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Hallo Diestse Natuurpunter

Na een schitterende 
zomer(vakantie) werd het weer 
tijd om nog es van ons te laten 
horen. Onze zomer was nog 
es een echte zomer, wat ten 
goede kwam van vele insecten 
bijvoorbeeld. Er waren weer 
behoorlijk wat vlinders, met 
als positief gevolg dat er op de 
vlinderteldag begin augustus meer 
vlinders dan ooit tevoren werden 
geteld. Tof! Ik hoop dat ook u met 
volle teugen van het mooie weer 
kon genieten.
In deze nieuwsbrief leest u veelal 
over een aantal erg succesvolle 
happenings die achter de rug 
zijn, maar verder ook over allerlei 
plannen die we gesmeed hebben. 
Weldra berichten we zeker en 
vast ook over een volgende stap 
in het beheer van ons natuur.
gebied Dassenaarde.  En dan valt 
er allicht ook groot nieuws aan te 
kondigen …
Steek gauw van wal met het 
lezen van wat volgt en ik hoop u 
te ontmoeten op een van onze 
najaarsactiviteiten!
Natuurvriendelijke groeten

Filip Meyermans
voorzitter

Filip.meyermans@skynet.be
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KomeNDe activiteiteN

Na een mooie zomer waarin we toch 
volop hebben kunnen genieten van 
de zon zijn we er weer helemaal klaar 
voor om er in het najaar weer in te 
vliegen. We hebben dit najaar nog 
twee wandelingen op het programma 
staan.

> Wandelingen

Als eerste ontvangen we halverwege 
september de afdeling Natuurpunt 
Tessenderlo. Dit is een traditie die 
nu 5 jaar bestaat. Het ene jaar gaan 
wij naar Tessenderlo, het jaar daarop 
ontvangen wij de Looise mensen. 
Dit jaar ontvangen wij de vrienden 
uit Tessenderlo op Zondag 15 
september om hen het citadelbos 
te tonen. Dit is een klein maar mooi 
stukje natuur midden in het centrum 
van Diest. Aangezien het ook voor de 
meeste Diestenaars een onbekende 
plek is, is dit een unieke gelegenheid 
om zowel kennis te maken met 
natuurliefhebbers uit Tessenderlo als 
met het Citadelbos. We vertrekken 
om 14.00 uur vanaf de parking 
op de citadel. Na afloop van de 
wandeling (die ca. 2 uur zal duren) 
babbelen we nog even na in een 
café. Iedereen is van harte welkom 
en deelname is gratis.

> Meer informatie bij Saskia van den Berg  
op 0478-96 01 71 of op berglinden@qsources.be

De tweede wandeling die op 
het programma staat gaat door 
in Molenstede. Al enkele jaren 
organiseert de vzw Trage wegen 
een Dag van de trage weg. 
Deze vereniging zet zich al vele 
jaren in voor het openhouden en 

onderhouden van oude kerkwegen, 
veldwegen, bospaden enz.
In Molenstede houdt niet alleen 
Natuurpunt zich bezig met trage 
wegen, maar het is ook een punt 
van aandacht voor de lokale 
Heemkundige kring aangezien veel 
van deze voetwegen al heel oud zijn. 
Vandaar dat Natuurpunt Diest, De 
Heemkundige kring Molenstede en 
de Landelijke Gilde Molenstede de 
handen ineen hebben geslagen en 
gezamenlijk deelnemen aan de  
Dag van de trage Weg  
op zondag 20 oktober.

De vertrekplaats is de loods van 
Natuurpunt aan de Turnhoutsebaan 
(dit is de voormalige autokeuring 
in Molenstede tegenover het Q8 
tankstation). Er worden twee 
wandelingen georganiseerd: de ene 
lus gaat richting Dassenaarde, de 
andere lus gaat richting Catselt. 
Beide wandelingen vertrekken 
om 14.00 uur en zullen 2 tot 2,5 
uenr duren. Zowel een natuurgids 
als een historische gids zullen u 
informatie geven over het traject 
dat we bewandelen. Na afloop is er 
gelegenheid voor een babbeltje met 
een pintje in het gelegenheidscafé in 
de Loods.

> Meer informatie bij Filip Meyermans 
op 013- 78 00 43 of op filip.meyermans@skynet.be
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> Werkdagen

Natuurlijk wordt er dit najaar ook nog 
gewerkt in Dassenaarde en op het 
Grootveld. Er zijn nog 3 werkdagen 
voorzien.
Op zaterdag 2 november verzamelen 
we om 13.30 uur aan de Veldschuur in 
Dassenaarde aan de Asdonkweg. 

Zaterdag 16 november is er een 
speciale werkdag in het kader van 
de Dag van de Natuur. Daarover 
hieronder meer.

Zondag 14 december is dan 
de laatste werkdag van dit jaar. 
Aangezien het dan vroeg donker 
wordt, beginnen we die dag al in 
de voormiddag. We verzamelen 
om 9.30 uur aan de veldschuur in 
Dassenaarde.

Iedereen die graag eens een 
paar uur in de natuur wil 
werken (waarschijnlijk wordt het 
vogelkersbestrijding) is van harte 
welkom; best laarzen en 
werkkleding aan en indien mogelijk 
handschoenen meebrengen. Wij 
zorgen voor een vieruurtje en wat 
te drinken. Bij regenweer passen we 
het werk aan. Alleen bij heel slecht 
weer gaan de werkdagen niet door.

Zaterdag 16 november is er zoals 
gezegd een bijzondere werkdag. 
Die dag is het “Dag van de 
Natuur”. Op deze dag wordt in alle 
natuurgebieden van Natuurpunt 
gewerkt. Graag willen we daarbij ook 
de lokale bevolking betrekken om te 
laten zien wat voor werk er verzet 
wordt door vrijwilligers en vooral 
waarom dit werk wordt gedaan.  
Die dag werken we op het Grootveld 

en hebben we daar op de Dag 
van de Natuur langs de weg een 
meidoornhaag geplant. Inmiddels 
zijn we begonnen met rond een deel 
van het Grootveld een omheining 
te zetten zodat we er schapen op 
kunnen laten lopen om door de 
begrazing een meer gevarieerde 
begroeiing te krijgen. Tijdens de 
Dag van de Natuur zullen we verder 
werken aan deze omheining en 
ook aan het verwijderen van Am. 
Vogelkers.
 
Plaats van afspraak: Vennenstraat in 
Molenstede, aan het kleine info-bord 
tegenover het witte huis. 

We beginnen om 10.00 uur.  
Drinken en lunch zijn voorzien.  
Graag laarzen aan (i.v.m. de 
veiligheid) en handschoenen 
meebrengen.

> Meer info? Filip Meyermans 013-78 00 43 of 
Bart Mandervelt 0473-49 75 92 
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verHaleN vaN De vlier

Haiku's: Ida Gorter
Tekst: Adri van den Berg

De herfst: Bessen en meer

“vlier aan de bosrand”
“buigt zich eerst naar het licht toe”
“en dan naar de grond”

− Kijk eens: toen de vlier bloeide, richtten de witte schermen 
zich omhoog, en nu de bessen beginnen te rijpen zijn de 
trossen soms zo zwaar dat hele takken omlaag buigen.
− Goed gezien! Zo kun je ook naar een mensenleven kijken.  
In de jonge jaren licht en almaar omhoog en bij het voortgaan 
der jaren wordt de last soms zwaarder.
− Filiosofisch hoor. Maar aardser gezien: wat voor lekkers kan 
er worden gemaakt van vlierbessen?
− In de zomer hebben we al vlierbloesemthee gemaakt door 
een eetlepel bloesem te overgieten met wat kokend water en 
dat een kwartier te laten trekken. 

− Heel fris is ook de limonadesiroop: 30 bloemschermen drie dagen laten trekken 
met 3 liter water; daarna zeven en 5 minuten opkoken met 2¾ kg suiker, 3 
zakjes vanillesuiker en sap van een citroen. Eén deel siroop op 5 delen water  
is genoeg.

− Dat was in juni, nu is het bijna herfst.  
De bessen zullen nu wel rijp en zwart zijn, toch.

“hun last wordt zo zwaar”
“dat ze rood aanlopen”
“de vlierbessteeltjes”

“vlierbessenfestijn” 
“het witte wasgoed aan de lijn”
“vol paarse vlekken”



− Eerst maar vlierbessenjam maken: 
een pond diepzwarte bessen laten 
sudderen en onder voortdurend roeren 
een pond suiker toevoegen. Het sap 
van een citroen erbij doen en in laten 
koken tot de gewenste dikte. Wens je 
geen pitjes? Dan eerst de gelei door een 
roerzeef doen alvorens het citroensap 
erbij gaat. Denk erom: geen steeltjes 
gebruiken!

Wil je een sterker drankje dan 
vlierbessensap?

− Vlierbessenwijn of -likeur smaakt 
goed, maar daarvoor is veel geduld 
nodig. Voor recepten kijk je het best op 
www.bibere.com/recepten

− Kijk nu: een schort vol paarse 
vlekken!
− Vervelend. Sprenkel er vers 
citroensap over en was de stof direct. 
Voor ongekleurd goed moet de vlek in 
waterstofperoxide 3% gelegd worden, en 
moeten er middenop een paar druppels 
ammonia op vallen. Goed naspoelen!
− Er is nog veel vlierbessap over
− Drink er een glaasje van voor de 
maaltijd als je je grieperig voelt.
− Mag het nu ook? Gewoon omdat het 
lekker is?

− Natuurlijk!
“van al die trossen”
“niets anders meer over dan”
“dunne skeletjes”
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SUCCESVOLLE RUN FOR NATURE

Begin juni vond de 6e editie van de 
Run for Nature door Dassenaarde 
plaats. Deze recreatieve jogging is 
voor veel mensen een hernieuwde 
kennismaking met Dassenaarde, en 
voor de nieuwe deelnemers een eerste 
kennismaking.  Vanaf de eerste editie 
neemt het deelnemersaantal ieder 
jaar toe. Dit jaar verschenen in totaal 
29 deelnemers aan de start voor de 5 

kilometer en 49 deelnemers voor de 10 
km. In totaal dus 78 deelnemers, weer 
meer dan vorig jaar! 
Het weer was dit jaar uitstekend om te 
lopen, niet te warm en droog. We hadden 
bijna hetzelfde parcours als vorig jaar 
(hier en daar een kleine wijziging) zodat 
lopers van vorig jaar de route beter 
konden vinden. Net als ieder vorig jaar 
was er nu ook weer een fietser die voor 



de eerste loper uit reed om de weg te 
wijzen. Traditiegetrouw is dat Peter, 
maar aangezien hij dit jaar last had 
van zijn knie hebben we een waardige 
opvolger gevonden in Wim. Wim, 
bedankt om op zo’n korte termijn te 
willen invallen. Maar de eerste lopers 
op de 5 en 10 km waren dit jaar zo 
snel dat jammer genoeg de volgende 
lopers even verkeerd liepen aangezien 
zij hun voorganger niet meer konden 
zien. Gelukkig is het een recreatieve 
jogging en gaat het de deelnemers 
om het lopen en niet om de tijd. Dus 
geen zure gezichten wat dat betreft. 
En wat betreft de tijdwaarneming: 
Roba-Diest, in de persoon van Peter 
Dreessen, is al 6 edities bereid om 
in te staan voor de tijdopnamen. 
Helaas was dit jaar de klok waarop 

de lopers hun tijd direct kunnen zien 
kapot, zodat iedereen enkele dagen 
moest wachten op de uitslag. Wie de 
uitslag alsnog wil zien: die staat op 
de website van Natuurpunt Diest op 
www.natuurpunt-diest.be
Het is echt een leuk gezicht om 
zoveel mensen actief bezig te zien in 
de natuur. En heel wat deelnemers 
nemen gelukkig ook de tijd om 
tijdens het lopen even om zich heen 
te kijken, want de route is zeker 
de moeite waard. Vandaar dat we 
hebben besloten om volgend jaar de 
route weer een beetje te verleggen 
en de lopers weer een nieuw stukje 
van Dassenaarde en Asdonk te laten 
ontdekken. Dus hopelijk volgend jaar 
weer enkele deelnemers meer aan de 
start.
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Natuurpunt was 
heel belangrijk 
voor Martin, maar 
Martin was ook 
heel belangrijk voor 
Natuurpunt. Op 
donderdag 11 juli is 
Martin onverwacht 
overleden. 

Helaas hebben we hem maar een paar 
jaar in ons midden mogen hebben. 
Maar die paar jaar heeft hij heel veel 
voor ons betekent. Hij was altijd 
aanwezig op de beheerwerkdagen, 
en samen met Marie Paule was hij 
ook tijdens vrijwel al onze activiteiten 
graag behulpzaam. We hebben Martin 
leren kennen als een hartelijke, 
hard werkende man die graag 
grappen maakte. Samen met Martin 
iets ondernemen was per definitie 
plezierig. 
Martin heeft in zijn leven heel wat 
meegemaakt, maar zelfs darmkanker 

heeft hem er niet onder gekregen.  
Hij onderging de behandeling en 
kwam er weer bijna helemaal 
bovenop. Hij liep graag mee met de 
Run for Nature door Dassenaarde en 
werkte meerdere dagen per week 
mee op het Bolhuis. Want kinderen en 
dieren, dat was zijn lust en zijn leven. 
Vlak voor zijn overlijden was Martin 
weer van vroeg tot laat aanwezig 
op Werkfolk. Het was moeilijk voor 
hem nog op het veld te werken maar 
het hele weekeinde heeft hij achter 
de bar gestaan en iedereen vlot en 
vriendelijk ingeschonken. Helaas 
hebben we toen gemerkt dat het 
leven hem zwaar viel. En tot onze 
grote spijt hebben wij hem daarbij 
niet kunnen helpen. En zo hebben wij 
hem onverwacht af moeten geven.
Natuurpunt Diest zonder Martin: bijna 
niet voor te stellen, maar het zal 
helaas toch zo zijn. Martin laat een 
groot gat achter in de afdeling. Een 
gat dat we nooit helemaal op zullen 
kunnen vullen. Maar we zullen aan 

in memoriam martin Wuytens



Martin blijven denken aangezien 
alles in Dassenaarde ons aan hem 
zal herinneren. 
Martin, bedankt voor alles wat 
je ons hebt gegeven. We zullen 

aan je blijven denken. We wensen 
Marie Paule heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit verdriet en 
verzekeren haar dat zij een plaats 
binnen de afdeling zal blijven vinden.
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een maand later stond “Werkfolk” 
op het programma.  
Werkfolk is het jaarlijkse 
werkweekeinde in Dassenaarde. 

In Dassenaarde hebben we enkele 
weides waarop hooibeheer wordt 

toegepast. Dat betekent dat de 
weilanden 1x per jaar gemaaid 
worden als de veldbloemen de 
kans hebben gehad om hun zaad 
af te zetten Het maaisel wordt 
van het perceel afgehaald, wat 
vrij snel na het maaien moet 
gebeuren omdat anders de 
kruiden zouden  gaan verstikken. 
Het maaisel wordt afgevoerd om 
voedingsstoffen van de weides 
weg te halen. Het klinkt vreemd 
maar een voedselarme weide 
heeft veel meer verschillende 
planten dan een voedselrijke 
weide. Dat komt omdat in een 
voedselrijke omgeving enkele 
planten optimaal profiteren 
van de voedingsstoffen en 
zich zodanig uitbreiden dat 
zij tragere groeiers of planten 
die moeilijker ontkiemen, 
volledig overwoekeren. Door 

de weides te maaien en het maaisel 
weg te brengen, onttrekken we 
voedingsstoffen aan de grond waardoor 
zogenaamde blauwgraslanden of 
dotterbloemgraslanden ontstaan. Beide 
graslanden zijn genoemd naar de 
kenmerkende begroeiing. Aangezien 
dit percelen zijn die niet machinaal 
bewerkt kunnen worden omdat ze te 
nat of onbereikbaar zijn voor tractoren, 
worden zij met bosmaaiers gemaaid 
en moet het maaisel handmatig 
weggedragen worden: met een 
paar vrijwilligers alleen zou dat een 
eindeloze karwei zijn. Vandaar dat 
11 jaar geleden “Werkfolk” in het 
leven werd geroepen. We belonen 
vrijwilligers met lekker eten en folk-
muziek en in ruil helpen zij ons mee 
met de werkzaamheden: een win-win-
situatie voor iedereen. 

Ook dit jaar waren er tussen de 60 
en 70 mensen aanwezig op Werkfolk. 
Traditiegetrouw beginnen we op vrijdag 
met hooien. Vaak hebben we op 
vrijdag regen, maar dit jaar was het 
weer perfect: ca. 25 graden en droog. 
Heel goed weer om te werken en dat 
bleek wel: vrijdagavond was er al heel 
wat hooiwerk gedaan en op zaterdag 
werden de laatste percelen gehooid 
zodat deze fase van “Werkfolk” naar 
tevredenheid was uitgevoerd. 
Maar dit jaar stond er nog een ander 
groot werk op het programma. Op 
het Grootveld, dat gelegen is aan 
de Vennenstraat in Molenstede, is 
de laatste jaren hard gewerkt aan 
bestrijding van de Amerikaanse 
vogelkers. De bedoeling is om het 
Grootveld om te vormen van een 
eentonig vogelkersbos naar een W
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gevarieerd landschap van 
verspreid staande groepjes 
inlandse bomen (lijsterbes, 
hulst, zomereik, lork enz) 
met daartussen bloemrijke 
graslanden en mogelijk ook 
weer stukken struikheide. 
Maar om de Amerikaanse 
vogelkers echt te onderdrukken 
is nabegrazing met schapen 
(en misschien wel met ezels) 
noodzakelijk. Aangezien het 
Grootveld zijn naam niet heeft 
gestolen (het om te vormen 
stuk is bijna 4 ha groot) is 
het niet mogelijk alleen met 
verplaatsbare schapendraad 
te werken om de schapen 
op het terrein te houden. 
Een definitieve omheining is 
daarvoor noodzakelijk.
Let wel: het is alleen de 
bedoeling om de schapen 
binnen te houden en zeker 

niet om de mensen buiten te houden. 
Vandaar dat op vrijdag een ploeg 
mensen van Werkfolk is begonnen 
om 4 klaphekjes te maken voor 
wandelaars en 1 groot hek om een 
tractor toegang te verlenen. Op 
zaterdag zijn er 2 ploegen begonnen 
met palen te zetten en de grote poort 
te plaatsen en is conservator Bart zelf 
gestart met draad te trekken. Op het 
einde van ”WERKFOLK” kunnen we 
dus met trots melden dat meer dan 

100m draad is geplaatst! De schapen 
van het Bolhuis kunnen zich binnenkort 
dus de buik vol eten aan de jonge 
scheuten van de vogelkers en aan het 
gras.

Wat betreft het werk was deze editie 
van Werkfolk dus heel succesvol. Maar 
ook op het gebied van ontspanning 
was het een hele leuke editie. Op 
vrijdagnamiddag hadden Marc en Sarah 
weer gezorgd voor een heel leuk spel 
waaraan zeker 30 personen deelnamen 
en de rest enthousiast supporterde. 
Vrijdagavond na de barbecue was er 
een groot kampvuur. Verschillende 
deelnemers namen muziekinstrumenten 
ter hand en de liederen klonken vrolijk 
tot diep in de nacht.

Zaterdagavond was het de beurt aan 
2 Folkgroepen om op te treden, maar 
door omstandigheden moesten beide 
groepen verstek laten gaan. Dat bleek 
evenwel geen enkel probleem want 
na een korte voorbereiding lieten heel 
wat deelnemers zich van hun muzikale 
kant zien en er werd naar hartenlust 
gezongen en gespeeld op het open 
podium.

Op zondag was het heel erg warm. Een 
twintigtal deelnemers is onder leiding 
van Luc Cieters gaan wandelen in het 
Webbekomsbroek: een nog voor vele 
wandelaars onbekend natuurgebied 
in Diest. Er is ook nog een ploeg 
aan het werk geweest om opslag 
van Amerikaanse eik te verwijderen 
op de kapvlakte op de heuvel. Voor 
iedereen was de komst van de ijscokar 
zondagmiddag dan ook een leuke geste.
Al met al kijken we terug op een heel 
fijne editie van “Werkfolk”. Graag 
verwelkomen we iedereen (en liefst ook 
weer nieuwe mensen) volgend  jaar 
begin juli weer in Dassenaarde. 
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een impressie van de editie van 2013 
staat op de website 

www.natuurpunt-diest.be.



In de zomer ontstond er een hevige 
discussie of er misschien een das in onze 
contreien zou zitten. Het begon met een 
waarnemeing van Mia en Eric uit Tielt-
Winge. Zij zagen sporen op bomen in 
hun bos waarvan de vermoedden dat 
het van een das was. Heel wat experts 
bogen zich over de meegestuurde foto’s, 
maar zij kwamen uiteindelijk tot de 
conclusie dat het veegsporen van een 
hert zijn geweest. Herten vegen met 
hun gewei langs de bomen om de huid 
van het gewei te verwijderen. 
Daarna melde François dat hij op een 
terrasje in Diest een gesprek had 
opgevangen waarin beweerd werd dat 
er een das was gezien op de Citadel. 
Maar er is geen bevestiging van deze 
melding gekomen. En Koen Berwaerts 
leek het ook wel heel onwaarschijnlijk. 
Hij schreef ons:
In het oosten van Vlaanderen worden 
regelmatig dassen waargenomen. 
Meestal als verkeersslachtoffer, heel 
soms als een (tijdelijke) bewoner. Het 
gaat vooralsnog steeds om zwervers.
De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich 
bij mijn weten in Zuid-Limburg met kern 
in Tongeren-Riemst-Heers (naast Voeren 
natuurlijk) en enkele satellietburchten: 
in westelijke richting tot in de buurt 
van Sint-Truiden. In Noord-Limburg zou 
er ook wel wat in beweging zijn, maar 
hier zou geen sprake zijn van een grote 
populatie.
Tot zo ver de das.

Maar er waren ook definitieve 
waarnemingen. In tuinen in Molenstede 
werd door David Celis en Robert Celis 
de Spaanse Vlag waargenomen. Niet 
de nationale tweekleur, maar een 
vlindersoort die tot nu toe als zeldzaam 
was geclasseerd. Filip Meyermans 
schreef hierover: Spaanse vlag wordt 
idd meer en meer gespot. Een paar jaar 
geleden was het een zeldzaamheid, 
maar daar komt verandering in.

10

> in de Kijker

In deze rubriek willen we waarnemingen 
vermelden waarvan we denken dat die 
voor U de moeite waard zijn. Het zal gaan 
om  bijzondere of zeldzame insecten, 
vogels of planten e.d. die in en rondom 
Dassenaarde gezien werden. Maar het 
mag ook breder zijn. Ook bijzondere 
waarnemingen in Uw tuin, tijdens een 
fiets- of wandeltocht of tijdens een 
excursie elders in Vlaanderen (en verder) 
willen we vermelden. Graag willen we Uw 
medewerking vragen voor deze rubriek. 
Heeft U iets speciaals, leuks, vreemds 
of zeldzaams gezien laat het ons dan 
weten. Dat kan per e-mail op het adres 
berglinden@qsources.be of per post naar 
Saskia van den Berg, Ketelwinning 38,  
3293 Diest.

> vervolg



Tijdens de Nacht van de Vleermuis, 
waarover U elders kunt lezen 
voerde Wout Willems en Kamilla 
Tulecka onderzoek uit naar de 
soorten vleermuizen die in Fort 
Leopold aanwezig zijn. Het ging er 
niet alleen om de soort te bepalen, 
maar ook lengte en gewicht werden 
genoteerd, de geschatte leeftijd en 
het geslacht. Op die manier krijgen 
we een beeld van de populaties die 
in het fort wonen. Wout deelde ons 
de resultaten mee:

tijdens het publieksbezoek 
werden 13 beestjes gevangen. 
Na het doven van het licht in het 
fort vlogen de beestjes echter 
overal rond...

totaal resultaat:
39 gewone dwergvleermuis
3 laatvlieger
3 ingekorven vleermuis
1 watervleermuis
5 baardvleermuis
5 gewone grootoor
1 grijze grootoor

Totaal 57 beesten, en 7 soorten.
Vooral de ingekorven vleermuis 
(nieuw bekende locatie voor deze 
soort) en grijze grootoor (eerste 
zwermlocatie van Vlaanderen) zijn 
zonder meer spectaculair!

En Gerry Swerts schreef ons: 
Waargenomen, vorige week 
maandag namiddag (17/06/2013) 
boven de Hongarijenstraat in 
Molenstede: rode wouw die van zuid 
naar noord vliegt in de richting van 
het Zwart Water met een matige 
snelheid.

Ook de leden van de Vogelwerkgroep 
Oost Brabant waren deze zomer actief.
Ze melden de volgende 
waarnemingen:
De laatste weken (in mei/juni was 
dat) werden heel wat steltlopers 
gemeld in het Webbekoms Broek te 
Diest. Ongeziene aantallen voor dit 
gebied. Het lijkt erop dat de recente 
inrichtingswerken gunstige resultaten 
opleveren. Ook meerdere Nachtegalen 
zijn weer op post. 
Geregeld zien we de laatste tijd een 
Grote Zilverreiger in het Webbekoms 
broek en/of het Rotbroek. 

Luc Cieters ging een dag lang op 
zoek naar de Bruine Kiekendief. Zijn 
verslag:
het was een lange dag, deze 
observatiedag van de Bruine 
Kiekendief. Om 05 uur was het wat 
mistig, maar daarna begon het te 
regenen, donder en bliksem, wat 
kanonnen op de achtergrond van 
de fruitboeren, genoeg om weg te 
vluchten. Maar om 08u15 kwam 
een Bruine Kiekendief (m) naar het 
rietveld gevlogen. Om 11u55 was er 
een vrouwke jagend, daarna vertrok 
het richting Blakenberg, waar het ook 
op 30 mei werd waargenomen. 
De rest van de dag zagen we niets 
meer, om 21u15 stopten we dan ook 
de observatie. 
Chapeau voor zijn geduld.
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> in de Kijker vervolg

De Spaanse Vlag



Piramidevlinder
Spaanse vlag 
Vierkantvlekuil
Witstipgrasuil 
Zandhalmuiltje 
Zuidelijke stofuil 
Zwarte-c-uil
Gepijlde grasmot 
Gewone grasmot 
Parelmoermot
Vuurmot

Succesvolle Nacht 
van de Vleermuis

Mede ten gevolge van de uitgebreide 
aandacht voor de Nacht van de 
Vleermuis in de media mochten 
wij op vrijdag 28 augustus meer 
dan 200 mensen welkom heten 
op onze Nacht van de Vleermuis. 
Dit jaar was dit een samenwerking 
tussen Natuurpunt Diest, het 

Tijdens deze zelfde manifestie had René 
Meeuwis zijn lichtval voor nachtinsecten 
opgesteld. Hij verwachtte niet veel vangst 
maar was uiteindelijk toch wel tevreden. 
Op de website waarnemingen.be gaf hij 
het volgende lijstje waarnemingen in:

Dagpauwoog 
Bruine snuituil
Donker klaverblaadje 
Dromedaris 
Dwergspanner spec.
Gestreepte goudspanner
Gewone bandspanner 
Gewone grasuil 
Haarbos
Huismoeder
Kleine beer 
Kleine breedbandhuismoeder
breedbandhuismoeder
Kleine groenbandspanner
Melkwitte zomervlinder 
Oranje dwergspanner
Oranje wortelboorder
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Bezoekerscentrum Webbekomsbroek, 
het Regionaal Landschap  
Noord Hageland en de Provincie 
Vlaams-Brabant. Vandaar dat we ook 
een heel mooi programma konden 
aanbieden.
 
De mensen verzamelden aan het 
Bezoekerscentrum aan de Halve 
Maan. Daar konden de kinderen 
deelnemen aan Vlerulla, een 
ontdekkingstocht waarbij ze in de 
huid van een vleermuis kruipen.  
Voor de volwassenen was er 
een lezing over vleermuizen en 
aansluiten vertrokken zij met een 
gids over de Wallen richting Fort 
Leopold. Onderweg kwamen zij 
nog langs een landschapspost 
waar ze informatie kregen over 
de watervleermuis. Eenmaal 
aangekomen in het Fort bezochten 
zij de lichtval, waar ze uitleg kregen 
over nachtinsekten, het voedsel van 
de vleermuizen. 
In het Fort was Wout Willems bezig 
met vleermuisonderzoek.  
Dat betekende dat hij vleermuizen 
ving met mistnetten en dat de 
mensen verschillende soorten 
levende vleermuizen van 
dichtbij konden bekijken. Welke 
vleermuissoorten hij heeft gevangen 
leest u in de rubriek “In de kijker”. 

De kinderen konden hun geluk 
proberen op de koesterkermis.  
Dat is een verzameling volksspelen 
waarbij ze spelenderwijs wat leren 
over verschillende koesterburen: 
planten, dieren en paddenstoelen 
die in Vlaams Brabant extra in de 
kijker staan. De koesterburen staan 
symbool voor alle levenswijzen 
in een bepaald leefgebied en 
moeten de mensen bewust maken 
van de kwetsbaarheid van deze 
leefgebieden.
Om te bekomen van alle informatie en 

indrukken konden de mensen daarna 
nog iets drinken in het Bat-café.
De rondleidingen in het Fort liepen 
niet helemaal zoals gepland, 
aangezien alle groepen vrijwel 
tegelijkertijd aan kwamen.  
Maar behalve dit schoonheidsfoutje 
(dat we zo goedmogelijk hebben 
geprobeerd op te vangen) kunnen 
we terug kijken op een plezante 
en informatieve Nacht van de 
Vleermuis.

> aan het roer van Natuurpunt Diest:

Filip Meyermans (voorzitter) 
Hoekweg 34  
3294  Molenstede 013-78 00 43 
filip.meyermans@worldonline.be

Saskia van den Berg (secretaris) 
Ketelwinning 38  
3293  Kaggevinne  
0478-96 01 71  
berglinden@qsources.be
Pieter Renty (penningmeester)
Bart Mandervelt 
bart.mandervelt@skynet.be
Yves Beken (beleid) 
Christiane Peeters (beleid)
Grete De Maeyer (ondersteunend lid)

> Activiteitenkalender
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afdeling tessenderlo  
komt op bezoek 

Zondag 15 september 2013
14.00 u – plaats van afspraak:  
de parking bovenop de Citadel.
Al heel wat jaren bezoeken de afdelingen Diest 
en Tessenderlo erlkaar over en weer. Een mooie 
gelegenheid om onbekende natuur in onze 
omgeving te ontdekken en ook een kans om 
eens te praten met natuurminnende buren. Dit 
jaar ontvangen wij de afdeling Tessenderlo en 
gaan we naar het Citadelbos.

>meer info?  
Saskia van den Berg 0478-96 01 71

De trage wegen van molenstede

Zondag 20 oktober 2013
14.00 u – plaats van afspraak: De loods van 
Natuurpunt aan de Turnhoutsebaan (tegenover 
het Q8 tankstation)
I.s.m. het Landelijk Gilde van Molenstede en de 
Heemkundigekring van Molenstede verkennen 
we enkele oude voetwegen in Molenstede.

>meer info?  
Filip Meyermans Tel: 013-78 00 43

Werkdag Dassenaarde
Zaterdag 2 november 2013
13.30 u – plaats van afspraak: de veldschuur 
in Dassenaarde, Asdonkstraat 49, 3294 
Molenstede.
Wat we gaan doen ligt nog niet vast maar er is 
werk genoeg voor heel wat helpers.

> meer info?  
Filip Meyermans 013-78 00 43 of Bart 
mandervelt 0473-49 75 92
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Dag van de natuur: koesterbuurfeest

Zaterdag 16 november 2013
10.00 u – plaats van afspraak: Vennenstraat in 
Molenstede aan het kleine infobord
Samen met jeugdverenigingen gaan we aan het 
werk op het Grootveld. Een door amerikaanse 
vogelkers overwoekert heideveld dat we 
terug aan het omvormen zijn naar heide. De 
Sleedoornpage staat deze dag in het middelpunt 
van de belangstelling.

> meer info? 
Filip Meyermans 013-78 00 43 of Bart 
mandervelt 0473-49 75 92 

Werkdag Dassenaarde

Zaterdag 14 december 2013 
09.30 u – plaats van afspraak: de veldschuur in 
Dassenaarde, Asdonkstraat 49, 3294 Molenstede.
Aangezien het vroeg donker wordt beginnen we 
deze keer in de voormiddag. Wat we gaan doen 
zal afhangen van het weer.

>meer info? 
Filip Meyermans 013-78 00 43 of Bart 
Mandervelt 0473-49 75 92 
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