden via domiciliëring en geef je naam en adres door. Je
ontvangt dan een foldertje met een domiciliëringsformulier.

Ben je tegen domiciliëring, dan kan je jaarlijks een overschrijving
doen.
Schrijf 24 euro over op rekening 230-0044233-21 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding “lidgeld
Natuurpunt Noord-Limburg“. (IBAN: BE17 2300 0442 3321,
BIC: GEBABEBB). U ontvangt per jaar vier keer het nationaal tijdschrift “NATUUR.BLAD” en daarenboven vier keer ons afdelingsblad “ZONNEDAUW”.

ABONNEMENTEN tijdschriften:

Als lid van Natuurpunt Noord-Limburg ontvangt u per jaar vier keer
het nationaal tijdschrift “NATUUR.BLAD” en daarenboven vier keer
ons afdelingsblad “ZONNEDAUW”.

Wie zich abonneert op NATUUR.FOCUS en ook op NATUUR.ORIOLUS betaalt 14,5 euro (in plaats van 2 x 8,5 euro).

ZONNEDAUW:

Dit is het driemaandelijks contactblad uitgegeven door NATUURPUNT Afdeling Noord-Limburg (Lommel en Overpelt).
Leden van andere afdelingen, die tevens ons ledenblad “ZONNEDAUW” wensen te ontvangen, betalen 7,5 euro, over te schrijven
op rek. nr.: 456-1122981-39 (IBAN: BE13 4561 1229 8139) t.n.v.
Natuurpunt Noord-Limburg.

Redactie:
Paul Verheyen, Kleinmolenstraat 8, 3910 Neerpelt
tel.: 011 640222 e-mail:pool.verheyen@skynet.be
Lay-out: st*rdesign
Drukker: copycenter Biemans, Lommel
Met dank: Aan Iedereen die deze uitgave van ZONNEDAUW
tot stand heeft helpen komen. Natuurpunt Noord-Limburg dankt
tevens allen die met hun financiële bijdrage in ruil voor publiciteit
de uitgave van ons ledenblad ZONNEDAUW ondersteunen.
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V.U. Paul Verheyen - Kleinmolenstraat 8 - 3910 Neerpelt - 011640222
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