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Voorwoord
Beste natuurliefhebber,
Inmiddels zijn we al begin oktober, het
groot verlof is voor velen voorbij, de
schoolgaande jeugd heeft zijn vertrouwde
weg of de nieuwe ontdekkingsweg naar
school gevonden. Het normale leven komt
weer op gang.
Toch zitten we niet stil en hebben we weer
een mooi programma samengesteld voor
het najaar en lichten we ook een tipje van de sluier op met
betrekking op het voorjaar van 2018.
Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar weer een
plantenverkoopdag op 11 november 2017, waar u tal van
inheems plantgoed kan bestellen. Heeft u zelf geen tuin of geen
plaats meer? Geen nood, u kan het foldertje ook doorgeven aan
een van je vrienden of kennissen. Iedereen mag gebruik maken
van deze interessante jaarlijkse actie.
U vindt bij deze editie een bestelbon voor de plantenverkoop.
Becherer Jürgen, 0477 25 98 99
jurgen.becherer@jubeco.be
Ik nodig u ook uit op een van onze activiteiten, zie onze kalender.

Bezoek ons op FaceBook:
https://www.facebook.com/natuurpuntHoHe/
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Op naar ons 150ste lid..
Natuur wordt in ons jachtige leven steeds belangrijker. Wie gaat er na
een hectische dag of week niet eens graag een relaxerende wandeling
maken in het bos of op de heide. Toch staat de natuur meer en meer
onder druk: vervuiling, beton en klimaatveranderingen vormen een
steeds grotere bedreiging voor een steeds kleinere groene ruimte.
Steeds meer mensen zijn zich hiervan bewust en willen dit veranderen.
Zo mocht Natuurpunt eind vorig jaar zijn 100.000ste lid verwelkomen,
en zitten we ondertussen al over de 103.000 leden. Deze leden zijn
belangrijk voor Natuurpunt om druk te kunnen zetten op de overheid
om bij het beleid ook rekening te houden met de Natuur.
We zijn in Limburg gezegend met veel natuur, en ook in onze
gemeente hebben we dankzij de militaire domeinen nog een grote
groene ruimte. Toch is het ook voor ons belangrijk dat Natuurpunt
Houthalen-Helchteren zo veel mogelijk leden haalt. Met meer leden
kunnen we ook in onze gemeente beter onze stem laten horen in
dossiers waarin open ruimte en natuur nog te gemakkelijk worden
opgeofferd voor meer beton, zodat we mee kunnen helpen zoeken
naar oplossingen die zowel voor mens als natuur een meerwaarde
hebben.
Daarom zijn we op zoek naar
het 150ste lid van Natuurpunt
Houthalen-Helchteren. Bent
u zelf nog geen lid, of kent u
familie, vrienden of kennissen
die zich interesseren in natuur?
Vraag hen lid te worden van
onze afdeling, of doe een
lidmaatschap cadeau.
Voor 27€ per jaar bent u al lid van Natuurpunt.. Interesse? Kijk dan
snel op www.natuurpunt.be/lidworden voor alle info, of neem contact
op met ons bestuur.
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Beheerswerken
Werken in de natuur is fijn… Samenwerken in de natuur is nóg leuker!
Op zaterdag 3 juni gingen we weer aan de slag op Klein Zwart Water.
Dit schrale grasland met oude duinenrug ligt in het noorden van onze
gemeente op de grens met Hechtel-Eksel. In het verleden was hier al eens
samengewerkt met Natuurpunt Hechtel-Eksel en op 3 juni hebben we de
handen opnieuw in elkaar geslagen. De talrijke opkomst, het goede weer en
de aanwezige verfrissingen aangevuld met een goede voorraad vlaai, zorgden
voor een zeer geslaagde voormiddag. Deze was zeker voor herhaling
vatbaar!
Klein zwart water?
Klein Zwart Water maakt deel uit van het brongebied van de zwarte beek. In
vroegere tijden behoorde dit gebied tot Sonnisheide. Aanvankelijk was dit een
heidegebied. Naderhand is dit beplant met een populierenbos vooraan, de
achterkant werd omgevormd tot akker met daartussenin een stuk landduin.
Eind jaren 90 zijn de populieren gekapt en is het terrein omgevormd naar
heischraal grasland.
Kaart heden: het groen gearceerde
gebied midden op de kaart is Klein
Zwart Water.

Terug in de tijd: Vandermaelen-kaart
1846-1854: Klein Zwart Water maakt
deel uit van “Sonnise Heyde”.

Nog verder terug in de tijd:
Ferrariskaart 1771-1778: Klein Zwart
Water met duidelijk herkenbaar de
aanwezige landduin.
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Natuurpunt Houthalen-Helchteren zoekt hulp!

Onze natuurgebieden hebben regelmatig onderhoud nodig. Zonder onze
tussenkomst zouden onze gebieden snel verbossen en zouden een aantal
zeldzame dieren en planten onherroepelijk verdwijnen. Hiervoor steken onze
vrijwilligers regelmatig de handen uit de mouwen om beheerwerken uit te
voeren.
Heb je een hart voor de natuur en wil je je vrije tijd zinvol en in de vrije natuur
besteden? Kom dan eens helpen op één of meerdere beheerwerken.

Wat we te bieden hebben?
• relaxed werken in de vrije natuur
• samenwerken met toffe mensen
• meer leren over de natuur en onze gebieden
• samen helpen aan het verbeteren van onze gebieden
• een hapje en een drankje tijdens de werken

Wat kan je zoal doen?
• exoten zoals Amerikaanse Eik en Vogelkers bestrijden
• maaiwerken op onze weiden en heidegebieden
• afvoeren van maaisel en snoeisel
• opruimen van zwerfvuil
• ...

Wanneer kan je dit doen?
Enkele zaterdagen per jaar organiseren we op zaterdag een beheerdag,
telkens een voor- of namiddag, de exacte data worden aangekondigd in “Het
Wekkertje”, Facebook en de agenda op de Natuurpunt-website.

Interesse?
Kom dan zeker eens kijken. Of je slechts éénmalig kan
komen, of bij alle werken, iedereen is welkom! Voorkennis
noch ervaring is vereist, en wij zorgen voor alle nodige
materialen.
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GALS (Wekkertje)
Eind 2005 lanceerde de Provincie Limburg in samenwerking
met de drie Regionale Landschappen een ambitieus
beschermingsprogramma van bedreigde planten- of
dierensoorten in Limburg, dit met financiële steun van Europa.
Zo wilde de Provincie aan de gemeenten een impuls geven
om via een gemeentelijk soortgericht beleid de biodiversiteit op
hun grondgebied te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Dit project kreeg de naam “ GALS” : Gemeenten Adopteren
Limburgse Soorten.
Alle limburgse gemeenten adopteerden een typische planten- of
diersoort voor hun gemeente. Voor Houthalen-Helchteren werd
gekozen voor het WEKKERTJE, een klein sprinkhaantje.
Het wekkertje is een sprinkhaan uit de familie van de
veldsprinkhanen. Het is maar een klein diertje, een paar cm lang.
Meestal is zijn lichaamskleur groen, soms bruin.
Dit sprinkhaantje komt voor in heel Europa, als habitat zijn alle
terreinen geschikt die vochtig zijn en vegetatie hebben, van
wegbermen tot graslanden. Het is te zien van juni tot augustus
en vooral tussen 9 uur en 19 uur.
Zijn geluid bestaat uit een aanhoudend gesis, dus niet echt het
geluid van een aflopende wekker… Hij maakt dit geluid door met
zijn achterpoten langs zijn lichaam te schuiven.
Zowel de mannetjes als de vrouwtjes van het wekkertje zijn
goede vliegers. Bij verstoring vliegen ze tientallen meters ver, wat
weinig andere inheemse sprinkhaansoorten hen nadoen.
Toen Natuurpunt Houthalen-Helchteren 10 jaar geleden werd
opgericht zocht men naar een toepasselijke en sprekende naam
voor het tijdschift. Zo werd er weer een WEKKERTJE geboren…
Enerzijds wou men met die naam het sprinkhaantje eer
aandoen, anderzijds hoopte men dankzij die naam de mensen
ook wakker te kunnen houden voor de noden van de natuur.
In een volgende uitgave kunnen we u meer vertellen over de
opvolging van dit project.
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Vervreemding van de natuur
Het is belangrijk voor kinderen om in de natuur te zijn omdat hier
al hun zintuigen geprikkeld worden en ze worden uitgedaagd
om te verkennen. Hun creativiteit en vermogen om oplossingen
te zoeken worden gestimuleerd door buiten te spelen. T.V. en
computer zijn zeker ook belangrijk in de ontwikkeling. Maar
als ze uitsluitend bezig zijn met gamen en sociale media
vervreemden ze van de natuur.
Onlangs werd een heel interessant boek uitgegeven , dat
kinderen en ouders stimuleert om de natuur in te trekken!
WOUDAPEN, een natuurdoeboek, geschreven door Leen
Raats en illustraties van Tinne van de Bossche.” Het boek barst
van de spelletjes, opdrachten en proefjes voor woudapen,
heggenmussen en boomklevers. Voor jou dus!”
Het is een zeer vlot geschreven boek met heel wat thema’s:
Wat doen dieren ’s nachts, sporenzoeken, roofvogels, word een
ecoheld: red de aarde, ….enz
Een aanrader voor ouders of grootouders of kinderen die graag
de natuur intrekken, en ook voor hen die misschien niet graag
de natuur intrekken maar door het boek worden uitgedaagd het
toch te doen…
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Sterrenkijk avond
Een tijdje terug hebben we al eens een poging ondernomen
om een sterrenkijkavond te organiseren. Ongeveer de hele
week voorafgaand aan deze avond was het helder, maar net
die vrijdagavond was het bewolkt. Tja, de wet van Murphy
zeker. Maar we laten ons niet uit het lood slaan en proberen
het opnieuw, namelijk op vrijdagavond 23 februari 2018 in het
bezoekerscentrum Hengelhoef vanaf 19 uur.
We zullen de avond beginnen met een blik op de Maan. Op dit
tijdstip hebben we halve Maan en kan je op de scheidingslijn
tussen licht en donker heel veel interessante objecten
waarnemen: kraters, bergen, kloven en zeeën. Aan de hand van
een kaart kan je zelf je weg zoeken op de Maan.
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Daarna gaan we een aantal sterrenhopen bekijken, waarvan
het Zevengesternte of de Plejaden de bekendste zijn. Het zijn
groeperingen van sterren die ongeveer op hetzelfde moment
ontstaan zijn en nog steeds dicht bij elkaar staan. Altijd een mooi
zicht om deze te bekijken.
Ook een aantal zwakkere nevels zullen we bekijken. Misschien
heb je al gehoord van de Orionnevel? Dit is een geboorteplek
van sterren en hier hebben we de kans om een aantal
pasgeborenen te bekijken evenals het stof waaruit ze ontstaan
zijn.
Maar sterren hebben
ook niet het eeuwig
leven, dus bekijken we
ook wat er overblijft als
een ster sterft.
Uiteindelijk sluiten
we af met een aantal
dubbelsterren en als het
echt helder is werpen
we een blik bij onze
buren, namelijk een ander Melkwegstelsel. Dubbelsterren of zelfs
tripels zijn sterren die heel dicht bij mekaar staan en ook fysisch
rond mekaar draaien.
Indien het bewolkt is zorgen we voor een vervangprogramma
en nemen we je mee op ontdekkingstocht doorheen ons eigen
zonnestelsel.
Niet vergeten warme kledij aan te trekken: warme schoenen met
dikke zolen (niks is meer vervelend dan koude voeten) muts,
sjaal en handschoenen, want als het opklaart wordt het meestal
heel koud en februari is de koudste maand van het jaar.
Datum: 23 februari 2018 om 19 uur
Plaats: Bezoekerscentrum Hengelhoef Limburgs Landschap
Hengelhoefdreef 6, Houthalen
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Week van het Bos

14:00 paddenstoelenwandelingen met gidsen uit onze afdeling
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Activiteiten september 2017 - februari 2018
23.09.17

9:00

Beheer Klein Zwart Water (duin vrijhouden en
vogelkers verwijderen)

07.10.17

9:00

Beheer Doolbos (Amerikaanse eik verwijderen,
paden vrijmaken) OPGELET: wijziging van
plaats van beheer, eerder werd deze datum
doorgegeven voor beheer Klein Zwart Water
”t Klavertje op de Dool”, een organisatie van
het dienstencentrum t Klavertje in Houthalen.
Gidsbeurten en knutselen uit de natuur

14.10.17

11.11.17

9:00

plantenmarkt Natuurpunt, afhalen van de planten
in de voormiddag Hofstraat 58 Houthalen

18.11.17

13:00

Beheer Heihuiskens, beheren en de natuur
“vieren” met warme wijn en soep (weekend van
de natuur)

28.1.18

14:00

jaarvergadering Natuurpunt HouthalenHelchteren, programma volgt nog.

23.2.18

19:00

Sterrenkijkavond , bezoekerscentrum Limburgs
Landschap Hengelhoef

Digitaal of gedrukt?
Wenst u het ledenblad elektronisch te ontvangen, en al dan niet
ook op papier? Mail, bel of schrijf naar onderstaand adres en aan
uw wens wordt voldaan. Ook wanneer u het blad gewoon met de
post wil ontvangen is het interessant om uw mailadres door
te geven. Wij houden u dan graag op de hoogte van eventuele
bijkomende programmapunten of helpen u herinneren aan
geplande activiteiten. Vraag dus vrijblijvend uw “wekkertjesmail”
aan het secretariaat.
Hofstraat 58, B3530-Houthalen
Wieske Engelen - wieskee@yahoo.com - 0486987390
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