al dat het natuurgebied geschikt was voor deze zeldzaamheid, maar dat
de aanwezigheid ervan zo snel en zo massaal zou worden aangetoond,
durfden we niet hopen. Deze opsteker voor het gebied en het team
onderstreept dat de doordachte keuzes die werden gemaakt de juiste
zijn!
Ook andere zeldzaamheden aanwezig
Aan het eind van de inventarisatie werden ook nog meerdere
exemplaren van het kaasjeskruiddikkopje en bruin blauwtje gevonden.
Beide soorten kwamen tot een tiental jaar geleden zelfs nog niet voor in
de streek en zijn nog steeds vrij schaars. En ook de tweede waarneming
van een koninginnenpage op één maand tijd doet vermoeden dat de
zuidelijk georiënteerde helling een vaste stek vormt voor deze elegante
vlinder.
Maar daar bleef het niet bij. Slechts enkele dagen na de inventarisatie
kregen we bericht dat in het gebied de grote weerschijnvlinder
was gevonden. Dat is één van de doelsoorten waar het beheer zich
op toespitst. Gesterkt door de aanwezigheid van deze topsoort,
loofde Natuurpunt Druivenstreek een vlindergids uit voor de eerste
gevalideerde waarneming op waarnemingen.be van die andere
doelsoort, de Spaanse vlag.
Deze dagactieve nachtvlinder werd immers reeds een 2-tal jaren geleden
vlakbij waargenomen en is heel wat minder veeleisend. Als de grote
weerschijnvlinder al in de Reutenbeek aanwezig is, dan ook de Spaanse
vlag. Desondanks werd deze laatste er nog niet gezien. Maar reeds de
dag na de oproep kwam een waarneming binnen van Spaanse vlag net
buiten de grens van het zoekgebied. Op ’t moment van schrijven staat de
wedstrijd nog open, maar dat de beloofde vlindergids kortelings de deur
uit gaat, staat buiten kijf.

Grote weerschijnvlinder. Foto Maxime Fajgenblat
Dat een andere iconische en zeldzame page, de sleedoornpage, nog niet
werd gezien ondanks het feit dat we 100% zeker zijn dat deze soort in
het gebied reeds aanwezig is, is niet zo verwonderlijk. Begin juli trekken
de rupsen van de sleedoornpage zich terug in de strooisellaag om daar
te verpoppen. Pas vanaf half augustus komen uit die poppen prachtige
volwassen vlindertjes te voorschijn. Om ook die latere vlindersoorten te
kunnen oplijsten, wordt er in augustus een tweede vlinderinventarisatie
gehouden. Ongetwijfeld worden er dan nog heel wat nieuwe soorten aan
de lijst toegevoegd.
Het beheerteam blijft zich intussen verder inzetten om het biotoop
geschikt te maken voor andere vlindersoorten die er, mits de juiste
maatregelen, een thuis zouden kunnen vinden, zoals de bijzondere kleine
ijsvogelvlinder. Op die manier ontstaat in de Druivenstreek een heus
vlinderbos waar iedereen kan komen genieten van een uitzonderlijke
rijkdom aan vlinderpracht!

Natuurpunt verwerft domein Vogelzang in
Kampenhout
Goed nieuws voor de natuur in de Groene Vallei. Met de aankoop
van het domein Vogelzang realiseert Natuurpunt een uitbreiding
van het natuurgebied Weisetterbos met om en bij de 7 ha. Het
natuurgebied groeit door de aankoop aan tot een robuuste groene
zone van ruim 40 ha.
Het domein ligt pal aan het drukke verkeersknooppunt aan
Kampenhout-Sas en het kanaal Leuven-Dijle.
Domein Vogelzang is een prachtig gebied, met drie mooie
vijvers, oud Ferrarisbos en orchideeënrijk grasland. Er leven heel
veel verschillende diersoorten zoals ree, vos, hazelworm, grote
weerschijnvlinder, zwarte specht, dodaars, kuifeend, grote gele
kwikstaart, ijsvogel, aalscholver en meerkoet. Tevens huisvest het
gebied een grote reigerkolonie.

Trambedding
In het gebied ligt ook de oude trambedding van de tramlijn BrusselHaacht die in 1960 werd stopgezet.

Help mee deze grote aankoop van Domein Vogelzang te
realiseren!
Natuurpunt Kampenhout rekent op jouw steun om dit mogelijk
te maken en de restfinanciering op te brengen.
Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909
GoN uitbreiding natuur Kampenhout.
Voor giften vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest.

IJsvogel. Foto Eric Malfait
De oude trambedding is nu een verhoogde aarden wal. Van
daaruit lag er vroeger een brug over het Kanaal Leuven-Dijle. Op
termijn kan de aarden wal een geschikte broedplaats worden voor
oeverzwaluwen.

Atomium
Volgens de vorige eigenaar werd de uitgegraven grond van
de vijvers gebruikt voor de funderingen bij de bouw van het
Atominium in 1958, het jaar van de expo.
De grote vijver had vroeger betonnen oeverranden. Het Regionaal
Landschap Dijleland herprofileerde enkele jaren geleden de vijvers
waardoor er nu een prachtige oevervegetatie aanwezig is.

Groene corridor
De aankoop kadert in de realisatie van een nieuwe groene corridor
tussen het Weisetterbos en het Silsombos en de Molenbeekvallei.
Stefan Vandevenne
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