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Brief van de voorzitters
Windmolens ja of neen?

Naast de uitbreiding van windmolens in het Kristalpark naar 18 à
20 stuks loopt er nu opnieuw een onderzoek om ook op de Maatheide 16 windmolens te plaatsen.
Natuurpunt is in principe VOORSTANDER van windmolens als
hernieuwbare energiebron, MITS er geen significante schadelijke effecten zijn voor de biodiversiteit. Indien er geen kennis beschikbaar is over mogelijke schadelijke effecten, verwachten we
voorafgaand een degelijk onderzoek (zie hieronder) om op basis
daarvan gefundeerd te kunnen oordelen.
Het officieel standpunt van Natuurpunt luidt als volgt.
Natuurpunt vindt het nodig dat bepaalde gebieden strikt gevrijwaard blijven. Daartoe behoren de beschermde natuurgebieden
en landschappelijk waardevolle gebieden. Voorkeurgebieden
voor de inplanting van windturbines op land zijn grootschalige
bedrijventerreinen, in het bijzonder binnen economische poorten
en netwerken, en locaties aansluitend op infrastructuren en nutsvoorzieningen. Zowel in als buiten de voorkeurgebieden moet de
afweging, onder meer op basis van ecologische criteria, met de
nodige zorgvuldigheid gebeuren.

Natuurpunt laat binnen het kader en de uitgangspunten van het
verenigingsstandpunt de beoordeling van afzonderlijke lokale
Blz 19 Uitbouw spiritueel natuurreservaat projecten op de eerste plaats over aan de betrokken afdelingen.
Natuurpunt biedt daarbij inhoudelijke steun en juridisch-technisch
“De Kleinmolen”
advies en zorgt zo nodig voor een afstemming van de standpunten.”
Blz 21 Zwaluwen ten prooi aan de mode.
Blz 17 Publiciteit.

Blz 22 Moord op Henri Booms 1909.
Blz 22 Familienieuws.

Natuurpunt Noord-Limburg vindt dat windmolens niet kunnen als
er op de locatie:

Blz 23 Colofon

•

Hoge dichtheid is van overwinterende of trekkende vogels

•

Belangrijke habitats kunnen worden verstoord

•

Potentieel is voor significante sterfte door botsing

•

Hoog niveau is van roofvogelactiviteit, vooral in kerngebieden
binnen het natuurlijk broedareaal en in gevallen waar de lokale topografie tot vliegactiviteit dwingt, wat een groot aantal
vluchten door het windpark zou kunnen veroorzaken

•

Broedende, overwinterende of migrerende populaties zijn
van minder voorkomende soorten, die gevoelig kunnen zijn
voor verhoogde sterfte als gevolg van botsing of meer subtiele effecten op overleving en productiviteit door verplaatsing

•

Belangrijke vogelgebieden zoals SBZ-V, SBZ-H, Ramsar sites of Sites van bijzonder wetenschappelijk belang (SSSIs)
zijn ingetekend. Telkens is een passende beoordeling nodig
als er een vermoeden bestaat dat er mogelijk een impact kan
zijn op een of meerdere nabijgelegen habitat- of vogelrichtlijngebieden.

Tekening: Yvonne Kuypers

Dit is dan ook de reden waarom wij, als Natuurpunt Noord-Limburg geen windmolens wensen op de gronden van Maatheide.
Jan en Luc

Activiteiten juli-aug.-sept. 2013
Zaterdag 6 juli 2013 		

Vlinderwerkgroep HESPERIA

Bezoek heringerichte Schuilenswijer
Leiding:		
Theo Geuns
Samenkomst:
om 13 uur aan parking Begijnenvijvers, Begijnenstraat 3940 Hechtel-Eksel
Activiteit::		
we gaan op zoek naar de Kleine IJsvogelvlinder.
De meeste van onze activiteiten zijn weersgevoelig, hou dus steeds de nieuwsbrief en/of de website
in de gaten of neem contact op met:		
		
Rudi Wouters				
		
Vinkstraat 21, 3920 Lommel			
		
Gsm 0498/384896		
Zondag 7 juli 2013

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

Noord-Limburgse natuurgidsen: Toon Jansen en Henri Cuyvers
om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde
van de Koloniestraat.

Donderdag 11 juli 2013

Vogelbuurten
Leiding: 		
Plaats : 		

Pieter Cox
20 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie

Zaterdag 13 juli 2013

Beheerswerken in het Dommeldal
Leiding: 		
Samenkomst:
			
Activiteit:		
				

Gerard Jannis
om 9 uur in de Hoxentstraat (ter hoogte van het huis van Frans Van Winkel).
Einde tegen 12 uur.
bijeenrapen van hooi. Voor werkmateriaal wordt gezorgd.
Laarzen kunnen nuttig zijn.

Zondag 21 juli 2013

Wandeling in het Dommeldal
Leiding: 		
Samenkomst:

Gerard Jannis en Albert Geuens
om 14 uur aan het zuiveringsstation te Eikelbosstraat Eksel.

Zaterdag en zondag 3 - 4 augustus 2013 		

Vlinderwerkgroep HESPERIA

Vlindermee met Hesperia
Op zaterdag zoektocht naar nachtvlinders en op zondag naar dagvlinders.
Er zijn verschillende activiteiten en uren, zie website:
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/vlinders.html
Eventueel contact opnemen met:		
		
Rudi Wouters				
		
Vinkstraat 21, 3920 Lommel			
		
Gsm 0498/384896		
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Programma Vlinder mee weekend
 Permanente tentoonstelling rond vlinders in het Wateringhuis
 Zaterdag:
o In het wateringhuis PowerPoint over nachtvlinders op groot scherm
o Determineren van de gevangen vlinders
o Tussen 20.30 en 21.00 uur plaatsen van de lichtval en smeren met publiek
o Van 21.00 tot 02.30 uur effectief vangen van vlinders en determineren
 Zondag:
o Om 11.00 en 15.00 uur vlinderwandeling onder leiding van een gids
o Opendeur Zoemhuukske van 13.00 tot 17.30 uur (Imkers)
o 13.45 uur maandelijkse geleide wandeling door de Vloeiweiden
o In het Wateringhuis, kleur en knutselhoek voor de kinderen met kleurwedstrijd. Vlinderquiz voor de volwassenen en filmvertoning op groot scherm
Zondag 4 augustus 2013

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

Noord-Limburgse natuurgidsen: Albert Jansen en Henri Vaesen
om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde
van de Koloniestraat.

Maandag 5 augustus 2013

Avonduitstap naar Het Pijnven te Lommel en Eksel
Doel: 			
Leiding: 		
Samenkomst:
				

Observeren van de Nachtzwaluw.
Albert Geuens.
om 20.30 uur op de parking van het staatsbos “Het Pijnven” nabij het
Bosmuseum Kiefhoekstraat (weg van Eksel naar Kerkhoven).

Donderdag 8 augustus 2013

Vogelbuurten
Leiding: 		
Plaats : 		

Pieter Cox
20 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie

Zondag 18 augustus 2013

A. Aanvang vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat
De Veewei te Eksel.
Vervolgens wekelijks tot 27 oktober.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Alles te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.
be

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

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

Zaterdag 24 augustus 2013

Beheerswerken in het Dommeldal
Leiding: 		
Samenkomst:
			

Gerard Jannis
om 9 uur in de Hoxentstraat (ter hoogte van het huis van Frans Van Winkel).
Einde tegen 12 uur.
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Activiteit:		
				

bijeenrapen van hooi. Voor werkmateriaal wordt gezorgd.
Laarzen kunnen nuttig zijn.

Zondag 25 augustus 2013

A. Natuurwandeling in de Kattenbosserheide
Leiding: 		
Samenkomst:

André Geypen.
om 14 uur op de parking bij de “5 Linden” te Lommel-Kattenbos.

B. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.be .
Zondag 1 september 2013

A. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.be .

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

Noord-Limburgse natuurgidsen: Willy Jacobs en Dirk Delchambre
om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde
van de Koloniestraat.

Zaterdag 7 september 2013

Zomerfeest Natuurpunt Noord-Limburg en Hechtel-Eksel in de Katershoeve te Hechtel
Programma: 		
14.30uur start wandeling en aansluitend om 17.30 uur barbecue tot 23 uur
				
aan de Katershoeve
Samenkomst voor de wandeling: parking aan de kruising Hoefstraat met Oude Barrierstraat te Hechtel.
Voor de barbecue voorafgaandelijk inschrijven voor 2 september 2013 bij Paula Alaerts of
Annemie Vanendert-Alaerts Tel.: 011/541984 of 011/552786
Voor meer informatie zie in deze Zonnedauw. op bladzijde 15
Zondag 8 september 2013

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.be .
Donderdag 12 september 2013

Vogelbuurten
Leiding: 		
Plaats : 		
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Pieter Cox
20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
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Zaterdag 14 september 2013

A. Beheerswerken in ons reservaat De Veewei te Eksel
Leiding: 		
Samenkomst:
				
				

Gerard Jannis en de conservators.
Vanaf 9 uur op het reservaat zelf (Kiefhoekstraat). Voor het nodige
werkmateriaal wordt gezorgd. Er worden alleen werkkrachten gevraagd.
Laarzen kunnen zeer nuttig zijn, om niet te zeggen noodzakelijk.

B. Vlinderwerkgroep HESPERIA: Op zoek naar vlinders in de Dommelvallei.
Leiding:		
Rudi Wouters
Samenkomst:
om 13 uur aan parking kerk Overpelt-Fabriek, Fabriekstraat 1, Overpelt
De meeste van onze activiteiten zijn weersgevoelig, hou dus steeds de nieuwsbrief en/of de website
in de gaten of neem contact op met:		
		
Rudi Wouters				
		
Vinkstraat 21, 3920 Lommel			
		
Gsm 0498/384896		
Zondag 15 september 2013

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.be .
Vrijdag 20 september tot maandag 23 september 2013

Vierdaagse uitstap naar Lauwersmeer in Nederland
Vind meer informatie verder in deze Zonnedauw.
Zondag 22 september 2013

Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.be .
Zaterdag 28 september 2013

Beheerswerken in en om het WateringHUIS te Lommel-Kolonie.
Trimestriële onderhouds- en poetsbeurt. Iedereen is welkom van 9 tot 12 uur.
Zondag 29 september2013

A. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.be .

Zonnedauw 2013 juli-aug.-sept.
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B. Wandeling in het Dommeldal
Leiding: 		
Samenkomst:

Gerard Jannis en Alberrt Geuens
om 14 uur aan het zuiveringsstation te Eikelbosstraat Eksel.

Zaterdag 5 oktober 2013 		

Vlinderwerkgroep HESPERIA

Bladmijnenwandeling
Leiding:		
Carina Vansteenwinkel
Samenkomst:
om 13 uur aan natuurreservaat Den Tip, Kanaalstraat ter hoogte van zaal De
Heidegalm.
De meeste van onze activiteiten zijn weersgevoelig, hou dus steeds de nieuwsbrief en/of de web- site in de gaten of neem contact op met:		
		
Rudi Wouters				
		
Vinkstraat 21, 3920 Lommel			
		
Gsm 0498/384896		
Zondag 6 oktober 2013

A. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel.
Leiding: 		
Albert Geuens (tel.: 011/73.27.44)
Samenkomst:
Om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde: 12 uur.
Verrekijker of telescoop zijn aangewezen. Te volgen via website www.natuurpunt-noordlimburg.be .

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

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

Informatie over het Zomerfeest aan de Katershoeve te Hechtel
op 7 september 2013 vindt u op blz. 15

Vogelreis voorjaar 2014 naar Israël (inschrijven tot 1 september)
Zoals we in vorige Zonnedauw al hadden aangekondigd, gaan we in maart 2014 (vermoedelijk van 20 tot
27 maart) naar Israël in de omgeving van Eilat.
Om de reis beter te kunnen voorbereiden, vragen wij om ten laatste voor 1 september in te schrijven
door een voorschot te betalen van 125 euro op rekeningnummer 456-1122981-39 van Natuurpunt NoordLimburg.
Contact: Rik Theuws, tel: 011 661306 - rik_theuws@hotmail.com.
De deelnemers zullen tijdig de nodige informatie ontvangen.
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Vierdaagse vogelreis naar het Lauwersmeer
van vrijdag 20 september tot maandag 23 september.
Na aanleiding van onze succesvolle vierdaagse in
Arnhem in 2011, gaan we dit jaar terug naar Nederland, meer bepaald naar het Lauwersmeer. Dit is gelegen net onder het eiland Schiermonnikoog op de
grens van de provincies Friesland en Groningen.
Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 is een
nieuw natuurgebied ontstaan dat uniek is in de wereld. Tot die tijd werd de natuur van het Lauwersmeer
bepaald door eb en vloed. Nu zijn de drooggevallen
platen begroeid. De gevarieerde flora en fauna trekt
dieren aan. Konikpaarden en Schotse Hooglanders
zorgen voor nog meer variatie in het gebied. Dankzij
de bijzondere natuurwaarden van het weidse en afwisselende landschap is het gebied in 1999 uitgeroepen tot Nationaal Park. Het gebied is zeer vogelrijk.
Vooral in september verzamelen er veel vogels om
zich aan te sterken alvorens verder te vliegen. Het
hele jaar door zijn er bijzondere vogelwaarnemingen
te doen. Sinds enkele jaren broedt er een Zeearend
en dit jaar heeft hij zelfs twee jongen.
Wij verblijven in Landal Natuurdorp Suyderoogh (Lauwersoog), waar we 4 bungalows van 6 personen hebben gehuurd. Dit wil zeggen dat er wel veel comfort
is maar dat we zelf voor ons eten moeten zorgen ’s
morgens en ‘s middags. ’s Avond kunnen we naar het
restaurant van het dorp zelf gaan.
DE REISWEG :

Samenkomst: op de parking van Landal Esonstad, Anjum, Oostmahorn tussen 12 uur en 13 uur.
Let wel : dit is niet de plaats waar wij gaan logeren,
maar hier begint onze eerste excursie.
Programma: We gaan vooral vogels kijken en 1 dag
naar Schiermonnikoog (niet in de prijs). Er is ook een
mogelijkheid voorzien om rond het meer te fietsen
(+/- 45 km), maar dat wordt ter plaatse nog geregeld.
De liefhebbers kunnen ook een bezoekje brengen
aan Dokkum (de moeite waard) .Dus iedereen komt
aan bod !
De kostprijs bedraagt 75 euro pp. zonder het eten en
de uitstappen. Wie meerijdt, betaalt de chauffeur 25
euro.
Inschrijven : bij Marc Geuens : marcgeuens1@
telenet.be of GSM 0478 54 22 51 (na 18u) . Er zijn 24
plaatsen. Dus schrijf tijdig in !
Dit kan je door het bedrag bovenaan te storten op
rekeningnummer 035-2612051-76 van Natuurpunt
Noord-Limburg met vermelding ‘4 daagse Lauwersmeer‘ en het aantal personen.
Marc belt zelf enkel dagen op voorhand wie bij wie in
de auto zit.
Als je niet op tijd op de afgesproken plaats kan zijn,
gelieve een seintje te geven op 0478 54 22 51.

Afstand +/- 330 km . De reisweg verloopt via Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. De A50 richting Heereveen. En via de A7 naar Drachten en daarachter de N
358 op. Neem liefst GPS mee.
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Yvonne Kuypers
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Verslag van Driedaagse Natuuruitstap
naar Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen
Vrijdag 10 mei 2013
Om 10 uur stipt was iedereen bij de afgesproken parking van het Donkvijver aangekomen. We waren dit
jaar met 23. Mark had Heide (ze woont namelijk in
Kluisbergen) bereid gevonden om mee de wandelingen te helpen uitzoeken. De voormiddagwandeling
was een rondje rond de grote vijver. Het aantal Canadese Ganzen viel ons meteen op. Er gaan er trouwens
nog bijkomen, want Sander telde 14 jonge ganzen.
De plantengroei rond de vijver was niet erg bijzonder,
alleen stond er veel Reuzenberenklauw. We kwamen
een originele kampeerplaats tegen die zelfs al te zien
was op Vlaanderen vakantieland, namelijk slapen in
betonnen buizen. Her en der zaten karpervissers. We
kregen zelfs een demonstratie van het “bootvissen”.

Een telegeleide boot met voer en de vislijn werd naar
de gewenste plaats gestuurd om daar alles te lossen
zodat het voer en het aas bij elkaar kwamen te liggen.
Eén van de afvoerbeken zag werkelijk zwart van de
vis (Blankvoorn en Baars). Een Kleine Karekiet liet
zich van kortbij zien en horen. Na het rondje Donkvijver gingen wij ons lunchpakket opeten in een plaatselijk cafeetje, Den Os. Maria van Bér, die ondertussen
al aan haar 35ste driedaagse bezig was, trakteerde
op echte Limburgse vlaai. Zelfs de cafébazin mocht
een stuk mee-eten. Na de middag ging de wandeling
door een eikenbeukenbos namelijk het Koppenbergbos. We kwamen voor de Blauwe Hyacinten en ge-

lukkig, door het late voorjaar waren ze nog volop in
bloei. Ook zagen we overal de Paarse Schubwortel,

een parasiet op Populier, Wilg, Els en Hazelaar. Bij
het Koppenbergbos hoort natuurlijk ook de Koppenberg. Dus klimmen maar en… het is inderdaad zeer
stijl want we zagen ook nog een fietser bijna sterven.
Na een tocht door bossen en velden kwamen we in
de Fiertel (Jeugdherberg) aan. We hadden allemaal
een tweepersoonskamer (met stapelbed). Er waren
voldoende kamers en toch moest de leiding nog ingrijpen, want Leon was stiekem bij Ursula gaan liggen. ’s
Avonds was er voldoende eten en drank want Luc (25
keer) , Marc (20 keer) en Ursula (15 keer) waren de
jubilarissen.
Luc

Zaterdag 11 mei 2013
Jammer genoeg werden we zaterdag wakker door het
geluid van een stortbui. Toen die na het ontbijt nog
niet overgewaaid was, moesten we overschakelen op
plan B. We bezochten het textielmuseum (Must). Hier
leerden we dat de oude weefmachines al met computerprogramma’s werkten. En dit 200 jaar geleden!

Gelukkig scheen de zon toen we ‘s middags weer naar
de jeugdherberg gingen en konden we onze picknick
buiten opeten. In de namiddag konden we dan toch
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doen waarvoor we gekomen waren: wandelen. We
trokken in Kluisbergen door de velden, terwijl we werden nagekeken door nieuwsgierige koeien. Omdat we
veel tijd moesten inhalen, maakten we een extra lange
tocht met een aantal kuitenbijters. Dat bezorgde ons
prachtige panorama’s zoals de skyline van Gent. Onderweg zagen we o.a. een bos reuzegroot zevenblad
en twee overvliegende buizerds. Toen we moe, maar
voldaan in het café zaten, kregen we bezoek van niemand minder dan Ulrich Libbrecht en zijn vrouw. Zij
waren oude bekenden van onze Bér en Maria en de
ouderen onder ons zullen zich nog herinneren dat ze
tijdens één van onze Vlaamse-Ardennen-uitstappen
met een ganse bus bij hen op de koffie gingen.
Rani.

Zondag 12 mei 2013
Na het ontbijt, het opruimen van de kamers en het
inladen van de auto’s vertrekken we met lichte regen
te voet vanuit de jeugdherberg. Via smalle paadjes
tussen weiden en velden gaan we richting muziekbos.
Enkele ontsnapte koeien en wegvliegende patrijzen
onderbreken de wandeling door het natte gras. Door
sommigen wordt er nog iets gezien dat lijkt op een
overblijfsel uit de 2e wereldoorlog. Anderen zien een
gelijkenis met iemand uit de groep.

Gageleer met “mate”
Een dodelijke drank.
In de Middeleeuwen werd
bier gebrouwen van haver.
Dat smaakte bitterder dan
tegenwoordig. Hop werd pas
vanaf de veertiende eeuw
gebruikt. Daarom moesten
de brouwers op zoek gaan
naar smaakmakers.
In onze contreien werd het brouwsel gruyt genoemd.
De koning bezat het brouwrecht en bewaarde angst-
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Onder dikke hoge beuken staan tapijten boshyacinten
en op een vlakte langs het bos vliegt een boompieper.
Aangekomen op het hoogste punt van het bos ontdekken we de Geuzetoren. Het is op deze toren dat
door enkele dichters uit de streek de naam “ Vlaamse
Ardennen” voor het eerst genoemd zou zijn.
Na de picknick, bij een lekker streekbiertje en de traditionele groepsfoto vertrekt de wandeling in Schorrisse. Opnieuw volgen we smalle paadjes door het
mooie landschap. Nu horen we groene specht en zien
we enkele buizerds. Op de grond groeit schubwortel,
boshyacint en fluitekruid weelderig.
Op de grens met St.-Maria-Houbeke houden we even
halt bij de kapel van de Flandrien. Overal kom je hier
bekende namen en plaatsen uit de Ronde van Vlaanderen tegen.
Deze driedaagse eindigen we bij Moeder Stiene aan
de toog.
Bedankt Marc, Heide en het hele gezelschap voor
weeral een geslaagde driedaagse.
Patrik

vallig het recept. Een van de belangrijkste ingrediënten was gagel, nu nog volop aanwezig in de Riebos
en ’t Plat. De bewoners van destijds verkochten de
gagel aan de gruytmeesters van de stad.
Ondanks het feit dat het bier je de echte smaak van
de heide gaf, wordt er overal gewaarschuwd om niet
te veel te drinken. Destijds beweerde men dat je na
6 pinten al begon te hallucineren, na 8 pinten kon je
zelfs al blind worden en na tien pinten of meer kon het
wel eens voorbij zijn.
Als je dit niet geloofd, dan moet je het maar eens uitproberen op een zonnige zondagnamiddag in het wateringHUIS.
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GRAFIET – HART IN HOUT

sprokkels uit actualiteit, boeken en natuurervaringen door de bril van een Lommels gezin.

Een nieuwe rubriek in zonnedauw.
Rafaël De Saeger, Lommelaar sinds augustus 2012
houdt van schrijven, lezen en spelen in met en over
natuur. Samen met Griet Vermeiren woont hij op het
domein van VZW Akindo in Lommel Werkplaatsen.
Dagelijkse belevenissen in het gemengde bospark,
tussen de neerhofdieren en in de speelse tuin deelt hij
graag met de lezers van Zonnedauw. GRAFIET een
anagram van de namen van dit koppel, het is ook het
bestanddeel van het potlood waarmee je schetst, markeert en aantekeningen maakt. Hard, ja soms zal er
een hartig woordje gesproken worden. Breekbaar echter evenzeer, want wie zijn ziel in zijn schrijfsels legt, is
daarin even kwetsbaar. In elk geval wil grafiet in zonnedauw een eerlijk en natuurlijk product zijn. Het hart
in ’t hout. Veel leesplezier en reacties zijn welkom op
de redactie.
GRAFIET – HART IN HOUT

sprokkels uit actualiteit, boeken en natuurervaringen door de bril
van een Lommels gezin.

Natuurpunt Noord-Limburg (Lommel-Overpelt) maakt
een punt van natuur, dat staat als een paal boven water. Maar hoever kan je daar als individueel lid in gaan?
Lidgeld storten, een peter of meterschap opnemen,
een stukje terrein mee aankopen, het is prachtig en tegelijk een beetje afstandelijk. Je eigen tuintje of balkon
vogel- en insectvriendelijk inrichten, exoten uitroeien,
mee beheren, het is hartverwarmend, deugddoend en
tegelijkertijd wat projectmatig in tijd en ruimte. Gelukkig
kunnen natuurbewuste medemensen voor hun dagelijkse behoeften ook terecht in exclusieve winkelketens
en op specifieke markten. Oei, klinkt dat niet enigszins
elitair? Nee, exclusief betekent niet dat deze leveranciers mensen uitsluiten, integendeel. Het zijn leveranciers die onethische of onnatuurlijke productiewijzen
trachten te weren. Daarin zijn ze exclusief, selectief en
specifiek. Triodosbank, Wereldwinkels, Voedselteams,
allerhande biowinkels en dito labels schieten als paddestoelen uit de grond. Laat ons hopen dat het symbionten of op zijn minst saprofyten zijn. Dan kunnen
niet alleen onze mycologen maar alle natuurpunters en
sympathisanten de vruchten hiervan plukken.

concept is eigenlijk heel eenvoudig. De voedselketen
zo kort mogelijk houden en het voedsel zo duurzaam
mogelijk – lees biologisch – produceren. Voedselteams
Limburg werkt samen met Hartenboer vzw. Deze boerenorganisatie verenigt heel wat Limburgse bio-boeren
en neemt de administratieve en financiële verwerking
van alle transacties tussen consument en producent
op zich. “Het is als Voedselteam Lommel prettig werken met zo een degelijke structuur achter zich. De leden van het voedselteam Lommel – pure energie op
je bord! bestellen bijna wekelijks een hoeveelheid seizoensgroenten en fruit, bio vlees, zuivel en eieren via
de webshop van de vzw Voedselteam of Hartenboer.
De leden die niet over internet beschikken kunnen beroep doen op de steun van een bestelverantwoordelijke die op hun vraag voor hen bestelt. Anja en Marc uit
de wijk Heerserbergen nemen deze taak op zich.”,zo
legt Raf uit. De week nadien komen de leden hun bestelling ophalen in het huis van Griet en Raf. Dit koppel
is lid van Natuurpunt en woont sinds vorig jaar op het
domein van de vzw Akindo, Werkplaatsen 65/1. Zij zijn
ook de starters van dit initiatief hier in Lommel. “Duurzaam leven kan gezond en vrolijk zijn,” weet Griet te
vertellen. “Elke week mensen over de vloer die hun
bestelling ophalen, soms een klapke doen, nieuwtjes
delen, een koffietje of theetje blijven drinken, het zijn
warme winterse of zalig zomerse momenten. We namen het idee voedselteam mee uit onze vorige woonplaats in de ‘Vlaanders’ en stellen vast dat het hier in
Limburg echt schitterend georganiseerd is. De meerwaarde van de sociale economie binnen het duurzame
karakter van de productie en het transport van het lokaal en seizoensgebonden eten stellen we des te meer
op prijs. Het past perfect binnen de filosofie van onze
manier van zijn en ons vrijwilligerswerk hier op Akindo
in Lommel.” Raf voegt eraan toe dat hij het gewoon fijn
vindt om mensen samen te brengen en door te ‘consumanderen’ hen ook aan het denken zet. “Verzet begint niet met grote woorden,” parafraseert hij Remco
Campert,”maar met jezelf een vraag te stellen en dan
die vraag aan de ander te stellen.”
(Vervolg in volgende Zonnedauw)

Ook in Lommel is er beweging op dit vlak. Zonder hier
de commerciële toer te willen opgaan, stellen we vast
dat er in het centrum een biowinkel aan de CC De
Adelberg en de Reformwinkel in de galerij Vivaldi zijn
bijgekomen. Ook startte in maart een heus voedselteam. Twee natuurpunters zetten hun liefde voor mens
en natuur om in de uitbouw van een vereniging rond
biologische voeding. Voedselteam Lommel – pure
energie op je bord! is ondertussen een groep Lommelaars die samen bewust en duurzaam willen omgaan
met voeding. Ze zijn deel van de vzw Voedselteams
die over gans Vlaanderen soortgelijke groepen ondersteunt en die de logistieke zorgen op zich neemt. Het
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De Slobkousjes keken vol bewondering bij de buren
Een “wistjedatje” in de nieuwsbrief van onze buren van
Meanderland trok mijn aandacht. Ik las er dat de paarse schubwortel in bloei stond in de Maat.
De paarse schubwortel (Lathraea clandestina) is een
laag blijvende plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). De paarse schubwortel parasiteert gewoonlijk op de wortels van populier en wilg. De plant heeft
geen bovengrondse stengel. Ze bloeit van maart tot
mei, met langgesteelde 4 tot 5 cm lange bloemen, die
rechtstreeks vanuit de wortelstok komen.
De paarse schubwortel is geen alledaagse verschijning. België vormt de traditionele noordgrens van haar
verspreidingsgebied. In de “Flora van België” staat hij
aangeduid als zeer zeldzaam in Vlaanderen. Je kan er
wel lezen “soms zeer talrijk op de vindplaatsen”. En
dat is het minste wat je kan zeggen van wat we in de
Maat te zien kregen. Dankzij Isabelle konden we het
nodige bewijsmateriaal meebrengen.
Alsof dit nog niet genoeg was, vonden we wat verder

uit twee componenten, een ovale, bladvormige trofofoor en een lijnvormige sporenaar .
Ook deze jongen is zeer zeldzaam in ons Kempisch
district. We zijn al heel opgetogen als we mits tijdig wat
plaggen enkele exemplaren krijgen in onze Lommelse
Vloeiweiden.
Wil je volgend jaar ook eens gaan kijken, neem dan
vanaf ecocentrum De goren de blauwe route en geef
je ogen de kost. Er valt daar trouwens wel meer moois
te beleven.
Kunnen deze tafereeltjes je boeien, sluit je dan aan
bij onze plantenwerkgroep ‘de Slobkousjes’. Een mail
naar jan.leroy@skynet.be volstaat om er alles over aan
de weet te komen.
Jan LEROY

op onze wandeling een hele plek addertong.
De addertong (Ophioglossum vulgatum) is een kleine
varen die behoort tot de addertongfamilie (Ophioglossaceae). De plant wordt 5–35 cm lang en heeft een
korte rechtopstaande wortelstok, waar geen schubben
aan zitten. Elke plant produceert op het groeipunt van
de wortelstok slechts één blad per jaar. Dit blad bestaat

Cursus Natuurgids (start op zaterdag 7 september 2013).

Enige kennis over natuur is een voordeel, maar geen vereiste.
De cursus loopt van begin september 2013 tot eind juni 2014 en gaat door op zaterdagvoormiddag van 9u00 tot
12u15. Hij omvat een 30-tal activiteiten waarvan 15 excursies.
Het gedrukte handboek kost 18 euro. Je kan het handboek ook gratis downloaden van de website. Inschrijven
kan via de site van CVN (http://www.c-v-n.be/nl/cursus-detail/natuurgids_337.aspx) en kost € 198,- voor Natuurpuntleden en € 220,- voor niet-leden.
De opleiding natuurgids is erkend door Toerisme Vlaanderen.
Voor meer informatie:
Theo Janssen
Medewerker Natuurbeleving - 0473 801 830 - theo.janssen@natuurpunt.be
Coördinator BC De Wulp - Tussenstraat 10 - 3910 Neerpelt - 011 802 677
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Vleermuizen: een zegen voor je tuin! (deel 3)
In enkele uitgaven van Zonnedauw hebben we
aandacht voor vleermuizen. In de twee vorige
boekjes vind je adviezen over hoe je je tuin kan
inrichten voor deze nuttige diertjes, waar ze een
geliefde thuis vinden en met een voorstel tot zelfbouw van een vleermuiskast. Hier het laatste deel.
5.
Veel gestelde vragen in verband met
vleermuiskasten
Welke kast is geschikt?

Tegenwoordig zijn vleermuiskasten beschikbaar in allerlei uitvoeringen, maten en vormen. Er is dan ook
enige kennis over de voorkeur van vleermuizen nodig om de juiste kast te kiezen. Vleermuizen zijn zeer
kieskeurig en om de kans te verhogen dat de kast
daadwerkelijk gebruikt wordt, dient er best rekening
gehouden met onderstaande tips.
1)
Vleermuizen houden niet van tocht. De toegang mag dan ook niet breder zijn dan 15 à 20mm. Er
mogen geen spleten zijn tussen de wanden onderling
en met het dak.
2)
Het best is een kast die niet open gaat van
boven uit. Er zijn minder tochtmogelijkheden en de
kans op verstoring is kleiner. Als een dergelijke box geopend wordt dan bestaat de kans dat de vleermuizen
ongewild verwond worden bij het openen van het dak.
Pootjes en tenen kunnen hierbij geplet raken.
3)
Als de kast vervaardigd is uit hout, is een ruw
en onbehandeld oppervlak vereist. Vleermuizen kunnen niet gaan hangen tegen gladde oppervlaktes . Om
het even welk product om hout te behandelen kan giftig
zijn. Houten vleermuiskasten hebben een levensduur
van ongeveer 10 jaar. Kasten gemaakt van houtbeton
(een mengeling van houtsnippers en beton) blijken erg
in de smaak te vallen bij vleermuizen.
4)
Door weer en wind verweerde kasten blijken
attractiever te zijn.

Waar wordt de vleermuizenkast best geplaatst?

1)
Om de kans op in gebruik name te verhogen,
wordt de kast best geplaatst nabij een terrein waar er
voldoende prooiaanbod is. De plaats moet beschutting
bieden tegen al te hevige wind en de kast moet gedurende een deel van de dag door de zon beschenen
worden.
2)
In tegenstelling met vogels en knaagdieren maken vleermuizen geen nest. Een warm verblijf is dan
ook in de zomer noodzakelijk voor moederdieren en
hun zogende jongen. In de winter daarentegen is een
constante, koele temperatuur (ongeveer 7 °C) noodzakelijk om te overwinteren.
3)
Ideaal is om 2 of 3 kasten in elkaars omgeving
op te hangen, allemaal gericht op een andere windstreek, zodat tijdens de dag een heel gamma aan
temperatuurvariaties voorhanden is. Een voorbeeld:
kasten gericht van het zuidoosten tot en met het zuidwesten. Zo schijnt de zon gedurende een tijd op elke
kast afzonderlijk. Tijdens heel warme dagen kan de
temperatuur in een op het zuiden gerichte kast veel te
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hoog oplopen terwijl de andere kasten schaduw hebben gedurende een deel van de dag.
4)
Vleermuiskasten worden best geplaatst nabij
rechtlijnige opgaande vegetaties zoals bijvoorbeeld
een bomenrij of een houtwal. Een aantal soorten gebruiken deze elementen als verbindingsweg tussen
hun verblijfplaats en jachtterreinen. Ze vermijden zo
veel mogelijk open ruimtes.
5)
Let er op dat obstakels zoals takken een vrije
aanvliegroute naar de kast niet belemmeren. Verwijder
ze ook onderaan de kast zodat de vleermuizen probleemloos kunnen landen vooraleer ze binnen kruipen.

Plaatsing tegen bomen

1)
De meeste soorten verkiezen kasten die ongeveer 5 meter hoog hangen. Al is het mogelijk dat
grootoorvleermuizen een kast uitkiezen die slechts anderhalve meter boven de grond hangt.
2)
Als de vleermuiskasten geplaatst worden op
voor publiek toegankelijke plaatsen houdt dan rekening met eventueel vandalisme en zorg dat de kasten
buiten het bereik van katten hangen.
3)
Plaats de kasten zo hoog mogelijk zonder jezelf in gevaar te brengen.
4)
Gebruik nagels zonder kop en sla ze niet volledig in de boom. Zo bekom je dat wanneer de boom
aangroeit , de kast afgestoten wordt zonder dat ze
barst. Je kan ze ook ophangen met draadlussen rond
de boom. IJzeren nagels gebruik je bij bomen zonder commerciële waarde. Koperen nagels zijn ideaal
bij coniferen (dennen en sparren). Aluminium nagels
veroorzaken het minste schade aan kettingzagen en
houtsnippermachines.

Plaatsing tegen gebouwen

1)
Plaats de kasten zo hoog mogelijk en zo ver
mogelijk van vensters verwijderd. Vermijd zo verstoring door mensen of katten.
2)
Net zoals bij bomen moet de voorzijde van de
kast tijdens een gedeelte van de dag door de zon beschenen worden. Kasten georiënteerd op het noorden
of noordoosten worden zelden als zomerverblijf gebruikt. Eventueel wel als winterverblijf.

Andere mogelijkheden

Andere mogelijkheden zijn palen, afsluitingen, tuinmuren en stalletjes. Problemen hier zijn dat de kasten te
laag hangen en opvallen zodat ze een gemakkelijke
prooi vormen voor predators of vandalen.

Hoeveel vleermuiskasten

1)
Twee of drie kasten zijn ideaal. Mogelijk wordt
één enkele kast wel in gebruik genomen. Maar dit
hangt af van welke soorten er in de omgeving voorkomen.
2)
Wanneer het een boom betreft met een grote
omtrek, kunnen rond de stam drie kasten, gericht op
verschillende windstreken, geplaatst worden. Vooral in
grote dennen- en sparrenbosbestanden is dit de aangewezen methode.
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ken.

Hoelang duurt het voor de vleermuizenkast in •
Vleermuizen vliegen niet in je haar. Soms vliegebruik genomen wordt?
gen ze vlak langs je heen om een insect te vangen.
1)
Het kan verschillende jaren duren vooraleer de
kast in gebruik genomen wordt. Wees geduldig!
2)
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat vleermuizen
verhuizen van een goede kolonieplaats (bvb onder het
dak) naar een juist geplaatste vleermuizenkast.
3)
Mogelijk zijn er heel wat andere geschikte kolonieplaatsen in de omgeving.

Hoe weet ik dat de kast in gebruik is?

De kast is in gebruik wanneer er vleermuizenkeutels
en versteende urine onder de kast of tegen de aanvliegplank te vinden zijn. Verder ook wanneer er een
piepend geluid te horen is. Houdt tegen zonsondergang de kast in het oog. Is ze in gebruik dan zie je de
bewoners vertrekken om op insectenjacht te gaan.

6.

Weetjes :

•
Vleermuizen knagen niet aan materialen
•
Vleermuizen maken soms geluiden die wij kunnen horen. Zitten ze in een groepje onder je dak dan
zijn hun sociale geluiden (onderlinge communicatie)
wel eens hoorbaar. Het gepiep lijkt een beetje op dat
van muizen. Soms kruipen zij over isolatiemateriaal.
Dit maakt een krassend geluid. Dit is meestal van eind
mei tot eind augustus. Daarna zal het verdwijnen omdat de vleermuizen een andere verblijfplaats opzoe-

•
Ze zullen je niet aanvallen of bijten tenzij je ze
vastneemt.
•
Ze zijn zeer nuttig. De gewone dwergvleermuis
eet per nacht ongeveer 1000 muggen.
•
In onze streken wonen ongeveer 17 soorten
vleermuizen. In heel de wereld komen meer dan 1100
soorten vleermuizen voor.
•
Het zijn zoogdieren. Dit betekent dat ze hun
jongen ‘zogen’ (melk geven).
•
Als je de ‘keutels’ kan kapot wrijven tot poeder
dan zijn het vleermuizenkeutels en geen muizen- of
rattenkeutels.
•
Vleermuizen maken geen nest. Ze brengen
geen nestmateriaal binnen zoals vogels. Ze hangen
gewoon tegen een balk of kruipen ergens achter in.
•
Zit een vleermuis in je kamer: geen probleem.
Zet een venster open en laat het licht uit. Doe de
deur(en) naar de andere ruimten in huis toe. Ze zal
vanzelf naar buiten vliegen zonder dat je achter de
vleermuis moet jagen.
Sluit uitvliegopeningen niet af! Je sluit zo levende
vleermuizen op. De dieren gaan dood en zullen voor
ernstige geurhinder zorgen. Heb je problemen met
vleermuizen contacteer dan een van de vleermuisspecialisten: zie Zonnedauw 2013 nr 1.

ZOMERFEEST NATUURPUNT NOORD-LIMBURG en HECHTEL-EKSEL
Op zaterdag 7 september 2013

in de prachtig gelegen Katershoeve te Hechtel. De
Katershoeve is het lokaal van Natuurpunt afdeling
Hechtel-Eksel en is eveneens reservaatsboerderij in
het brongebied van het reservaat de “Zwarte Beek”.
We komen samen om 14.30 uur op de parking gelegen aan de kruising van de Hoefstraat met de Oude
Barrierstraat (weg ongeveer tegenover De Ark). Aldaar start een wandeling. Deze namiddagwandeling
eindigt aan de Katershoeve.
Aansluitend genieten we hier van een smakelijke barbecue met diverse groenten en sausjes. Tijdens de
avonduren keuvelen we tussen pot (koffie) en pint en
met een lekker stuk vlaai gezellig verder over de voorbije en toekomstige activiteiten…

Feestprogramma
Om 14.30 uur :
Samenkomst op de parking aan de kruising Hoefstraat met Oude Barrierstraat
voor de wandeling .
Vanaf 17.30 uur:
Barbecue.
Voor iedere deelnemer is er buiten stokbrood, diverse
groenten en sausjes, drie stukken vlees (worst, gemarineerde cotelet, saté) voorzien.
Achteraf is er nog voor iedereen vlaai.

liefst zo mogelijk per e-mail, ofwel persoonlijk.
e-mail: petrus.alaerts@telenet.be; tel.: 011-54 19 84
of Annemie Vanendert-Alaerts
e-mail: patrick.van.endert@telenet.be;
tel.: 011-55 27 86
ten laatste op zondag 1 september.
De persoonlijke bijdragen worden ook aan één van
beiden betaald op voorhand. Overschrijving kan gebeuren op rekeningnummer 979-2390240-68 van Petrus Alaerts.
Aanmerking
1.In deze bijdrage is het drankverbruik NIET inbegrepen. Iedereen drinkt zo veel (of zo weinig) als
hij wilt maar rekent telkens af met de mensen van
Natuurpunt die het cafetaria van de Katershoeve die
dag runnen. Deze mensen zijn vrijwilligers die belangloos hulp verlenen en daarom ook aan democratische prijzen, zoals in ons WateringHUIS, aan
bezoekers koffie, fris- en andere dranken kunnen
aanbieden.
2.Bij minder goed of slecht weer kunnen we allen aan
tafels zitten, eten en drinken in de Katershoeve in het
afdelingslokaal van Natuurpunt Hechtel-Eksel.

Inschrijvingen
Iedere deelnemer betaalt 9 € per persoon (tot 15 jaar
6 €) en geeft zich op,
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PRIKBORD

UIT TE KNIPPEN ACTIVITEITEN VAN NATUURPUNT NOORD-LIMBURG
Derde trimester JULI-AUGUST.-SEPT. 2013

Zaterdag 6 juli 2013 Vlinderwerkgroep HESPERIA : Bezoek heringerichte Schuilenswijer om 13 uur aan parking Begijnenvijvers,
Begijnenstraat 3940 Hechtel-Eksel
Zondag 7 juli 2013: Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan
het einde van de Koloniestraat.
Donderdag 11 juli 2013: Vogelbuurten om 20 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
Zaterdag 13 juli 2013: Beheerswerken in het Dommeldal om 9 uur in de Hoxentstraat (ter hoogte van het huis van Frans Van Winkel).
Einde tegen 12 uur.
Zondag 21 juli 2013: Wandeling in het Dommeldal om 14 uur aan het zuiveringsstation te Eikelbosstraat Eksel.
Zaterdag en zondag 3 - 4 augustus 2013 Vlinderwerkgroep HESPERIA: Vlindermee met Hesperia
Op zaterdag zoektocht naar nachtvlinders en op zondag naar dagvlinders.
Er zijn verschillende activiteiten en uren, zie website: http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/vlinders.html
Zondag 4 augustus 2013: Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14
uur aan het einde van de Koloniestraat.
Maandag 5 augustus 2013: Avonduitstap naar Het Pijnven te Lommel en Eksel: Observeren van de Nachtzwaluw om 20.30 uur op de
parking van het staatsbos “Het Pijnven” nabij het Bosmuseum Kiefhoekstraat (weg van Eksel naar Kerkhoven).
Donderdag 8 augustus 2013: Vogelbuurten om 20 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
Zondag 18 augustus 2013
A. Aanvang vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel. Einde. Vervolgens wekelijks tot 27 oktober
B. Seizoenswandeling in ons reservaat Het Plat te Overpelt om 14.00 uur aan de Schapenstal aan het einde van de Palisstraat.
Zaterdag 24 augustus 2013: Beheerswerken in het Dommeldal om 9 uur in de Hoxentstraat (ter hoogte van het huis van Frans Van
Winkel).
Zondag 25 augustus 2013
A. Natuurwandeling in de Kattenbosserheide om 14 uur op de parking bij de “5 Linden” te Lommel-Kattenbos.
B. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel.
Zondag 1 september 2013
A. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel.
B. Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.
Zaterdag 7 september 2013: Zomerfeest Natuurpunt Noord-Limburg en Hechtel-Eksel in de Katershoeve te Hechtel om 14.30uur
start wandeling en aansluitend om 17.30 uur barbecue tot 23 uur aan de Katershoeve Samenkomst voor de wandeling: parking aan
de kruising Hoefstraat met Oude Barrierstraat te Hechtel. Voor de barbecue voorafgaandelijk inschrijven voor 2 september 2013 bij
Paula Alaerts of Annemie Vanendert-Alaerts Tel.: 011/541984 of 011/552786
Zondag 8 september 2013: Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het
reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel.
Donderdag 12 september 2013: Vogelbuurten om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
Zaterdag 14 september 2013
A. Beheerswerken in ons reservaat De Veewei te Eksel vanaf 9 uur op het reservaat zelf (Kiefhoekstraat). Voor het nodige
B. Vlinderwerkgroep HESPERIA: Op zoek naar vlinders in de Dommelvallei om 13 uur aan parking kerk Overpelt-Fabriek, Fabriekstraat 1, Overpelt
Zondag 15 september 2013: Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het
reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel.
Vrijdag 20 september tot maandag 23 september 2013: Vierdaagse uitstap naar Lauwersmeer in Nederland
Zondag 22 september 2013: Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het
reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel.
Zaterdag 28 september 2013: Beheerswerken in en om het WateringHUIS te Lommel-Kolonie.
Zondag 29 september2013
A. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel.
B. Wandeling in het Dommeldal om 14 uur aan het zuiveringsstation te Eikelbosstraat Eksel.
Zaterdag 5 oktober 2013 Vlinderwerkgroep HESPERIA: Bladmijnenwandeling om 13 uur aan natuurreservaat Den Tip, Kanaalstraat
ter hoogte van zaal De Heidegalm.
Zondag 6 oktober 2013:
A. Vogeltrekwaarneming en ornithologisch ringwerk aan het reservaat De Veewei te Eksel om 9 uur op het reservaat De Veewei, Kiefhoekstraat te Eksel.
B. Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.
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Uitbouw van een nieuw spiritueel natuurreservaat “Kleinmolen”
In 1999 hebben we van Bernard Delhaise een perceel
weiland van ongeveer 2ha 90 aangekocht aan de Wedelse molen langs de Dommel. Dat was het begin van
het behoud van een uitzonderlijk gebied. In 2006 hebben we van Bernard ongeveer 6 ha in beheer gekregen (ondertussen erkend als reservaat)
De vurige wens van de familie Delhaise om het domein niet te laten versnipperen heeft nu concrete vormen aangenomen. We zijn namelijk tot een overeenkomst gekomen om de percelen van Bernard Delhaise
te kopen en de percelen van Marie-Paule Delhaise in
beheer te nemen. Het beheerde terrein zal dan ongeveer 15 ha groot zijn.
Samen met de familie Delhaise hebben we besloten
om van dit uitzonderlijk gebied een stiltegebied en bezinningsgebied te maken. In de Dommelvallei moet er
minstens 1 gebied zijn waar rust het belangrijkste is.
Dit wil zeggen dat het niet publiek toegankelijk is, maar
dat we tijdens onze wandelingen deze gebieden zeker
zullen gaan bekijken. Trouwens er zijn nu voldoende
publieke wandelingen rond de Kleinmolen.

Onze familiegeschiedenis en dus onze band met de
Kleinmolen dateert uit 1798 toen Jean Valentijns de
Kleinmolen aankocht samen met de Bemvaartse molen en de Wedelse molen.

Bijgaand geeft Marie-Paule Delhaise een historisch
overzicht en een beschrijving van de spirituele waarden van de Kleinmolen.

Wat ik altijd gevoeld heb is de liefde die de families
Valentijns en Smets en daarna Delhaise koesterden voor deze plaats. Ik zag hoe Charlotte en Emile
Smets, onze grootvader, waakten en werkten aan
de molen en het landgoed. Daarna zetten Hubert en
Paule Delhaise-Smets dit werk verder.

Luc WINTERS

De Kleinmolen:
spiritueel natuurreservaat en krachtige plaats,
pareltje in de Dommelvallei.
Omstreeks de jaren 750 toen de heilige Willibrordus
zijn tocht ondernam om de christelijke leer vanuit
Noord Nederland naar het zuiden te brengen was het
Hoxent een van zijn stopplaatsen. Hij koos deze plaats
omdat hij de verbinding met de Kosmos duidelijk gevoeld moet hebben. Hij stichtte de eerste kerk in deze
streek namelijk de Willibrordus kapel van het Hoxent,
ook de Kleinmolen dateert uit zijn tijd.

Van Jean Valentijns ging de molen naar Philomena
Valentijns, dan naar Jules Smets, Charlotte Smets
daarna naar Hubert en Paule Delhaise-Smets.

Op haar sterfbed drong Charlotte er op aan om de
akte van verkoop van de Kleinmolen aan Hubert en
Paule nog onmiddellijk door te laten gaan; dit was uit
bezorgdheid. Hubert en Paule mochten dit kopen van
haar maar er waren 2 voorwaarden aan verbonden:
1. De Kleinmolen moet in de familie blijven,
2. Er moet vrede heersen tussen de verschillende
molenaars. Ik lees dit als: familievrede en eenheid,
ons streefdoel.
Terwijl Bernard Delhaise op zijn beurt het werk van
zijn vader verder gezet heeft, sloot ik me aan bij de
visie van de 3 vrouwelijke eigenaressen, Mina Valentijns, Charlotte Smets en Paule Smets, namelijk rekening houden met het gevoel, gevoel met de natuur en
met de manier van onderhoud.
Er ontwikkelde zich bij mij een bijzonder gevoel voor
de kosmische energie, diezelfde energie die destijds
Willibrordus gevoeld moet hebben.
Door kunsttentoonstellingen te organiseren in de natuur, meditaties en spirituele ontmoetingen met bijzondere mensen wordt deze kosmische energie verder gestimuleerd.
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Ik voel dan ook dat de kosmische kracht die hier aanwezig is beschermd moet worden maar ook verder uitgedragen moet worden zodat het een rol kan spelen
in de huidige samenleving. Een watermolen heeft immers altijd een bijzondere rol gespeeld in de samenleving.
Bernard die de visie van mijn vader verderzette, draagt
deze over aan Natuurpunt.

Zelf zoek ik een groep te vormen die de spirituele kant
van het domein kan helpen uitdragen en aangezien
Bernard, Natuurpunt, ikzelf en de familie van mening
zijn dat het belangrijk is om de eenheid van het domein te behouden, zou ik me kunnen voorstellen dat
de werkgroep die ik zoek samen te brengen een eenheid binnen het kader van Natuurpunt zou kunnen vormen.
De vibratie in de natuur waarnemen, is ook bezig zijn
met het onderhoud van de natuur. Waarnemen helpt
de energie vrij te laten stromen.
Tot nu toe is hier geen werkgroep voor aangesteld bij
Natuurpunt, maar ik kan me voorstellen dat dit in de
toekomst wel zal gebeuren. Het zou een manier zijn
om de eenheid van het domein in zijn verschillende
aspecten waar te maken.
Marie-Paule DELHAISE
Foto1 Michel Vandael; foto 2 Joris Vandenhaute
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Jan Leroy bezit een interessant oud boekje met de eenvoudige maar duidelijke titel “Vogels”. Het is
uitgegeven bij Callewaert-De Meulenaere voor Davidsfonds in 1906 en de auteur is E.H.J. Iserbyt. Jan
selecteert telkens voor Zonnedauw een boeiende tekst uit dit boekje.
In vorige uitgaven was het onderwerp:
- “Stand-, trek- en zwerfvogels”.
- “Nestbouw”.
- “Nuttige en schadelijke vogels.”
- “Vogels bij koude voederen”
- “Het `Vogelei”
In deze Zonnedauw: Zwaluwen ten prooi aan de mode
De teksten worden in de oorspronkelijke oude spelling weergegeven.

ZWALUWEN TEN PROOI AAN DE MODE
Iedereen bestatigt de snelle vermindering der zwaluwen, de boodschappers der blijde Lente, door iedereen bemind, door niemand verontrust, toegelaten bij
een ieders woning waar ze hun kunstig nestje metsen,
de vroolijke, bontgekleurde zwaluw, die rusteloos en
snel de lucht doorklieft. De zwaluw verdwijnt uit onze
gewesten.
Vraagt ge naar de oorzaak? Sedert eenige jaren ‘worden die lieflijke vogels woedend nagejaagd: in ‘t Zuiden
van Frankrijk in Italië, aan alle zuidersche zeestranden,
waar de trekkend; zwaluwen, reeds meegevlogen door
de verre reis, een tijdeken gaan uitrusten om daarna
met nieuwe krachten over den breeden plas te vliegen, overal, liggen strikken en netten gereed. Ontelbare zwaluwen worden jaarlijks weggevangen en wilt
ge weten wat, men ermee aanvangt? Ondervraag de
damen, of, vindt ge ‘t onbescheiden, werp een blik op
hunne monumentale hoeden en dikwijls zult ge, tusschen bloem en strek, een opgevulde zwaluw ontwaren. Dit is, als ‘t u belieft d ..... mode. Een modehuis
van Parijs ontving verleden jaar meer dan 50000 zwaluwen. En zeggen dat die geëerde vrouwen zoo goedhertig en teergevoelig zijn, dat zij aan ,geene vlieg, late
varen aan een vogel, zouden kwaad doen. Maar als ‘t
er op aankomt de mode te volgen, die goede geveelens verdwijnen als rook uit ... het vrouwen hert ; die
almachtige koningin, met name de mode, zwaait den
scepter over alle landen; ‘t wordt eene ware dwingelandij; men klaagt bitterlijk over hare zotte en lastige
eischen, maar toch wordt ze slafelijk gevolgd, al moesten, om harentwille, alle ‘Vogels van’t aanschijn der
aarde verdwijnen.
En alzoo, tot schade voor al wien van tuin-, bosch- of
landbouw leven moet, verminderen de vogels in getal
en vermenigvuldigt het ongedierte op verbazende en
onrustwekkende wijze.
Andere oorzaken van ‘t verdwijnen der vogels kunnen
aangestipt worden, maar’t is moeielijk om ze tegen te
werken, omdat ze ‘t gevolg zijn van eene dringende
economische strekking. De vogels beminnen de bosschen met hun dicht en somber loover; zij verkiezen
de oude en holle boomen, die hun eene gemakkelijke
woon- en schuilplaats aanbieden. Welnu, de bosschen
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verdwijnen uit onze ,gewesten en, waar zij bewaard
blijven, worden de slechte boornen niet meer gedoogd; want in boschteelt zooals in landbouw, streeft
men naar de hoogste opbrengst, die met ‘t bewaren
van vermolmde en uitgekankerde stammen niet ,kan
samengaan.
Maar het is niet genoeg, de noodklok te luiden en den
vinger op de wonde te leggen; er moet gezocht worden
naar middelen om het dreigende gevaar tegen te werken en de wonde te heelen.
Wetten, strenge wetten, daarmede is ‘t te doen, zoo
zingen ,op alle tonen sommige vogelvrienden, die in
hunnen iever al de vogeldooders achter de grendels
zouden wenschen. Ja, deugdelijke wetten zijn wenschelijk en noodzakelijk, maar men verwachte er niet
alles van ; er bestaan wetten en reglementen in overvloed, die perk en palen stellen; hebben zij de vogelvangers doen verdwijnen? niet meer of dat de zoo nuttige wet op de openbare dronkenschap de Bacchusvrienden uitgeroeid heeft.
Ten anderen, plaatselijke wetten gelden buiten onze
grenzen niet, zoodanig, dat hunne strenge uitvoering
en stipte onderhouding slechts uitwerksel zouden
hebben voor onze standvogels en misschien eenige
zwerfvogels. Wat baat het, dat zwaluwen, nachtegalen en andere nuttige zangers,bij ons, door de wet beschermd worden, indien ze op hunne verre tochten onmogelijk de strikken ontgaan kunnen, die hun met alle
vrijheid in andere landen gespannen worden? Zoolang
er geene internationale overeenkomsten en wetten tot
stand komen, die de nuttige trekvogels overal beschermen, zullen onze beste plaatselijke wetten, zoo niet
nutteloos, toch nooit doeltreffend zijn.
Menige loflijke poging wierd aangewend om die wetten te bekomen, maar tot heden bleef de uitslag weinig aanmoedigend. Onlangs nog wierd eene krachtige
werking ondernomen door de Belgische Maatschappij ter bescherming der nuttige vogels : nog eens, bekwam men niet wat men begeerde; ‘t is voornamelijk
door Italië dat de grootste stokken in ‘t wiel gesteken
wierden. Onder ‘s Hemels. dak, bestaat geen vogelmoordenaarsland als Italië.
Iedereen is overtuigd, dat het bekomen van deugde-
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lijke internationale verordeningen zware moeilijkheden
oplevert. Sommige zwartzieners aanzien als onmogelijk de verwezenlijking van dezen schoonen droom.
Maar, ‘t zou verkeerd zijn, den moed in de schoenen
te laten zinken, want de strekking is uitmuntend en alle
goede gedachten eindigen vroeg of laat met te zegepralen. Daarom zeggen wij aan alle weldenkende en
invloedhebbende vogelbeschermers : vooruit met taaien moed en niet gerust, vooraleer uw verheven werk.’
met goeden uitslag bekroond zijn.
Foto Pieter COX

MOORD OP HENRI BOOMS 1909.
Op de rand van het militair domein, in de wijerbrugstraat te Eksel, bevindt zich deze veldkapel.
Er is een bordje aangebracht met de naam: Henri
Booms 22-03-1890 tot 18-11-1909. Wie was deze
Henri Booms en wat is hem overkomen?
Henri woonde als jonge man nog bij zijn ouders in de
wijerbrugstraat, ongeveer 500 meter verder als waar
nu dit kapelleke staat. Het woonhuis is jaren geleden
al afgebroken, alleen de fundamenten zijn nog aanwezig. Die bewuste 18 november in 1909 kwam Henri
per fiets terug van zijn werk van Lommel-fabriek. Hij
had die dag zijn loon van 14 dagen uitbetaald gekregen; 45,50 fr., wat in die tijd veel geld was. Henri
fietste over de heide langs het militaire domein huiswaarts. tot hij op deze plek plots overvallen werd. Hier
werd Henri op een zeer gruwelijke manier om het leven gebracht en van zijn geld beroofd. Zijn ouders, die
Henri niet zagen thuiskomen, zijn diezelfde avond nog
uitgebreid gaan zoeken. Maar in het donker vonden
ze niets. ‘s Anderendaags toen het licht werd en Henri
nog altijd niet thuis was, zijn de ouders opnieuw gaan
zoeken. Die hebben hem toen vreselijk verminkt aangetroffen. In het begin van het gerechtelijk onderzoek
tastte men nog in het duister, de doorbraak kwam er
toen een anonieme brief bezorgd werd bij de speurders met de naam van de dader. Deze persoon had
al verschillende veroordelingen voor geweldplegingen
opgelopen en was de werkmakker van Henri op Lommel-fabriek. Hij kende het reilen en zeilen van Henri
dus zeer goed. Ondanks alle bewijzen tegen hem
bleef hij onbewogen en alles ontkennen. Tenslotte
werd het stoffelijk overschot van Henri opgegraven
en werd de dader hiermee geconfronteerd. Toen werd
het voor de dader toch te veel en ging tot bekentenissen over. Later op het assisenproces werd de dader
ter dood veroordeeld, doch deze straf is nooit uitge-

voerd. Toen hij later na vele jaren werd vrijgelaten,
kwam de dader zeer kort terug naar Eksel, doch door
de druk vanuit de dorpse gemeenschap is hij moeten
vluchten en werd er nooit nog iets van hem vernomen.
De familie Booms plaatste later een metalen kruis op
betonnen sokkel op deze plek. Ergens in de Jaren 70
werd dit kruis vernield en vervangen door deze kapel.
Tot op heden wordt deze kapel nog altijd onderhouden
door de families Booms en Ooms.
Bij deze willen we Jackie Booms bedanken voor de
documenten die hij ons ter beschikking stelde en we
deze gebeurtenis na 103 jaar weer in de belangstelling konden brengen.
Pierre Rutten

Familienieuws
We vernemen het overlijden van mevr. Germaine Hadermann, moeder van Jan Leroy en Lut Rens.
We wensen hiermee ons medeleven te betuigen aan de familie.
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www . natuurpunt - noord l i m burg . be

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.

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

ZONNEDAUW:

LIDMAATSCHAP NATUURPUNT:
24 euro per gezin per kalenderjaar.

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.

Domiciliëring: Elk jaar wordt je lidgeld automatisch afgehouden

Redactie:
Luc Winters, Paul Verheyen, Ann Geypen, Yvonne
Kuypers, Heidi Dries, Hanne Maes

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

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.

Overschrijving

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”.
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Lay-out: Paul Verheyen
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.
Oplage 660 ex.

Uit Eeuwigdurende natuurkalender voor de
Nederlanden.
Juli

Tot het einde van de maand juli stijgt de temperatuur
met 1,8 graden Celsius.
Onze kersen rijpen!
Is d’eerste juli regenachtig,
gans de maand is twijfelachtig.

Augustus

Noorderwind in augustus opgestaan,
brengt standvastig weder aan.
Met Portionkel,
om acht uur donker.

September

September is blond van ‘t witte zonnelicht.
Kijk naar de blauwe sleepruimpjes op hun gele blad.
Septemberregen
komt de boer heel goed gelegen.
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Ledenadministratie: Leon Plessers - Pater Vanduffelstraat 5 bus 2 - 3900 Overpelt - 0472883814
V.U. Paul Verheyen - Kleinmolenstraat 8 - 3910 Neerpelt - 011640222

P808288

Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen

www . natuurpunt - noord l i m burg . be
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