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Exclusief voor Natuurpunt-leden
Geen groenere samenwerking dan die tussen Natuurpunt en
A.S.Adventure. Samen in de bres voor de natuur, dat schept nu
eenmaal een band én … extra voordelen!

Leisure Socks
t.w.v. €13,90

XO Socks t.w.v. €12,50
- Zachte comfortabele band

- Vochtafvoerend

- Perfecte pasvorm en comfort

- Goede schokdemping

- Gepatenteerde verluchtingskanalen

GRATIS

Koop een stevig paar Meindl wandelschoenen en
verwen je voeten met twéé paar gratis sokken.
(Meindl Leisure Trekking t.w.v. € 13,90 + Meindl XO Sneaker Pro t.w.v. € 12,50)

Als Natuurpunt-lid profiteer je niet alleen van
exclusieve promoties, maar ook van
7% permanente korting op je aankopen**.
www.asadventure.com
*Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 15/09 t.e.m. 15/10/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk.
** Geldig op alle trekking-, bike-, kampeer- en reisartikelen. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

Een huis met
vele kamers

A

l meer dan 40 jaar zet ik mij in voor de natuur en ik doe het nog altijd met even
veel goesting. De natuur is boeiend, veelzijdig en onvoorspelbaar en verrast me elke
keer weer. Bovendien is Natuurpunt een huis met veel kamers. Wil je werken in een
natuurgebied? Activiteiten organiseren? Of mee invloed uitoefenen op het
natuurbeleid? Iedereen vindt binnen onze vereniging wel

iets waarvoor hij of zij zich wil inzetten.
Zelf hou ik me vooral bezig met ons natuurgebied De Kluis-Blommerschot in Oost-malle, dat
voornamelijk uit bos bestaat. Bos was een van mijn eerste liefdes. Bosbeheer is dan ook
heel bijzonder. Van de maatregelen die je nu neemt, zal je zelf nooit de resultaten zien.
Je kan proberen voorspellen hoe je bos er zal uitzien, maar zeker weet je het nooit.
Nog een groot voordeel van bosbeheer is dat je met bomen niet moet vergaderen, dat heb ik in mijn leven al genoeg moeten doen. Bovendien motiveert het
me dat de biodiversiteit er in onze Vlaamse bossen op vooruit gaat.
De afgelopen jaren boekte onze afdeling heel wat vooruitgang. Voor 2010
lagen de grondprijzen in onze gemeente veel te hoog om aankopen te doen.
Gelukkig is daar de voorbije jaren verandering in gekomen. Zo kunnen we onze
natuurgebieden nu langzaam uitbreiden.
Ook in mijn professioneel leven kruiste Natuurpunt mijn pad. Als directeur van het
Centrum voor Natuur- en milieueducatie (CVN) bereidde ik de fusie voor met Natuurpunt Educatie. Ik ben tevreden dat we samenvloeien zodat we kunnen inzetten op
de sterke punten van beide organisaties. Ik heb er alle vertrouwen in dat Natuurpunt
CVN een succesverhaal wordt!
Benieuwd naar wat ik allemaal doe als vrijwilliger? Blader snel door naar pagina 44.
Groetjes,

Paul
Foto © Wim Dirckx

Vrijwilliger Natuurpunt Voorkempen
Ps: Neem zeker eens een kijkje naar het vernieuwde cursusaanbod.
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Natuurpunt werkt in Wallonië samen met Natagora, samen zijn we partner
van BirdLife International. Voor verschillende projecten kan Natuurpunt
rekenen op financiële steun van de Europese Unie in het kader
van het LIFE-programma, www.natuurpunt.be/life

Foto cover: Rimpelige gordijnzwam, Lars Soerink/Vilda niet vermeld beeldmateriaal: Shutterstock
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jouw voordeel

Puro

27

Genieten van een heerlijk kopje koffie en ondertussen de Vlaamse natuur steunen? Het kan met Puro
Fairtrade koffie, geteeld en geoogst met respect
voor mens en milieu.

40

Jouw voordeel: Natuurpuntleden genieten 10%
korting op alle producten uit de rubrieken ‘koffie’,
‘thee’ en ‘bijproducten’. Per aankoop van 10 euro in
de Puro webshop, doet Puro een gift aan Natuurpunt om 1 m2 natuur aan te kopen.
www.puroathome.com

Ardennes Relais

12
Beschermen

12

Doe mee
Living on the Edge

20

Beleid
Groene en blauwe snelwegen
voor de natuur

54

Het woord van de voorzitter

Met meer dan 1000 vakantiewoningen is Ardennes Relais de grootste vakantiehuisspecialist in
de Ardennen. Van een chalet of zigeunerwagen
in het bos, tot een groepshuis of kasteel nabij het
meer. Natuur en avontuur verwelkomen je al bij de
voordeur!
Jouw voordeel: Natuurpuntleden genieten bij
Ardennes Relais altijd van 5% korting, ook op
lastminute boekingen. Zoek en boek jouw ideale
vakantiewoning via www.ardennes-relais.be/natuurpunt met actiecode NPAR-5.
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De drieteenstrandloper is een langeafstandstrekker:
vanuit Zuid-Europa en Afrika trekt die naar de
noordelijke toendra om er te broeden.
Met de foto haalde Marcel van Kammen een
finaleplaats in de ARGUS Fotowedstrijd.
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Mijn

Kort

Marcel van Kammen is natuurfotograaf en gefascineerd door
de Waddenzee
“Ik woon in de provincie
Friesland, in het noorden van
Nederland en sinds een jaar of
vijf fotograaf van beroep.
Aangezien ik op slechts 20
minuten rijden van het
werelderfgoed de
Waddenzee
woon, ben ik
regelmatig langs de
kust te
vinden. Hier
vind je nog
rust in de
natuur. In het
najaar geven
de herfststormen je een echt wildernisgevoel.
Het waddengebied is een
belangrijk broedgebied voor veel vogelsoorten, maar ook een erg belangrijke tussenstop
voor steltlopers die op trek vanuit het
Noorden onderweg zijn naar Afrika.
Drieteenstrandlopers zijn een erg leuke
soort om te fotograferen, omdat ze constant
in beweging zijn en altijd druk foeragerend
langs de vloedlijn lopen. Er wordt wel eens
gezegd dat zijn leefwereld zich uitstrekt
vanaf de Noordpool tot aan Zuid-Afrika,
maar slechts 30 meter breed is. Ze zoeken
hun voedsel tijdens de trek bijna uitsluitend
direct langs de vloedlijn en zijn in die
periode vrijwel nooit verder landinwaarts
waar te nemen. Ze eten graag kleine
schelpdieren en zijn verzot op de Amerikaanse zwaardschede wanneer die langs de
kustlijn aanspoelt. Ik probeer elk najaar een
aantal dagen uit te trekken om die hyperactieve, niet schuwe vogeltjes te fotograferen.
Ik blijf in de kou achter, terwijl zij vaak
doortrekken naar warmere oorden. Met de
foto haalde ik een mooie finaleplek in de
ARGUSfotowedstrijd van 2010.”

Marcel van Kammen
www.momentsofnature.nl
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Gaffellibel vindt
plekje langs kronkelende Dommel
In het natuurgebied HagevenDe Plateaux in Neerpelt werd een
gaffellibel gespot. Het gaat om de
allereerste melding ooit van de
Europees beschermde libellensoort
in ons land. De gaffellibel is te
herkennen aan het grasgroene
borststuk en heldergele achterlijf
met zwarte tekening. De libel
behoort tot de familie van de
rombouten en vliegt van eind mei
tot september. De voorbije jaren
werd door Europa fors geïnvesteerd
in natuurherstel in het natuurgebied waar de libel aangetroffen
werd. Zo kreeg de Dommel
opnieuw een natuurlijke loop met
meanders. Net dat zou wel eens het
verschil kunnen betekenen voor de
libel. Met de ontdekking komt het
totaal aantal Belgische libellensoorten op 70.

Climate
express
Eind dit jaar vindt in Parijs een
cruciale internationale klimaattop
plaats. Het doel: een nieuw globaal
akkoord om de wereldwijde
uitstoot van broeikasgassen te
beperken. Om de beleidsmakers die
daarover beslissen te tonen dat het
de burgers menens is, blazen alle
partners van de klimaatbeweging
verzamelen. Stap je mee met
10.000 andere Belgen in de Parijse
klimaatmars? Schrijf je dan in voor
één van de treinen, bussen of voor
de fietskaravaan van Climate
Express en beleef dit historisch
moment mee.
www.climate-express.be

nieuws
Tijdens een expeditie van Natuurpunt
en Inezia Tours worden vlak bij het
pakijs 85 Groenlandse walvissen
gespot.

25 juli
8 juni

520.000 burgers uit 28 EU-lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd het Europese
natuurbeleid te behouden. De
consultatie verpulvert het vorige
record van 150.000 reacties.

143 mensen trekken met een natuurgids
naar de 26ste verdieping van de
Antwerpse KBC-toren om er te genieten
van een adembenemend zicht over de
natuur in en rond ‘t stad.

26 juli

© Nina Rubens

Kort

Babyborrel
voor gezin
bijeneters

© Francis Pattyn

Heugelijk nieuws vanop een
bouwwerf in het West-Vlaamse
Harelbeke: een gezin van de
kleurrijke en zeldzame bijeneter
heeft er gebroed. Op 12 augustus
werd het glas geheven op die
bijzondere gebeurtenis. Het is al
tien jaar geleden dat er nog eens
een broedgeval in Vlaanderen werd
ontdekt. Meteen na de ontdekking
eind juni legde de Vogelwerkgroep
van Natuurpunt contact met de
verkavelingsfirma op het terrein en
met het stadsbestuur van Harelbeke. De gemeente plaatste
educatieve borden en de aannemer
bleek bereid om de broedhoop te
laten liggen tot 20 augustus.
Fotografen uit binnen- en buitenland kwamen de bonte vogels
bewonderen. Intussen is het hele
gezin weer naar het zuiden
getrokken.

Lize Feryn vraagt de West-Vlaamse
Natuurpuntleden om steun voor De
Bonte Os, een nieuw natuurgebied in
Deerlijk. Maar liefst 300 mensen
zamelden 17.000 euro in.

NATUUR
PRODUCT

Halsbandparkieten blijven
dol op Brussel
In ons land zitten minstens 8000
halsbandparkieten. Dat bleek uit de
eerste Belgische telling van de
tropische vogelsoort door Natuurpunt en Natagora eind juli. Met
6680 exemplaren blijft Brussel de
favoriete slaapplaats van de vogels,
met het Park van Koekelberg als
absolute toplocatie. De halsbandparkiet is afkomstig uit Afrika en
Zuid-Azië. De soort kreeg vaste
voet aan de grond in ons land met
het loslaten van onder andere een
40-tal vogels door de toenmalige
Meli Zoo op de Heizel in 19731974. Alleen de boomklever
ondervindt volgens een nieuwe
studie hinder van de halsbandparkiet. Boomklevers beginnen later te
broeden dan de parkieten, en die
hebben dan al de beste nestholtes
ingepikt.

Natuurpunt CVN gaat bushcraften. Ruim 200 deelnemers leren
hoe ze in de natuur kunnen
overleven en sluiten het weekend
af door iets terug te doen voor de
natuur.

1-2 augustus
22 augustus

31 juli
8375 mensen tellen mee tijdens het
Grote Vlinderweekend van 2015, een
record. Na een nek-aan-nekrace met
het koolwitje, komt de atalanta als
meest getelde vlinder uit de bus.

Natuurpunt
agenda & kalender 2016 :
De Natuurpuntagenda 2016 verrast
je elke week met een
prachtige vogel- of
natuurfoto.
De foto’s werden
met zorg en passie
genomen door de
enthousiaste fotografen van de Natuurpunt Falcon fotowerkgroep.
De muur kan je aankleden met de Natuurpuntkalender 2016. Woudaapje, Icarusblauwtje of de wilde zwaan: stuk voor stuk prachtige
beelden.
Koop je agenda samen tegen een extra
voordelige prijs.
artikel Nr agenda en kalender: 97813
artikel Nr agenda: 97809
artikel Nr kalender: 97808
prijs agenda en kalender: 21.95 euro
Ledenprijs agenda en kalender:19.75 euro
www.natuurpunt.be/winkel

Natuurpunt vogelvoederpakket met 3 soorten
pindakaas
Niets zo leuk als vogels
voederen in je tuin.
Met het Natuurpuntvogelpindakaas pakket
heb je gegarandeerd
succes. Het bestaat uit
maar liefst 4 vogelpindakazen, in twee smaken:
original en met meelwormen.
Artikel Nr.: 98355
Normaal € 11,96 nu voor € 7,95!
www.natuurpunt.be/winkel
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Mijn gebied

1

RIVIEREN
vol LEVEN
Het Schupleer in Vorselaar dankt zijn rijkdom
aan twee rivieren: de Kleine Nete en de Aa.
De waterkwaliteit van de rivieren is opvallend
goed. Het gevarieerde, open landschap en
de verschillende biotopen zorgen voor een
rijk dieren- en plantenleven. Zo broeden ijsvogel, kleine karekiet, spotvogel, bosrietzanger, zwarte specht en torenvalk in het gebied.
Ook zoogdieren zoals haas, ree en hermelijn
voelen zich hier thuis. De schapenstal is een
mooi rustpunt in het Schupleer. Van mei tot
en met september kan je er terecht voor info
over onze natuurgebieden en de omgeving.
Of geniet er na een wandeling van een Gageleer of een appelsap uit de eigen boomgaard.

WANDELEN
Aan de schapenstal starten twee wandelingen:
de Derde Beek wandeling en de Mie Broos wandeling.

www.natuurpunt.be/schupleer

10
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'Zo’n gezellige
schapenstal hebben
ze niet overal'
Mizel Gebruers, schepen in Vorselaar
De baseline van onze gemeente is: ‘Vorselaar, verrassend
natuurlijk’. En als Vorselaar ergens verrassend is dan is het
op het Schupleer. Vooral in de winter vind ik het een
prachtig gebied: een weids landschap dat doorkruist wordt
door de rivieren en beken. Vanop het Schupleer heb je ook
het mooiste zicht op het centrum van Vorselaar. We
steunen regelmatig projecten van Natuurpunt, zo hielpen
we mee bij het indienen van het subsidiedossier van de
schapenstal. Op die gezellige stal zijn we heel trots want
dat hebben ze niet in elke gemeente. Ik vind het ook
belangrijk dat mensen van Vorselaar hier kunnen wandelen.
Zo zien ze dat het gemeenschapsgeld goed wordt besteed.

Mijn gebied

'Bewegingen in
de natuur volgen'
Jeroen Vermeulen,
regelmatige bezoeker van het Schupleer
Ik woon in de buurt en kom hier regelmatig om te ontspannen. Vooral naar vogels kijken vind ik leuk. Ik geef mijn
waarnemingen in en neem foto’s. Voor mij is het belangrijk
om terug te keren naar dezelfde regio en de soorten die er
leven te leren kennen. De bewegingen volgen in de natuur
vind ik tof zoals in het voorjaar de kleine karekieten zien
terugkeren. Of de jonge torenvalken die hier geboren zijn,
zien uitvliegen. Er gebeuren geen spectaculaire dingen
maar wat er gebeurt boeit mij wel. Sinds de schapenstal
open is, is het ook leuk om er bij te praten met andere
mensen die vaak in het Schupleer komen.

3
'Vrij als
een vogel'
Norbert Willaert, vrijwilliger bij
Natuurpuntafdeling Nete & Aa
Voor mij is het Schupleer heel bijzonder omdat ik vlakbij
woon. Als ik een uurtje tijd heb, kom ik naar hier met mijn
verrekijker en voel ik me zo vrij als een vogel. Het is een heel
open gebied en dat spreekt me aan. De Lovenhoek, een ander
gebied van ons in Vorselaar is geslotener en minder overzichtelijk. In het Schupleer kan je bijvoorbeeld makkelijker vogels
observeren. Toen ik hier begin jaren ’80 kwam wonen was de
Aa dood. Nu is het een levensader en dat heeft een enorme
impact op het gebied. Ook op onze schapenstal zijn we heel
trots. Daar hebben we met veel mensen twee jaar hard aan
gewerkt. Gelukkig vindt iedereen het een fantastische
ontmoetingsplaats.

Foto’s © Wim Dirckx

2
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Doe mee

Natuurherstel brengt hoop
voor Afrikaanse landbouwers
				en Vlaamse vogels
In Burkina Faso werken lokale bevolking en natuurbeschermers aan vruchtbare grond,
drinkplaatsen voor vee en brandhout. Het landschap herstelt, de economie trekt aan.
En onze zomertortels vinden opnieuw meer voedsel. Natuurpunt zet een actie op om dat werk
te steunen. Tekst: Gerald Driessens & Joris Gansemans

E

lk jaar vliegen 2 miljard vogels

Ze brengen er de winter door tussen de

de Afrikaanse Sahel, een eindeloos

van Europa naar Afrika en

Afrikaanse vogels, op zoek naar voedsel.

landschap van zandgronden dat zich

weer terug. Die indrukwek-

Aanvoelen wanneer onze lente aanbreekt

uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot

kende trek over een afstand van

kunnen ze niet, daarvoor moeten ze

aan de Rode Zee.

duizenden kilometers is één

vertrouwen op hun ‘biologische klok’, die

Het is gelegen tussen de Sahara in het

van de grootste wonderen van de natuur.

kondigt de grote trek aan. In groten

noorden en de natte tropen in het

De winters in Europa zijn koud en

getale vliegen de vogels terug om nesten

zuiden.

donker. Voedsel is schaars. Daarom

te bouwen en jongen te krijgen.

In het noorden van het West-Afrikaanse

vliegen vogels naar het zuiden.

Heel wat van die vogels overwinteren in

land Burkina Faso, aan de grens met
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Doe mee

Mali, ligt het wetland Oursi. Het is een
belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied voor duizenden moeras- en
watervogels, zoals purperreigers,
grutto's, bruine kiekendieven en

Met Living on the Edge werd een fantastisch project
verwezenlijkt! Met collega’s uit Europa en Afrika werken
we aan een duurzame toekomst voor vogels en mensen
in de Sahel Thandiwe Chikomo - project manager van BirdLife

zomertalingen. Regelmatig zijn er meer
dan 20.000 watervogels te vinden.
De acaciabossen langs de oevers van
Oursi zijn overwinteringsgebied van

brandhout, honing en karité-noten, een

meer in te stuiven.

onze zomergasten gekraagde roodstaart,

belangrijk exportproduct voor dit deel

Om het tij te keren, stelde de lokale

grauwe vliegenvanger en zomertortel.

van Afrika. Maar door overbevissing,

BirdLife-partner Naturama samen met

houtkap en de beschadiging van de

de lokale bevolking en de overheid een

Naast een belangrijke trekpleister voor

oevervegetaties in het droge seizoen door

beheerplan op. Een van de sleutels

vogels, speelt Oursi een vitale rol in het

het vee ging de omgevingskwaliteit voor

hiervan is het herstel van het natuurlijke

leven van de lokale bevolking. Het meer

mens en vogels zienderogen achteruit.

landschap. Daar hebben zowel de lokale

zorgt voor vis. De bomen leveren

Wandelende zandduinen dreigden het

bevolking als de trekvogels baat bij.
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Doe mee
De meest succesvolle actie van het

LIVING ON THE EGDE: HET BOEK

beheerplan was de invoer van de
techniek om de uitgedroogde,
geërodeerde grond in halve manen om te

Living on the Edge beschrijft hoe onze trekvogels er al dan niet in

ploegen en in te zaaien met lokale zaden.

slagen om de tocht door of hun verblijf in de Sahel te overleven,

De natuur bleek zichzelf zo te herstellen:

maar ook welke impact de recente veranderingen hebben. Aan de

de zaden die nog aanwezig waren in de

hand van een reeks soortbeschrijvingen krijg je een kristalhelder

bodem hebben nog voldoende kiem-

beeld van hoe de trekbewegingen lopen en wat de impact is van de
toestand in de Sahel op die verschillende soorten. Ook wat het

kracht. In een aantal jaar tijd is de
struiksavanne al aan het terugkeren.

belang is van regenval, droogte, vegetatie, seizoenen, visvangst, consumptie …
en welke terugslag we zien op de broedpopulatie bij ons.

Daarnaast zijn er waterputten geslagen,
waar mensen en vee schoon drinkwater

Een beperkte stock van het boek Living on the Egde is nog verkrijgbaar via de

vinden. Die beschermen indirect de

Natuurpunt Winkel. De ledenprijs bedraagt € 62,10. Niet leden € 69,00.

oeverbossen rond het meer waar het vee
voorheen gedrenkt werd.
Ook produceren lokale boeren nu
organische mest en zijn ze gestart met

insecten in nieuw aangelegde

De Bruijn is de coördinator van ‘Living

het opslaan van hooi. Het wordt

acaciabosjes.

on the Edge’, een project dat in vier

gebruikt als voedsel voor de droge tijd

landen, Burkina Faso, Senegal, Maureta-

maar wordt ook verkocht zodat het

“Mensen en vogels hebben dezelfde

nië en Nigeria, duurzaam landgebruik

inkomsten genereert. Opslaan van hooi

natuurlijke hulpbronnen nodig: bomen,

wil stimuleren. Naast concrete acties op

gaat overbegrazing in het droge seizoen

water, een gezonde bodem”, zegt Bernd

het terrein, heeft Living on the Edge ook

tegen en maakt het kappen van takken

de Bruijn, van Vogelbescherming

geïnvesteerd in ecologisch onderzoek:

als veevoer overbodig.

Nederland. “Worden die hersteld, dan

waar leven de vogels, en bij welke

komt dat zowel de bevolking als de

maatregelen hebben zij baat? Dat leverde

Ook voor de vogels werpt het project van

vogels ten goede. Omdat de levenskwali-

een ecologische leidraad voor het

Naturama in Oursi nu al vruchten af.

teit van de plattelandsbewoner stijgt,

herplanten van bomen in de Sahel, een

Zomertortels scharrelen tussen de

kan het natuurherstel op lange termijn

zeer actueel onderwerp in ontwikke-

opgroeiende grassen naar zaden.

misschien helpen om de plattelands-

lingssamenwerking.

Gekraagde roodstaarten jagen op

vlucht te stoppen.”

Het project in Oursi maakt deel uit van

OOK NATUURPUNT REIZEN STEUNT BIRDLIFE INTERNATIONAL-PROJECTEN
Met Natuurpunt Reizen, in samenwerking met erkende

Nog in 2016 vindt er een reis plaats naar Gambia en Senegal

touroperators, promoot Natuurpunt expedities naar

(Senegambia 2016), een avontuurlijke tocht waar vogellief-

indrukwekkende buitenlandse natuurpracht. Waarheen de

hebbers en natuurfotografen hun hart kunnen ophalen aan

trip ook gaat, de reizigers komen thuis met een onvergete-

prachtige landschappen en een rijke vogelwereld. Ook de

lijke ervaring en meer respect voor de natuur. Voor elke reis

afdracht van die reis zal worden ingezet voor het verbeteren

ontvangt Natuurpunt een afdracht van de touroperator.

van het lot van onze trekvogels op hun jaarlijkse migratieroute.

In 2016 trekt Natuurpunt Reizen opnieuw naar Marokko. Een
aanzienlijk deel van de opbrengst van die reis zal gaan naar

Wie deelneemt aan een Natuurpunt Reis beleeft niet enkel

een BirdLife-project voor het herstel van een zoutpannen-

de mooiste natuur ter wereld, maar zorgt ook voor bescher-

complex in Larache (Marokko), een stopover voor vele

ming van de kwetsbare natuur in het buitenland.

steltlopers op hun jaarlijkse trektocht richting noorden.
www.natuurpunt.be/reizen
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Doe mee

Living on the Edge, en werd door de

organisaties, zoals de Voedsel- en

Naturama, de BirdLife-afdeling in

lokale BirdLife-partner Naturama

Landbouworganisatie (FAO), concrete

Burkina Faso. De gezondheid van onze

uitgedacht en uitgevoerd. Naturama is al

ideeën aan de hand over hoe zij natuur

natuur is namelijk ook afhankelijk van

meer dan 10 jaar de partner van

kunnen laten meewegen bij economische

de natuurbescherming in het buiten-

Vogelbescherming Nederland.

ontwikkelingen.

land. Door natuur te herstellen in de

Het Nederlandse luik van Living on the

overwinteringsgebieden van onze

“Living on the edge toont de kracht van

Edge loopt af in december, maar er

trekvogels, verzekeren we hun

het BirdLife-netwerk”, gaat de Bruijn

wordt al volop gewerkt aan een nieuw

voortbestaan als broedvogel bij ons.

verder. “We kunnen de expertise

project, gebaseerd op de kennis die de

Omdat het project in Burkina Faso zo

bundelen van honderden organisaties en

afgelopen jaren is opgedaan. De ervarin-

succesvol is in het verzoenen van de

duizenden medewerkers en vrijwilligers.”

gen uit het project zullen nu worden

belangen van de lokale bevolking en de

In Living on the Edge worden de

geëxporteerd naar andere regio’s in

natuur, hebben we ervoor gekozen dit

beschermingsmaatregelen uitgedacht én

Burkina Faso, maar ook naar andere

project te steunen.

uitgevoerd door de lokale vrijwilligers-

Sahellanden, zoals Senegal, Mauritanië

groepen en de bevolking.

en Nigeria. De partners die binnen het

Vogelbescherming Nederland zorgt voor

project hun werking hebben opgestart,

de coördinatie.

werken sowieso verder.

“Ook proberen we te wegen op het

FONDSENWERVING

Draag ook jouw steun bij!

verder. “BirdLife is een speler met

Voor Vlaanderen is Natuurpunt de

internationaal aanzien.” In de loop van

erkende BirdLife-partner. Daarom

het project bereikte een collectieve lobby

starten we met een fondsenwervings-

door BirdLife Partners een doorbraak

campagne voor het project van

© Yves Adams

internationaal beleid”, gaat de Bruijn

binnen de Bonn Conventie, die
trekkende diersoorten beschermt. Er
komt een actieplan speciaal voor de

Steun Naturama,

niet-watervogels onder de trekkers.

de Birdlife-partner in Burkina Faso en maak een gift over op rekeningnummer

Het gaat dan vooral om zangvogels.Het

BE17 2300 0442 3321 met vermelding project F-02200

plan doet overheden en internationale

sept | okt | nov 2015 NATUUR.BLAD
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Kort

VERBLUFFEND FOTOBOEK:
'DE DAMVALLEI,
EEN BEELDEND VERHAAL’
Natuurpunt Gent
werkgroep
Damvallei maakte een
prachtig
fotoboek. De resultaten
van 20 jaar natuurbeheer
gevat in 229 beelden.
Het succesverhaal van
de Damvallei illustreert
dat de vernietiging van
natuur niet onomkeerbaar
is. Bedreigde fauna en
flora herstellen of duiken
weer op dankzij het juiste
beheer.

NATUURPUNT KOOPT
EIGEN ‘ILLEGAAL’ BOS
In april 2004 haalde Natuurpunt Gent de krantenkoppen.
Samen met een rits andere organisaties plantten de
Gentenaars op één dag liefst 7 hectare bos aan. De
aanplanting was illegaal en gebeurde als protest tegen
de plannen voor een industrieterrein – een zogenaamd
‘wetenschapspark’ - in het Parkbos, één van de vier Gentse
groenpolen in ontwikkeling. Na aanhoudend protest
en juridische procedures van omwonenden werd het
wetenschapspark geschrapt.
Net voor de zomer kocht Natuurpunt het – intussen 11 jaar
oude – bos en enkele aangrenzende percelen van SOgent, het
Gentse stadsontwikkelingsbedrijf. Hiermee is het bos feitelijk
‘gelegaliseerd’ en heeft Natuurpunt een stevige voet in huis in
het Parkbos.

Het fotoboek thuis ontvangen?
Schrijf 33,00 euro over op rekening BE 02 890-4342117-40
met vermelding: ‘Een beeldend verhaal’.

Samen voor
Natuur in 't Stad

Red de Natuur,
Joke

Uiltjes zoeken
een thuis

De Antwerpse verenigingen
Antwerpen aan ’t woord, Red de
Voorkempen, Free Hands, Stichting
Communicatie in beeld, Green Deen,
De-Koepel moskee, Natuurpunt
CVN en Natuurpunt Antwerpen Stad
sloegen de handen in elkaar. Met hun
project ‘Samen voor natuur’ willen
ze culturen en organisaties samen
brengen rond natuur in de stad. Ze
organiseren onder meer een infoavond
rond “Natuur en Islam” en een
bomenplantactie met alle inwoners
van Borgerhout.

Meer dan 75.000 Vlamingen
ondertekenden onze petitie voor het
behoud van natuurgebieden in de
buurt. Meer dan 75.000 Vlamingen
die kiezen voor natuur vlak bij huis,
om er zelf tot rust te komen, als
speelnatuur voor de kinderen en als
toevluchtsoord voor dieren en planten.
We hopen dat dit Vlaams minister
van Natuur Joke Schauvliege kan
overtuigen om de voorstellen van de
administratie over het natuurbeleid
aan te passen. Op woensdag 9
september vond het slotevenement
plaats voor haar kabinet in Brussel.

De gemeente Zomergem telt naar
schatting 80 koppels steenuilen en 11
koppels kerkuilen. Vroeger leefden de
uilen op hooizolders en kerkzolders
maar doordat alles tegenwoordig
dicht wordt gemaakt plaatste de
Vogelwerkgroep Zomergem extra
nestkasten. Die waren in een mum
van tijd ingenomen en er vliegen
nu veel jonge uiltjes rond. Daarom
is de werkgroep dringend op zoek
naar nieuwe plaatsen om nestkasten
te hangen. Een noodzakelijke actie
van de Vogelwerkgroep Zomergem
die haar aanpak dit najaar op
een internationaal congres mag
voorstellen.

www.samenvoornatuur.be

www.natuurpunt.be/reddenatuur
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Lampiris en Natuurpunt
Kiezen samen voor meer groen
BEN JE AL KLANT OF WENS
JE KLANT TE WORDEN?
Als jij je aansluit bij Lampiris,
teken je voor een 100% groene
en Belgische energieleverancier.
Bovendien breng je zo ook extra op
voor de natuur!

Ontdek op www.lampiris.be/natuurpunt hoe je kan meesparen
voor meer natuur in Vlaanderen via je energiefactuur, én zonder zelf
één cent meer te betalen.
Of bel ons op het gratis nummer 0800 40 123.
Er zijn al 2.800 Natuurpunt-leden die meesparen.

Partner van

In actie

Bushcraft

1

Stel, je loopt hopeloos verloren in een prachtig natuurgebied. Kan jij dan overleven?
Wil je een hut leren bouwen, of vuur maken? Of wil je eetbare planten leren herkennen
en er een originele, lekkere maaltijd van koken? Volg dan één van de bushcraftcursussen
bij Natuurpunt CVN.

1

Een van de belangrijkste skills bij het

leven in de natuur is vuur maken met

3

Wat is overleven zonder eten? Leer

koken in de natuur en ontdek welke

5

Door de natuur in te trekken

verstoor je die ook ongewild. Daarom

natuurlijke materialen. Want net als je

voedzame lekkernijen er in de natuur te

kan je iets terug doen voor de natuur.

verdwaalt zal je merken dat je lucifers

vinden zijn.

Zoals het verwijderen van de schadelijke

nat geworden zijn. Met een zelfgemaak-

Amerikaanse vogelkers of het zeisen van

te vuurboog, boor, handvat en plankje

een hooilandje om zeldzame soorten

kan je met veel oefening vuur maken.

4

Heb je al onderdak en vuur? Dan

nieuwe kansen te geven.

kan je rustig iets moois maken. Dan

2

wordt overleven in de natuur ook echt
Het kleine gloeiende kooltje dat je

leven in de natuur. Leer touw maken

krijgt met je vuurboog, leg je in een

met brandnetels of knutselen met

bedje van droog gras, schors … Dan

natuurlijke materialen.

moet je voorzichtig blazen tot je vuur

http://cvn.natuurpunt.be

hebt.
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In actie

tekening © Korneel Detailleur

Beleid
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Beleid

en

snelwegen

voor de natuur

Langs beken en rivieren, over hagen en houtkanten, tot in het hart van onze steden. Natuur
en waterlopen moeten worden verweven tot een groenblauw netwerk dat zich vertakt over
heel Vlaanderen. Die linten natuur zorgen ervoor dat diersoorten zich kunnen verplaatsen
tussen hun leefgebieden en staan tegelijk garant voor aangename recreatie. Bovendien
zijn ze de beste en goedkoopste oplossing om ons te wapenen tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. Nu een gloednieuw beleidsplan voor de ruimtelijke ordening op de tafel
van minister Schauvliege ligt, breekt een uniek moment aan om groenblauwe netwerken op de
kaart te zetten. Waar wachten we op?
Tekst: Frederik Mollen

M

anhattan New York, we
schrijven 1980. Een
locomotief met drie
wagonnen diepgevroren kalkoenen dendert

over de High Line, een spoorwegviaduct

Dieren en planten
moeten zich kunnen
verplaatsen. Anders
sterven ze uit.

fladderen over de hele lengte van het
groene lint. Een snelweg voor de natuur,
tot in het hart van de stad.
VAN THE BIG APPLE TOT IN
KONINGSHOOIKT

op 9 meter boven de begane grond. Het
is de allerlaatste trein die het traject

Ook in het verkavelde Vlaanderen

aflegt. 46 jaar lang heeft de spoorlijn het

bewijzen groene en blauwe netwerken

centrum van New York bediend met

hun nut. Tot de aanleg van de Jutse

vlees, andere voedingsmiddelen en

Plassen in 2006 bracht de Itterbeek

postpakketten. In 1999 wilde men het in

vooral ellende in Koningshooikt, een

onbruik geraakte spoortraject slopen.

deelgemeente van Lier. In 1998 nog zette

Enkele vooruitziende geesten protesteer-

de beek er huizen en straten blank. Maar

den en kwamen met het idee om het

sinds de aanleg van het 11 hectare grote

traject om te vormen tot een publiek

spaarbekken, is het gebied beschermd

park. Een geniale zet: vandaag is het

tegen overstromingen en watersnood. In

viaduct een 2,3 kilometer lange groene

de Jutse Plassen legde men ook poelen

ader in de stad, een plek waar miljoenen

aan waar de natuur zich kan ontwikke-

bezoekers komen ontsnappen aan de

len. In samenwerking met de provincie

hitte en drukte van de stad die nooit

Antwerpen kreeg Natuurpuntafdeling

slaapt. Bijen zoemen en vlinders

De Wielewaal de opdracht om de natuur
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Beleid

We vragen de minister:
maak een kaart met
groenblauwe netwerken
in Vlaanderen.

in het gebied te beheren. Met succes:

nieuw Beleidsplan Ruimte aan, dat het

intussen komen er ijsvogels broeden en

wettelijk kader vormt voor onze ruimte-

loop je er bijzondere gasten als de

lijke ordening in Vlaanderen. Als

bosruiter en de zomertaling tegen het

voorbereiding van dat plan lanceerde ze

lijf, die een tussenstop zoeken tijdens

een aantal vernieuwende ideeën die ze

hun trek naar het hoge noorden. In het

aftoetste bij de bevolking. Het idee van

verlengde van dat groen lint sluit een

de groenblauwe netwerken was er daar

netwerk van hagen over landbouwgebied

één van en kon, in tegenstelling tot het

manier een duidelijk kader om toekom-

aan op het natuurgebied Anderstadt en

verder volbouwen van Vlaanderen, op

stige vergunningsaanvragen en bouw-

tot slot op de oude meanders van de

ontzettend veel draagvlak rekenen. Meer

werken te beoordelen. Zo wordt verme-

Nete, de historische vesten rond de

dan 80% van de Vlamingen steunden

den dat bestaande groene linten

binnenstad.

het idee. De regeringspartijen veranker-

doorbroken worden door één ongelukkig

den het idee in hun regeerakkoord, maar

ingepland bouwproject. Tegelijk kunnen

Het geheel van die groene en blauwe

op de verdere uitwerking door minister

ecologische inspanningen op bedrijven-

bruggen is meer dan de optelsom van de

van Omgeving Joke Schauvliege blijft

terreinen en in het landbouwlandschap

delen. Langs dat groen lint kunnen

het wachten.

structureel opgenomen worden in

dieren en planten zich gemakkelijker

nieuwe plannen. Dat het mogelijk is om

verplaatsen. Dat is nodig, want anders

Natuurpunt verwacht dat de minister de

zo’n kaart op te stellen bewijst het

raken ze geïsoleerd en sterven ze uit. Met

groenblauwe netwerken op de kaart zet.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest met

name door de verandering van ons

Steden en gemeentes krijgen op die

haar Gewestelijk Plan voor Duurzame

klimaat moeten soorten kunnen

Ontwikkeling. Bouwpromotoren worden

verschuiven volgens hun eigen noden.

er verplicht om delen van de groene

Ook de mens heeft veel te winnen met

infrastructuur mee uit te voeren, terwijl

groenblauwe netwerken. Onze steden

nieuwe bottlenecks op de groene

worden ‘s zomers warmer, er is meer

verbindingen worden vermeden.

nood aan de opvang van CO2, de
zeespiegel stijgt, het zal vaker regenen en

Hoewel het concept van de groenblauwe

overstromingen zullen onze regio

netwerken in Vlaanderen nog in zijn

frequenter teisteren. Die nieuwe

kinderschoenen staat, moet men niet

uitdagingen vragen om nieuwe visies.

van nul beginnen. De bouwstenen zijn er
afgebakende gebieden van Europese

aan de Universiteit van Antwerpen

(Natura 2000) en Vlaamse topnatuur

publiceerde er begin augustus over in

(Vlaams Ecologisch Netwerk), passen

vakblad Science. De dijken verhogen is

ook de overstromingsgebieden die ons

geen optie meer, we moeten inzetten op

moeten beschermen tegen hoge water-

natuurlijke overstromingsgebieden, open

standen op de Schelde (SIGMA) in het

ruimte waar water gebufferd kan

plaatje. En ook bij nieuwe woon- en

worden. Het past in de visie die almaar

industrieprojecten wordt natuur en

meer wetenschappers delen: natuurge-

water steeds meer betrokken in het

baseerde oplossingen zijn de goedkoop-

ontwerp. Stedelijk groen kent een

ste en beste om ons te wapenen tegen de

opmars, en vele steden leggen rivieren in

ingrijpende gevolgen van de klimaatver-

het stadscentrum opnieuw open. Het is

andering.

zaak om al die afzonderlijke inspanningen met elkaar te verbinden tot een

Dat het tijd is voor nieuwe visies heeft

krachtig groenblauw netwerk over heel

ook de Vlaamse regering begrepen. In

Vlaanderen.

haar regeerakkoord kondigt ze een

www.natuurpunt.be/beleid
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© Korneel Detailleur

al, alleen het cement ontbreekt. Naast de
Stijn Temmerman, professor Geologie

Foto © Wim Dirckx

Geert Noels

speurt naar
parels vlak bij huis

Topeconoom, sportman en familiemens
Geert Noels vat post aan de oever van een
vernatuurlijkte vijver in de Steenbeemden,
vlak bij de Nete en het Netekanaal in Emblem. De avondzon prikt oranjerode gaten
in het melkwitte wolkendek. “Het is hier zo
ontzettend mooi geworden”, zegt Noels.
“Vroeger was dit een lelijk hoekje met koterijen waar je eigenlijk niet kon komen. Nu is
het een vaste stop tijdens looptochtjes met
mijn hond Kyra.“
“Er is geen trage weg in een cirkel van 50
kilometer die ik nog niet gelopen of gefietst
heb. Zo ontdekte ik her en der in Vlaanderen
de pareltjes van Natuurpunt. Vroeger werd je
als econoom scheef bekeken als je het opnam
voor ecologie. Dat begint gelukkig te veranderen. Nu is het nog wachten tot de politieke
wereld volgt.”

sept | okt | nov
nov 2015
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Samenwerken

Cera & Natuurpunt

Elk jaar beheert Natuurpunt WAL
samen met de Golfclub van Beveren
de ecozone van het golfterrein in
Kallo. Die zone bestaat uit bosschages, een grote plas met enkele
zijarmpjes en een orchideeënveldje.
De grote plas is een thuis voor de
rugstreeppad. Die pad houdt van
een kale, schrale oever. Daarom
wordt het teveel aan lisdodde
gemaaid en afgevoerd. Op het
orchideenveld schieten wilgen en
berken op. Die worden teruggesnoeid zodat de moeraswespenorchis, grote keverorchis en bosorchis
alle kansen krijgen. Zo kan het
veldje evolueren naar een duingraslandje met struiken en hakhout dat
om de 3 tot 5 jaar wordt teruggezet.
Een fijne samenwerking.

© Griet Buyse

In het Natuurpunt bezoekerscentrum De Wulp
bij Neerpelt komen we Theo Janssen, coördinator van De Wulp, en Koen Snauwaert, coördinator Vennotenaanbiedingen van Cera, tegen.
“Cera, met zo’n 400.000 vennoten een van de
grootste coöperaties in ons land, investeert in de
samenleving door middel van heel wat maatschappelijke projecten” zegt Koen. “Ook de
natuur steunen we. Daarom werd gezocht naar
een samenwerking met Natuurpunt.”
De Cera-vennoten werden uitgenodigd om de
natuur in te trekken onder begeleiding van een
gids. Ze konden van dichtbij kennis maken met
de heide van het Hageven, de polders van
Uitkerke of de moerassen rond de Blankaart. Na
de wandeling mochten ze aanschuiven aan een
heerlijk buffet, aangeboden door Cera en Hof te
Rhode.
Een formule die aansloeg; op enkele dagen tijd
waren alle plaatsen ingenomen! Meer dan 800
enthousiastelingen namen deel. Een 20-tal
gezinnen werd zelfs ter plaatse lid van Natuurpunt.
“Een geslaagde samenwerking die voor herhaling
vatbaar is,” besluit Theo.

Eind augustus werd in het Heidebos
in Wachtebeke, een grote noodplanoefening gehouden. Het Heidebos is
een van de grootste natuurgebieden
van Natuurpunt in Oost-Vlaanderen.
Met Europese steun heeft Natuurpunt de voorbije jaren heel wat
werken uitgevoerd, vooral op vlak
van heideherstel. Die werken hebben
een belangrijke impact op de
brandpreventie van het natuurgebied. Daarom is het hele bos nu
opgedeeld in 48 sectoren. Als
iemand de hulpdiensten moet bellen,
kan die aan de hand van rode
bordjes snel duidelijk maken waar
een slachtoffer zich bevindt.
Natuurpunt sloeg hiervoor de
handen in elkaar met de brandweer,
politie, de Watergroep, provinciebestuur en de gemeentebesturen van
Moerbeke en Wachtebeke. Daarbij
wordt ook beroep gedaan op
landbouwers en loonwerkers. Die
beschikken over grote tankwagens
die kunnen ingezet worden voor het
transport van water.

Natuurbeheer
in de Eco-golf
Kallo

© Josepha Fissers

duo

Brandoefening
in het Heidebos

Ricoh zet zich in voor
het behoud van onze biodiversiteit
“Wij begonnen onze activiteiten voor het behoud van biodiversiteit in
1999 met het 'Forest Ecosystem Conservation'-project. Dit project loopt
in samenwerking met milieuorganisaties en lokale gemeenschappen
over de hele wereld. Waar wij kantoren hebben, zetten wij ons in voor het
behoud van de biodiversiteit ter plaatse.”
An Ceupens, CSR Project Office
De samenwerking met Natuurpunt was voor Ricoh vanzelfsprekend.
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Samenwerken

Natuurpunt en Velt zorgen samen
voor 7315 Wonderlijk Wilde tuinen
Vanaf april 2015 gingen Natuurpunt en
Velt de uitdaging aan om duizenden
Vlamingen aan het werk te zetten in hun
eigen tuin. Met groot succes: maar liefst
7315 deelnemers hebben hun tuin
omgevormd tot een Wonderlijk Wild
plekje. Samen voerden ze 46.062
verschillende acties uit om hun tuin
aantrekkelijk te maken voor de natuur.
Dankzij de samenwerking tussen Velt en
Natuurpunt konden deelnemers zowel
advies krijgen over ecologisch tuinieren
als over natuur in de tuin. Wat is de beste
bessendragende plant? Hoe ziet het
perfecte kastje voor de pimpelmees eruit?
Geen vraag bleef onbeantwoord. Tuineigenaars die met de handen in het haar
zitten kunnen nog steeds terecht bij een
van de tuinexperts van Velt en Natuurpunt via www.wonderlijkwild.be
De Wildste Tuin van Vlaanderen …
… ligt in Gent. Regine Dedecker ontving van Natuurpunt en Velt de Groene
Gorilla Award voor haar wilde inspanningen. Haar stadstuin groeide van
een dorre woestijn naar een prachtige oase waar bijen, vlinders en vogels
een veilige rustplek vinden. ‘Het is een nooit eindigend project: 20 jaar
geleden vertrokken we van een grasveld met amper 1 bloemetje. Vandaag
hebben we een tuin vol kruiden, fruit, bloemen en enkele bomen. En dat in
een klein stadstuintje.’, vertelt Regine.
De Gids voor een Wonderlijk Wilde tuin kan je aanvragen
via www.wonderlijkwild.be

Ze motiveren hun medewerkers om deel te nemen aan activiteiten voor het
behoud van biodiversiteit. Recent organiseerden ze voor alle medewerkers een
infosessie over de ecologische tuin. Dit werd op enthousiasme onthaald.
Daarnaast verzorgt Ricoh voor Natuurpunt het drukwerk voor campagnes
zoals Wonderlijk Wild.

ding
Gerecycleerde inktpatronen
van Tomson
Printen kan een stuk
goedkoper en ecologischer,
vinden Natuurpunt en
Tomson, de specialist in
hervulde inktpatronen en
cartridges.
Op www.inktpatronenvoornatuurpunt.be kan
je hervulde inktpatronen kopen; van prima
kwaliteit en geschikt voor alle merken van
printers. Bovendien zijn ze tot 40% goedkoper dan originele patronen, beter voor het
milieu, bevatten de cartridges meer inkt en
krijg je ze bij jou geleverd binnen de 2 dagen.
Per bestelling schenkt Tomson geld voor meer
natuur. www.natuurpunt.be/tomson

doen
Landal Greenparks
Nog op zoek naar een leuk adresje voor een
herfstweekend of midweek?
Natuurpunt en Landal Greenparks selecteerden de mooiste bungalowparken in binnenen buitenland. Landal GreenParks beschikt
over ruim 70 bungalowparken in 7 landen en
13.000 bungalows. Centraal staan de rust,
ruimte en natuur.
Natuurpuntleden kunnen bij Landal terecht
aan voordelige prijzen.
Boek via www.landal.be/natuurpunt en je
betaalt geen reserveringskosten
t.w.v. maximum 24 euro. Per
boeking schenkt Landal
GreenParks 5 euro aan
Natuurpunt.
www.natuurpunt.be/landal

www.natuurpunt.be/ricoh
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U VINDT ONZE PRODUCTEN
BIJ EXCLUSIEVE SPECIAALZAKEN EN
ONLINE OP WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

DE NIEUWE EL

GRENZELOZE
PERFECTIE

De nieuwe EL Familie van SWAROVSKI OPTIK is de beste
aller tijden. Het FieldPro-package tilt comfort en functionaliteit
naar een hoger niveau. De optische perfectie en precisie,
excellente ergonomie en het vernieuwde design vervolmaken
dit meesterwerk in langeafstandsprecisieoptiek.
SWAROVSKI OPTIK – Momenten intenser beleven.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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Grote Getevallei
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Kevin (voor) en Wim (achter), klaar voor nog meer verrassingen in hun Getevallei.

Uitgestrekt landschap © Vilda/Jeroen Mentens

ˆ ˆ Grauwe Klavier © Wim Dirckx

VERRASSINGEN VAN FORMAAT

in de Grote Getevallei
De Grote Gete walst van Tienen naar Linter door een verrassend uitgestrekt
landschap met bloemrijke graslanden, hagen, poelen en sprookjesbossen vol
paddenstoelen. Wie de mysterieuze vallei intrekt, laat alle zekerheden achter
zich. Hier heten amfibieën draken, hanteren vrijwilligers de zeis en laat de
houtsnip zich betrappen op knorretjes en lasergeluiden.
Tekst: Hendrik Moeremans

G

een locomotief te bespeuren op

Linter die me op trot nemen in het

bereiken, trekt een lepelaar met trage

het oud stationsplein van

grootse gebied waar ze hun hart verloren

slagen over. Kevin en Wim jubelen het

Drieslinter, dat tegenwoordig

hebben. Op de voormalige spoorweg

uit. Het is hun eerste lepelaar ooit in het

dienst doet als parking en de toegangs-

richting Tienen hebben denderende

gebied. Een verrassing. Of toch niet

poort vormt voor de Getevallei. Wel

treinen plaats gemaakt voor fiets- en

helemaal. “Tijdens roofvogeltellingen

gevonden: Kevin Lambeets en Wim

wandelplezier. Wanneer we de 18de

merkten we al dat de Getevallei een

Fourie, vrijwilligers van Natuurpunt

eeuwse Geensmolen aan de Gete

groene ader in het landschap vormt die
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Hier maait men nog met de zeis © Wim Dirckx

vogels gebruiken om zich te oriënteren”,

houtsnip doorbreken de stilte. Hoe het

legt Wim uit.

komt dat de verkavelingsijver dit stuk

Draken van de Gete

van de Getevallei links liet liggen?

Een plankenpad brengt ons droog aan

Over de door de tijd afgesleten kasseiste-

“Zowel het water als de kleinschalige

de overkant van een sprookjesachtig bos.

nen van de Hokstraat lopen we langs een

landbouw hebben een belangrijke rol

“De Getevallei is altijd een nat gebied

bosrand. We zijn niet alleen. Ook enkele

gespeeld om het landschap open te

geweest. In de tijd van Hertog Jan van

uit de kluiten gewassen wijngaardslak-

houden”, weet Kevin. En ook vandaag

Brabant was het hier een zompig moeras.

ken wagen zich aan een oversteek van de

nog gaan natuur en landbouw hier hand

Oude leigrachten verraden hoe middel-

trage weg.

in hand. Dit jaar heeft Natuurpunt

eeuwers hier strijd leverden tegen water,

overeenkomsten afgesloten met 12

terwijl de openingen in de Getedijk en

landbouwers in dit stuk van de vallei.

ondiepe laantjes in de graslanden tonen

“De landbouwers mogen onze percelen

hoe men het wassende water ook wist te

Landbouw en natuur
samen voor open ruimte

gratis gebruiken voor begrazing en ze

gebruiken als natuurlijke bemesting”,

Op het eind van de bosrand gooit de

helpen bij het maaien. Het hooi mogen

vertelt Wim. Ook vandaag nog maakt

Getevallei alle registers open. Graslan-

ze houden als voeder voor hun dieren”,

het water hier de dienst uit. Na een

den met hagen en poelen, zover ik kan

legt hij uit. “Elk jaar gaan we de boer op.

regenbui zijn laarzen een absolute must.

zien. Zo’n weidsheid en stilte zijn we in

Dan luisteren we naar elkaars wensen en

“De Getevallei fungeert als een natuur-

het verkavelde Vlaanderen niet meer

bekommernissen en maken we goede

lijke waterbuffer voor woon- en land-

gewend. Alleen de surrealistische

afspraken voor het volgende jaar.”

bouwzones in de ruime omgeving”,

knorretjes en lasergeluiden van de

verduidelijkt Wim. Als het water hier
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Naar buiten

tijdelijk opgeslagen kan worden, blijven inwoners van Linter en
de dorpen verder stroomafwaarts gespaard van wateroverlast.
Grondwaterschommelingen in het gebied zorgen er daarnaast
voor dat de verschillende poelen in het gebied geregeld droogvallen en vrij van vis blijven. “Ideaal voor onze Getedraak”, zegt
Kevin. Het is de koosnaam voor de mascotte van de streek, de
kamsalamander. Het dier dankt zijn naam aan de punky

Volop genieten in
het Hageland
In het Hageland is het goed toeven. Natuur
en cultuur hebben er veel te bieden. Je kan
er uren wandelen, fietsen en rondstruinen.

haarkam van de mannetjes. “Kamsalamanders zijn zeldzaam en
bedreigd in heel Europa, en daarom hebben we hier een grote
verantwoordelijkheid voor de soort”, zegt Kevin. Van die taak
kwijten de vrijwilligers zich met verve: de voorbije jaren werden
nieuwe poelen aangelegd en intussen slingert een lint van bijna
30 poelen door het gebied. De kamsalamander weet dat te
waarderen.
We lopen terug naar het beginpunt via de wonderlijk dansende
Gete en sluiten aan op het kamsalamanderpad dat ons leidt
langs poelen, geïllustreerde informatieborden en een natuurspeeltuin: een gedroomde plek voor een picknick. Achter een
kudde onverstoorbare oude runderrassen door, spurten drie
reetjes een graanveld door. De Getevallei is niet zuinig met haar
verrassingen.

Revival van de zeis
Aansluitend op de Grote Getevallei vind je het deelgebied
Doysbroek, waar het Geteverhaal bijna 20 jaar geleden allemaal
begon voor Natuurpunt. Een laatste eenzame populier waakt
over bloemrijke graslanden en een stuk ruigere natuur waar ‘s
zomers wilde bijen en vlinders aan hun trekken komen en ‘s
winters trekvogels als de houtsnip komen bijtanken. “Bedoeling
is om dit robuuste landschap ook in de rest van de vallei te
versterken”, zegt Kevin. Nog een verrassing: Kevin en co hebben
lawaaierige bosmaaiers afgezworen en kiezen resoluut voor de
zeis. “Gratis fitness in de natuur”, lacht Kevin, “en behoorlijk
efficiënt op de koop toe!”.
In totaal beheert Natuurpunt bijna 800 hectare natuur in de
Getevallei, van Hoegaarden tot Geetbets. Een groot stuk
daarvan is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant, die het
beheer van meer dan 200 hectare vorig jaar overdroeg aan
Natuurpunt. Ook het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en
de gemeentes Linter en Zoutleeuw trekken de kaart van het
natuurherstel. Zo investeren ze in een waterbuffer voor hun
inwoners, maar geven ze ook een stimulans aan het toerisme in
de streek. Wanneer we weer aan het oude spoorwegstation
aankomen, zijn de terrasjes gevuld. De Grote Getevallei is klaar
om ontdekt te worden.
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Het Leeuwerikenveld is een Bed & Breakfast en een
mini-camping. Het is gelegen op de rand van een kleine
Hagelandse gemeenschap en vormt de brug tussen het
Hageland, Limburg en Wallonië. Hier word je nog gewekt
door klokkengelui of het gezang van vogels. Het ontbijt
wordt er opgediend in de tuinserre en de tuin leent zich
ertoe om te genieten van de rust en het buitenleven.
De Bed & Breakfast beschikt over 8 gastenkamers en
een studio. Je kan ook je tent of rollend huis opslaan
op de mini-camping. In de schop (oud plaatselijke
benaming voor een open bergplaats van kleine
werktuigen) kan je bij het haardvuur genieten van de
plaatselijke lekkernijen.
Meer info en reservaties:
Het Leeuwerikenveld
Ransbergstraat 26
3350 Neerlinter, 011-78 40 40,
info@leeuwerikenveld.be - www.leeuwerikenveld.be

WIN!
Win een overnachting met ontbijt voor
twee personen in het Leeuwerikenveld.
“Wat is de Getedraak?” Geef een
antwoord op de vraag en wie weet
verblijf jij binnenkort in het Hageland.
www.natuurpunt.be/win
Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt genieten 5% korting

05 & 06 DECEMBER 2015 - JABBEKE
Tijdens de vogelkijkdagen te Jabbeke op 5 en 6 december 2015
kunt u in de gebouwen van Kite Optics kennismaken met een ruim aanbod aan:
•
•
•
•
•
•
•

verrekijkers
telescopen
statieven
fototoestellen en objectieven
outdoor equipment
ornithologische reizen
boeken, reisgidsen, ...

ONTDEK ER O.A. DE NIEUWE SWAROVSKI EL FAMILIE

Alle grote merken zijn er aanwezig om u uitgebreid advies te geven over hun instrumenten,
maar vooral te laten genieten van zeer uitzonderlijke kortingen en promoties.

EEN SAMENWERKING VAN:

Natuurbeleving op het natuurdomein “De Hoge Dijken”
5 kilometer verderop ontdekt u het prachtige en vogelrijke natuurgebied ‘de hoge dijken – roksemput’.
Waar in het bezoekerscentrum ‘de grote zaagbek’ speciaal voor dit weekend een fototentoonstelling en
multimediaprojectie over de fauna en ﬂora van het domein te bezichtigen is.

Adv_Optiekbeurs_NP2015.indd 1

30/07/2015 16:33:56

De natuur

in jouw testament

Neem een goed doel op en bescherm zo meer natuur
voor de volgende generaties.

infos
sessie kt
o
sept

Door een testament op te maken,
kan je jouw nalatenschap
geven aan een goed doel zoals
Natuurpunt. Met die
inkomsten kan Natuurpunt nog
meer natuur beschermen. Erfenissen
zijn steeds meer van belang om de
biodiversiteit te behouden voor de
volgende generaties.

Er bestaan verschillende
formules. Ken je bijvoorbeeld al het
duolegaat? Een manier om iets na
te laten aan het goede doel zonder
je erfgenamen (familie of vrienden)
ook maar iets te kort te doen. Zij
erven immers vrij van successie:
een win-winsituatie voor je familie of
geliefden én de natuur.

infosEssiEs

Joost Verbeke, contactpersoon voor schenkingen en legaten bij
Natuurpunt, biedt een overzicht van de mogelijkheden en de fiscaal
voordeligste formule.
Di 22/09 om 10u30
Het Gasthuis, vergaderlokaal
12Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot
Di 22/09 om 14u30
Begijnfof, zaal Apostelenconvent
Infirmeriestraat z/n, 3290 Diest
Woe 23/09 om 10u30 en 14u30
Europahal, lokaal 1-0 Generaal
Maczekplein 7, 8700 Tielt
Di 6/10 om 10u30 zaal A
Kerkplein 5, 9160 Lokeren
Di 6/10 om 14u30
zaal De Kouter,
Koutermolenstraat 5, 9160 Belsele

Di 13/10 om 10u30 en 14u30
Zolder OCMW/Oud Gasthuis
Nederrij 133/A, 2200 Herentals
Vrij 16/10 om 9u30 en 19u30
cafetaria NMCDriepikkelstraat 32,
9030 Mariakerk- Gent
Ma19/10 om 10u30 en 14u30
Bib Groeninghe Sint-Jansplein 8,
2550 Kontich
Di 20/10 om 10u30 en 14u30
Heempark Hoogzij 7, 3600 Genk
Do 22/10 om 14u30 en 19u
Kelder Bibliotheek, Markt 21,
9800 Deinze

Na afloop kan je onder vier ogen je persoonlijke vragen stellen.
Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag van je komst: Joost Verbeke,
joost.verbeke@natuurpunt.be • 015-29 72 49 • 0477-20 47 27

advertentie liggend legaten 8-2015t.indd 1

28/08/2015 8:34:19

10 x actief

PADDENSTOELEN

		 SPOTTEN

Van kabouters over heksen tot andere oude vertelsels. Geen soort die in zoveel
fantasierijke verhalen beschreven wordt dan de paddenstoel. Ontdek zelf de
schoonheid van die vreemde schimmelvrucht in deze 10 gebieden.

West-Vlaanderen

1 Doeveren
Je wandelt langs zeldzame West-Vlaamse heide,
ven, bos, en grazige weides. Met elk hun variatie aan
paddenstoelen.
* Einde Rijselsestraat, Oostkamp

6 Heibos
Een restant van de middeleeuwse bossen in het
Hageland, waar oude beuken en zomereiken het
beste bewijs van zijn. Prachtig in het voorjaar,
machtig in de herfst.
* Scherpe bocht in de Wittebosstraat, Linter
Antwerpen

2 Bronnen van het Heuvelland
Met zijn holle wegen, hellingbossen en
kletsnatte bronbosjes is het Heuvelland een
paddenstoelenparadijs. Het Scherpenbergpad
wijst je de weg.
* Kerk Loker, Dikkebusstraat, Loker
Oost-Vaanderen

3 Burreken
Via het Vuursalamanderpad kom je in het beboste
hart van het Burreken. Smalle dalen en steile
valleiwanden zorgen voor een avontuurlijke
wandeling.
* Perreveld 14, Brakel

4 Daknamse Meersen
Vochtige graslanden, rietkragen en een venige bodem
zorgen voor een heel ander soort paddenstoelen dan
in beboste gebieden.
* Daknam-dorp, Lokeren
Vlaams-Brabant

5 Kastanjebos
Een bodem, al eeuwen bedekt met bos, dat ademt
paddenstoelen!
* Infobord Lipselaan, Herent

32

NATUUR.BLAD sept | okt | nov 2015

7 Zammelsbroek
Door de grote verschillen in bodemstructuur vind
je hier, in de rustige, brede vallei van de Grote Nete,
heel wat verschillende paddenstoelen.
* Zammelseweg 196, Zammel

8 Walenhoek Niel
Vanuit het Natuur.huis De Paardenstal kan je via
de wandelknooppunten de Walenhoek ontdekken.
Vergeet zeker je stevige stapschoenen niet!
* Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel
Limburg

9 De Rammelaars
Met zijn dikke veenlaag en vochtige bodem zijn
De Rammelaars een uitstekende paddenstoelenplek.
* Natuur.huis De Rammelaars, Broekstraat z/n, Ham

10 Sint-Pietersberg
Op de grens van Vlaanderen, Wallonië en Nederland
ligt de Sint-Pietersberg. Via de gele wandeling ontdek
je het Plateau van Caestert.
* Statieplein, Kanne

Meer info over de routes vind je
op www.natuurpunt.be/actief

inktzwam © Erwin Derous
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Focus

de

OOIEVAAR
Babybrenger
krijgt uitnodiging
om zelf te broeden

Wie kent de ooievaar niet? Statig staart de zwart-witte vogel over het landschap. Is het niet in
levende lijve dan wel vanop een houten bord in de voortuin van een jong gezin. Het bijgeloof van
de mens heeft de ooievaar geen windeieren gelegd: als babybrenger werd hij steeds verwelkomd
in de gemeenschap; een ooievaar op het dak zou garant staan voor een betere vruchtbaarheid.
Eens ter plaatse konden de ooievaars daardoor rekenen op veel sympathie van de bevolking.
Tekst: Gerald Driessens

Status: uitgestorven

vrij snel herpakken. Die herintroductie

te zien, worden er nu elk jaar groepen van

gebeurde langs ooievaarsdorpen, plaatsen

tientallen vogels opgemerkt. De grootste

Ondanks de status van geluksbrenger heeft

waar de vogels op kunstnesten terecht

groep die tot nog toe in Vlaanderen werd

de trekvogel moeilijke tijden gekend. In

kunnen. De Europese populatie werd in

gezien (Lier, augustus 2008) telde zo maar

1895 was België het eerste land waar de

2000 op ongeveer 200.000 broedparen

eventjes 266 exemplaren.

ooievaar als broedvogel uitstierf. Daarna

geschat. De grootste aantallen zitten op

volgden ook Zwitserland (1949), Zweden

het Iberisch schiereiland (22.000), in Polen

(1954) en zelfs Italië (1960). Dankzij

(45.000), Oekraïne (30.000) en de Baltische

herintroductie en een betere bescherming

Staten (25.000).Terwijl we 20 jaar geleden

kon de soort zich in heel West-Europa

nog verheugd waren één of twee ooievaars
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Gevaren
Het aantal ooievaars neemt nu gelukkig
weer toe, maar toch kent de soort nog vele

© Don Crusio

Focus
bedreigingen. Verdroging is daar eentje

doet, maar de aantallen die ‘in de buurt’

van, en ook het gebruik van pesticiden of

blijven nemen zichtbaar toe.

19

gifstoffen veroorzaakt hier en daar sterfte.
In het Midden-Oosten wordt hij bejaagd
als voedselbron en voor de sport. En
aanvaringen met hoogspanningsleidingen
maar ook elektrocutie zijn andere gekende
gevaren, al durft de soort wel eens op
hoogspanningsmasten te broeden.

De grote trek

Ooievaars in Vlaanderen

Er zijn 19 ooievaarssoorten, verdeeld

In het Zwin werd in 1957 het eerste

over zes geslachten. Het geslacht

ooievaarsdorp ingericht, maar het duurde

Ciconia telt zeven soorten waaronder

nog tot 1965 voor er ooievaars broedden

er drie zeer sterk op elkaar lijken. Onze

op het kunstnest. Vanaf 1990 begon ook

ooievaar is daarvan de enige met een

Planckendaal met een ooievaarsdorp.

rode snavel en een donker oog.

Tegen 2000 hadden in de ooievaarsdorpen

23.000

47 paartjes gebroed. Buiten die dorpen
werd zelden gebroed: in 1990 was er een

Ooievaars trekken over twee fronten naar
het zuiden: langs Gibraltar in Spanje (waar
de Belgische vogels passeren) en langs

eerste 'wild' broedgeval in Ravels, en in
1999 in Hofstade.

Sommige ooievaars trekken meer dan

de Bosporus in Turkije. De eerste groep

Recent zien we het aantal wilde koppels

23.000 km per jaar. Ooievaars maken

overwintert in West-Afrika en de Sahel, de

gelukkig weer stijgen. Er broeden nu

gebruik van thermiek en kunnen dus

tweede van Oost-Afrika tot in Zuid-Afrika.

ooievaars in de buurt van Damme, Deinze,

over lange afstand passief vliegen,

Tegenwoordig trekken meer en meer

Lapscheure, Lokeren, Neeroeteren,

daarmee is hij één van de verst trek-

ooievaars niet meer over de Sahara maar

Onkerzele en Vilvoorde. De inspanningen

kende grote vogelsoorten.

ze overwinteren in Zuid-Europa of Noord-

van Natuurpuntvrijwilligers om

Afrika. Zo slagen ze erin hun reisrisico’s

ooievaarspalen te installeren, biedt de

aanzienlijk te verminderen. Voorlopig is het

soort nog extra mogelijkheden.
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nog maar een fractie van de vogels die dat

Zo oud werd het oudste, wilde mannetje
dat ooit werd opgevolgd.

BROERTJE
De zwarte ooievaar waren we lange tijd
kwijt als broedvogel. Vanaf 1983 werden
opnieuw zwarte ooievaars gemeld
waarvan we dachten dat ze bij
ons broedden, maar het duurde

Gemiddeld is een nest 1 tot 2 meter
hoog, maar na verloop van tijd zelfs

nog zes jaar vooraleer het

2,5 meter, met een doorsnede van 1 tot

eerste nest gevonden werd.

1,5 meter, uitzonderlijk zelfs 2 meter.

Sindsdien is de soort weer
helemaal terug. In Wallonië werden

Daarin worden gewoonlijk 4 eieren gelegd. Na iets meer dan een maand komt

in 2007 al 83 broedparen geteld. In tegenstel-

het eerste jong uit, dat 22 dagen later

ling tot de gewone ooievaar gedraagt de

op de poten kan staan. Na ongeveer 2

zwarte ooievaar zich erg heimelijk. In België is

© Vilda/Yves Adams

1 tot 22

maand in het nest, vliegen er gemid-

het een uitgesproken boombroeder in grote

deld 2 jongen per nest uit. Daarna gaat

bossen en hij foerageert liefst in een afgelegen

het snel: 7 tot 20 dagen later worden de

beekvallei of visvijver. Het overgrote deel van de Belgische

jongen onafhankelijk. Wel zullen ze nog

waarnemingen gebeurt ten oosten van de Maas en door

een tijdje in groepsverband foerageren

het stiekeme gedrag worden meestal alleen de rondvlie-

en andere familiegroepjes opzoeken. 4

gende vogels opgemerkt. In Vlaanderen zien we de soort

jaar later zal het jong voor het eerst zelf

vrijwel uitsluitend op trek.

broeden.

sept | okt | nov 2015 NATUUR.BLAD

35

Seizoensweetjes

Niets zo indrukwekkend als massa’s trekvogels die je op een herfstige dag bij het ochtendgloren zuidwaarts ziet vliegen. Maar
vogeltrek is ook een nachtelijk fenomeen waar we weinig van merken. Het loont de moeite om op frisse oktobernachten
buiten te gaan luisteren naar de ijle roepjes van koperwieken en zanglijsters. Bij volle maan zie je ze (letterlijk) vliegen.

Stinkzwam is zijn naam waardig
In hun beginstadium worden stinkzwammen in de volksmond ook wel eens
duivelseieren genoemd. Zo zien ze er ook uit; witte eieren die half ondergronds
verscholen liggen tussen de bladeren in het bos. In zo’n ei rijpt het sporenpoeder (een donkergroene massa) van de stinkzwam. Wanneer de sporen rijp
zijn, barst het ei open en werkt de steel, tot 15 cm lang, zich een weg
omhoog. Bovenop zit het hoedje, bedekt met het donkere sporenpoeder.
Zijn naam heeft hij niet gestolen; de stinkzwam verspreidt een onaangename geur en trekt vliegen aan, en ook
Wanneer de sporen rijp zijn wetenschappelijke naam, Phallus
impudicus (onbeschaamde penis) spreekt
zijn, barst het ei open en boekdelen. De gelijkenis is zo treffend dat
werkt de steel zich een
men in preutsere tijden het bos in trok om de
zwam te vernietigen.
weg omhoog

3

vragen aan de redactie

1

Bladpootwat? Ik zie een
vreemd beestje in mijn huis!

ANTWOORD: Hij werd pas in 2007 voor het eerst waargenomen,
maar is nu niet meer weg te denken: de bladpootwants. Het
diertje is 2 cm groot en je herkent hem aan zijn opvallend verbrede
achterpoot. De bladpootwants komt uit Noord-Amerika waar hij
sappen uit naaldbomen zuigt. In ons land is hij een exoot die
binnenshuis overwintert. Dat zien we in Vlaanderen al courant
De bladpootwant is een
een exoot die binnenshuis
overwintert.
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gebeuren, maar hopelijk blijven situaties zoals in het buitenland
waar soms honderden beestjes samen drummen in één huis nog
even uit. Voor de natuur zelf werd nog geen schade vastgesteld.

Seizoensweetjes

Als de galwesp haar gal spuwt…
Je hebt ze ongetwijfeld al
gezien: rare bolletjes of
schijfjes die op bladeren of
aan takken zitten, gallen. Het
zijn vergroeiingen van de
plant, die veroorzaakt worden
door kleine beestjes, zoals
galwespen. Daarnaast zijn er
galmuggen, bladluizen en
mijten. Die laatste behoren
tot de kleinste ongewervelden: ze zijn 0,08 tot 0,4mm groot. De plant reageert op
het voedingsgedrag van een mijtenvrouwtje door bijvoorbeeld een
omgekrulde bladrand te vormen.
Ook bladluizen kunnen bladeren
vervormen omdat ze hun
speeksel injecteren terwijl ze sap
zuigen. Gallen heb je in
alle vormen: vergroeide knoppen,
bijvoorbeeld in
de vorm van
een ananas,
vergroeiingen
in bloemen,
verdikkingen in
takken of
omgekrulde
bladranden.

Foto © Leo Janssen

De plant reageert
op het voedingsgedrag van een
mijtenvrouwtje
door bijvoorbeeld
een omgekrulde
bladrand te vormen

2

Zijn parasitaire
zwammen ook nuttig?

Woestijn wordt grotere beproeving
voor trekvogels
Wie herfst zegt, denkt aan vogeltrek. Voor de ene
soort is dat een hachelijkere onderneming dan voor
de andere. Korteafstandstrekkers (1000km) zoals
veldleeuwerik, kramsvogel, zanglijster, tjiftjaf en
zwartkop overwinteren in Frankrijk en Spanje .
De langeafstandstrekkers verkassen naar
Afrika om de winter
In 2007 vloog een
door te brengen.
gezenderde rosse
Doorgaans vind je
hen ten zuiden van de grutto 11.000 km
Sahara. Voor soorten
non-stop
zoals de nachtegaal,
karekieten, zwaluwen
en wespendief vormt de woestijn een hindernis die
steeds moeilijker te overbruggen is. Door de
klimaatverandering wordt de Sahara immers steeds
groter. In elk geval leveren trekvogels een enorme
prestatie. In 2007 vloog een gezenderde rosse grutto
11.000 km non-stop. Wie doet hem na?

3

Waarom verliezen sparren
hun naalden niet?

ANTWOORD:Er zijn drie soorten paddenstoelen; de opruimers

ANTWOORD: In gematigde regio’s zoals West-Europa zijn

(paddenstoelen die hout en dode blaadjes opruimen), de symbi-

bomen aangepast om de winter door te komen: sommige

onten (zwammen die samenleven met bomen) en parasieten,

verliezen bladeren, andere hebben naalden en verliezen die niet.

paddenstoelen die op bomen groeien en vaak ten koste leven van

Naaldbomen zijn beter bestand tegen vriesweer en wind en zijn

hun gastheer. Hierdoor sterven die bomen sneller dan normaal.

minder gevoelig voor insectenvraat. Hoewel naalden minder

De parasieten worden dan ook als schadelijke zwammen be-

efficiënt zijn voor fotosynthese, kunnen naaldbomen in de winter

schouwd, maar zijn toch nuttig. Ze tasten meestal enkel bomen

gewoon verder doen. Een mooi voordeel. Hangen die naalden dan

aan die al verzwakt waren, en sparen gezonde bomen. Zo zorgen

voor altijd aan de boom? Nee, coniferen vervangen hun naalden

ze voor dynamiek in het bos, want ook dood hout brengt leven.

geleidelijk. Sommige jaarlijks, andere doen er meerdere jaren over.

Tot slot vormen houtzwammen zoals de tonderzwam een mooie
leefwereld voor insecten die in de paddenstoel leven.

sept
sept||okt
okt || nov
nov 2015 NATUUR.BLAD
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Zin in een beestig jaar!
Krijgen je kinderen na de zomer niet genoeg
van de natuur? Laat ze kennis maken met
JNM tijdens de startdagen op 26 en 27
september. In het hele land organiseren
JNM-afdelingen knotsgekke activiteiten die
je laten proeven van alles wat ze te bieden
hebben. Spelenderwijs leren over de natuur,
zelf een zaag of schop in de hand nemen en
op een milieuvriendelijke manier door het leven gaan ... Dat is waar het bij
JNM het hele jaar door om draait!
www.jnm.be/startdag

De grote vogeltrek op kinderformaat
Gus is een schuw vogeltje, alles behalve een durver. Maar grote dromen
heeft hij wel. Dan breekt het moment van de grote vogeltrek aan. Darius,
die de zwerm al jaren aanvoert op hun lange reis naar het zuiden krijgt
een ongeluk. Al z’n geheime kennis over de route moet hij toevertrouwen
aan een opvolger. En dat wordt … Gus! Die wil graag de wijde wereld
ontdekken, maar is hij klaar voor zo’n belangrijke opdracht?
Een leuke animatiefilm die vanaf 16 september in de bioscoop draait.
Wij geven 10 duotickets met een super leuk T-shirt weg.
Deelnemen kan maar tot 25 september!
www.natuurpunt.be/win

2

1

kidsvragen aan de redactie

Hoe herken je een
giftige paddenstoel?

2

Moet ik een nestkastje
schoonmaken?

ANTWOORD: Heel eenvoudig, door hem op te eten. Krijg je

ANTWOORD: Als het broedseizoen erop zit, blijft er vaak een nest

nadien buikpijn, word je heel ziek of val je dood? Dan was het een

achter in het nestkastje in je tuin. Soms gebruiken vogels de

giftige paddenstoel. Dit is echt de enige manier om het te weten te

nestkast ook buiten het broedseizoen, om bijvoorbeeld in te slapen.

komen. Je kan aan het uiterlijk van een paddenstoel niet eenvou-

Omdat er in het nest parasieten kunnen zitten, is het beter om het

digweg zien of hij giftig is of niet. Daarom is afblijven de bood-

nest uit het kastje te halen. Dat doe je best in de herfst (september

schap. Eetbare paddenstoelen herken je wel heel makkelijk; die

of oktober) wanneer het broedseizoen zeker gedaan is en de

liggen in een plastic bakje in de winkel.

nachten nog niet echt koud zijn. Maak het nestkastje schoon met
heet water (zonder schoonmaakproducten) en een borstel, en hang
het terug in je tuin.
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Hoe doe je dat?

Letters van takken en twijgjes

Weetje
Plof de paddenstoel
niet in je gezicht
Je kent ze ongetwijfeld: knolvormige paddenstoelen die
openbarsten als je erop trapt. Er komt dan een stofwolkje
tevoorschijn. Plofpaddenstoelen zijn officieel bovisten en
stuifzwammen. Het wolkje is een massa sporen waarmee
de zwam zich voortplant. Die sporenwolk is erg ongezond
voor mensen. Knijp dus nooit in een stuifzwam voor
iemands neus, want de sporen kunnen de ogen en ademhaling irriteren.

Wat heb je nodig?
• Takken en twijgjes in alle soorten en maten. Erg lange of
dikke takken laat je beter liggen.
• Touw, wol of eventueel ijzerdraad
• Een schaar of knijptang en snoeischaar
1 Kies de letter of het woord dat je wil maken en zoek er de
juiste takken bij.
2 Leg de takken in de vorm van de letter(s). Knip bij waar
nodig.
3 Maak eerst de lettertakken vast met touw of ijzerdraad.
Misschien wil je ze nog versieren met eikels
of dennenappels?
4 Leg de letters in de juiste volgorde om het woord te
vormen en maak nu de letters ook aan elkaar vast.
Idee uit “Tekenen met takken”, een leuk knutselboek voor

Win!

Nu de dagen steeds korter worden en de nachten langer kan
je maar beter een goede lamp op zak hebben om de natuur in
te trekken. Deze zak-led-lamp van Varta haalt een bereik van
42 meter en brandt 65 uur!
Antwoord op de vraag “Hoe herken je een giftige paddenstoel” en wie weet win jij een van de vijftien zaklampen van
A.S. Adventure.

kinderen van 4 tot 12 jaar.
Te koop in onze Natuurpunt Winkel

De bodemschat
Deze spannende dierenroman vertelt het
verhaal van Jannes en Fien, die een
kwalletje vinden op het strand. Ze nemen
het mee naar huis en beloven het terug te
brengen naar het waddenwrak. Dan begint
het grote avontuur. Speels en educatief

Niet gewonnen? Niet getreurd!
Bij A.S. Adventure vind je de leuke lamp ook.

boek met prachtige illustraties. Geschikt voor kinderen van
6 tot 12 jaar. Auteur: Judith van der Stelt.
Ledenprijs: € 13,45
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NATUUR ...in de stad

De come-back van de ginkgo

I

n gesteentelagen van meer dan 200 miljoen

De volgende stap was de introductie in

jaar oud werden afdrukken gevonden van

Europese parken, waar hij nog steeds populair

bladeren van een boom die verdacht veel op

is omdat de bladeren (eigenlijk waaiertjes van

de ginkgo lijkt. Sindsdien is de ginkgo

aaneengegroeide naalden) schitterend botergeel

nauwelijks veranderd. De oer-ginkgo kende

verkleuren in de herfst. Dankzij aanplanting
heeft de ginkgo zijn vroegere verspreidingsgebied heroverd! Van traditioneel China tot New

ling in China en het is zelfs twijfelachtig of het

Age: geen enkele boom is overladen met zoveel

hier nog echt wilde bomen betreft.

symboliek.

Eeuwenlang werd de ginkgo door Chinese
boeddhisten bij tempels aangeplant. Later zou

© Korneel Detailleur

een wereldwijde verspreiding; de wilde nakome-

lingen vind je tegenwoordig nog op één berghel-

blijken dat dat de redding van de soort was. De
Japanners namen het boeddhistisch geloof over,
compleet met ginkgo en al. Het was dan ook in
Japan dat de Duitse dokter Kaempfer de boom
het eerst beschreef voor de wetenschap en het is
aan Japan dat we de vreemde spelling danken.
Verbaas je vrienden met je Japanse uitspraak en
spreek de boom aan met ‘jin-kwo’.
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En kijk: tegenwoordig vind je de ginkgo vaak in de
binnenstad. Wortels in zuurstofnood door
bodemverdichting, droogte, stof, uitlaatgassen,

Natuur in de stad: een contradictie?
Niets is minder waar. Je vindt er
gewone natuur op ongewone
plaatsen. Er komen planten en
dieren voor die vaak alleen in het
warmere microklimaat van de stad
kunnen overleven. Ga met open blik
in de stad op zoek naar natuur en
laat je verrassen. Door een
ongewone boom, bijvoorbeeld.

strooizout, hondendrollen… Da’s allemaal geen
kattenpis, maar de ginkgo lijkt er zen bij te
blijven. Logisch eigenlijk: een boom die de dino’s
zag komen en gaan en die de nucleaire holocaust
van Hiroshima doorstond, moet wel een
overlever zijn.

foto © Edgard Verhasselt

...in je tuin

En hoe gaat het met jouw buxus?
moeilijk te vinden tussen de kaalgevreten takjes.

tuin. Je kan hem in eender welke

Enkele weken later was er vooral veel spinsel.

vorm kneden (of beter, snoeien). Je

Nog wat later kwam er schuchter nieuw groen

kan de gladde blaadjes desgewenst

door. Toen we begin augustus van vakantie

afwassen en opblinken en ze blijven

immergroen en gaaf. Daar is een reden voor.
Buxus is één van die planten uit den vreemde die

© Korneel Detailleur

B

uxus lijkt wel uitgevonden voor de

terugkwamen, waren de struiken bruiner dan
ooit door het knisperende knabbelen van
duizenden mondjes. Bleek dat mijn buren ook

bij ons gerust gelaten worden. Geen enkel insect

‘beestjes’ hadden. “En hoe gaat het met jouw

lijkt erin geïnteresseerd, de plastic blaadjes zien

buxus”, vroegen ze. Omdat ik oude, authentieke,

er ook niet echt smakelijk uit. Daar komt nu

‘gewijde’ ‘palmboompjes’ in de tuin heb, wilden

verandering in. De buxus is ingehaald door zijn

ze weten of die gespaard gebleven waren. Niet

Japanse nemesis!
Het begon vorig jaar heel onschuldig. Ik fotografeerde in de tuin een mooi vlindertje, een wit
driehoekje afgeboord met donkergrijs. Nooit
eerder gezien. Internet zei: buxusmot. Volgens
‘Natuurbericht.be’ voor het eerst in West-Europa
in 2006, de eerste waarneming voor Vlaanderen
in 2010. En nu dus al in onze tuin. Tot dit voorjaar
onze buxusstruiken van onder af bruin verkleurden. Rupsjes, ondanks hun groene kleur toch

Je hoeft niet naar afgelegen
natuurgebieden te trekken om
kennis te maken met de natuur. Je
trekt gewoon de achterdeur open en
gaat op safari in eigen tuin! Wie de
natuur een handje wil helpen, kan
daarmee beginnen in de tuin, hoe
klein die ook is. Vogels voeren en
beloeren, een nestkast voor wilde
bijen of koolmezen, een border vol
bloemen voor de vlinders… Soms
werkt de natuur wel eens tegen…

dus.
Tweede, meer prangende vraag: wat doe je
hieraan? Ik heb alvast een extra mussennestkast
getimmerd. Want wat bleek: de huismussen
stortten zich enthousiast op de overvloed en
hebben er een extra broedsel mee grootgebracht. In nood kent men zijn vrienden! Limonadewespen – eigenlijk vleeseters- helpen ook
goed mee, maar ik kies mijn vrienden liever zelf …

sept | okt | nov 2015 NATUUR.BLAD
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Galappelwesp © Leo Jansen

...in close-up

Close-up: galappel

D

e ene gal is de andere niet. Elke

gelijkheden tussen mens en insect, zullen we

plant die wat wil betekenen, lijkt

nooit exact weten wat zich daarbinnen afspeelt.

wel zijn eigen gallen te produceren.

Is het er knus en gezellig, of net bedompt en

De zomereik is hier bij ons in Vlaan-

benauwd? Eten is er alleszins in overvloed: zo

deren de absolute kampioen wat

snel de larve eet, zo snel vernieuwt de plant de

verschillende soorten en variatie betreft. De

aangevreten cellen. Veilig is het er ook: je wordt

galappel op het eikenblad is een mooi voorbeeld.

Het spuit met een klein legboortje een klein eitje
in het bladmoes van een eikenblad. De boom reageert. Hij vormt weefsel rond de plek van de

© Korneel Detailleur

Het start met een klein galwespje dat langskomt.

niet zo vaak lastiggevallen door passerende

aanval, isoleert die en kan zo de schade letterlijk

was het groter, je zou een blozend galappeltje zo
in de winkel kunnen leggen. Op zomereik vind je
daarnaast ook gladde galnoten, ananas- en
aardappelgallen, satijnen knoopgallen en nog
veel meer.
Intussen zit binnen in die gal een larfje. Gezien
de beperkte intersoortelijke communicatiemo-

42

bolletje leeft! Hoe goed weggestopt de galbewoners ook zijn, sluipwespen weten hen te vinden
en kunnen mits een aangepaste legboor hun
eitje kwijt. Bovendien lokken die mooie gallen

binnen de perken houden. Het resultaat is een
gal en die is nog esthetisch verantwoord ook:

vogels als je aan het oog onttrokken in een

ook andere insecten. Ze infiltreren hun eitje en
Als je de natuur in close-up bekijkt,
gaat er een nieuwe wereld voor je
open. Een schier eindeloze variatie
aan levensvormen, elk met hun
eigenaardigheden. Stilstaan bij de
kleine dingen des levens, je krijgt er
nieuwe energie van. Treed binnen in
de wereld van de gal.

zo wordt hun larve een ongenode gast aan tafel.
Later zal de larve verpoppen en zich een weg
naar buiten wurmen. Het ‘uitvlieggat’ laat zien
langs waar. Galwesp, sluipwesp of mee-eter: nu
begrijp je dat het altijd wel een beetje een
verrassing zal zijn wie er uiteindelijk uit een
galappeltje tevoorschijn komt!
Peter De Ridder

NATUUR.BLAD sept | okt | nov 2015

HOW

IS

NOW?

Kijk uit! Het leven zit vol verrassende momenten.
8 x 30 8.3˚ WP

Je geduld wordt beloond met schitterende natuurwaarnemingen. Het is dan ook logisch dat je hoge eisen stelt aan je
optische apparatuur. Als een van ‚s werelds toonaangevende camerafabrikanten bieden wij je een volledig assortiment
optische precisie-instrumenten, van krachtige verrekijkers
tot compacte veldkijkers voor langeafstandswaarnemingen
en digiscoping. Onze innovatieve technologie zorgt ervoor
dat jij je kunt concentreren op de beste natuurtaferelen, zelfs
bij schemerlicht.
Nikon avontuurlijke optiek: de magie van het ontdekken!

Optical Excellence Since 1917

www.nikon.be/nl/so/nature
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Op stap met

op stap met...

Paul
Stryckers

DO 15:40

MA 14:20

DI 11:10
Bio

Maandag 14u20
Er zijn twee bomen omgevallen in ons natuurgebied De
Kluis-Blommerschot. In principe laat ik die liggen maar hier
versperren ze het wandelpad en je kan er moeilijk over stappen.
Samen met vrijwilligers Jos Renders en Toon De Bont zaag ik
er daarom een stukje uit.
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Paul studeerde rechten en was
directeur en bezieler van het
Centrum Voor Natuur- en
milieueducatie, dat onlangs
fusioneerde met Natuurpunt
Educatie. Intussen geniet hij
van een welverdiend pensioen.
Hij heeft zeer uiteenlopende
interesses: van kruidkunde uit
de 16e eeuw, tot treinen en
(tuin)architectuur. Verder
studeert hij Deens, volgt een
cursus glas in lood en reist
graag met zijn vrouw.

Foto’s © Wim Dirckx

Op stap met

Donderdag 15u40
Samen met een van onze leden Frieda De Ruysser ga ik de oude
afdelingstijdschriften van de Wielewaal archiveren in ons lokaal in
de Oude Pastorij in Westmalle. Het is belangrijk dat iemand die
tijdschriften bijhoudt. Ze vormen het geheugen van onze werking.

Vrijdag 16u30
Piet Gillard komt op bezoek. Hij was samen met mij een van de
bezielers van Kritisch Bosbeheer Vlaanderen, dat in de jaren ’80
opkwam voor een meer natuurgericht bosbeheer in Vlaanderen.
Zo hielden we onder meer een pleidooi om dood hout te laten
liggen in bossen.

VR 16:30

Vrijdag 17u45
Mijn vrouw en compagnon de route Miek Mertens schenkt een
bier van de streek: trappist van Westmalle. Ze volgt wat ik doe in
de afdeling op de voet en springt geregeld in bij activiteiten.

Zondag 9u20
Ik heb altijd geprobeerd om een brede horizon te hebben en ik
heb veel interesses. Een daarvan is oude kaarten. De integrale
uitgave van de Ferrariskaart levert een onschatbare informatie op
om onze natuurgebieden vandaag beter te begrijpen.

VR 17:40 WO 11:00

Dinsdag 11u10
Ik meet het waterpeil in ons natuurgebied. Naast het
nabijgelegen vliegveld van Malle ligt een drinkwaterwinning van Pidpa, de drinkwatermaatschappij in de
provincie Antwerpen. Door het peil te meten kunnen we
nagaan of dit een invloed heeft op ons gebied..

ZO 09:20
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Column

De gerieflijkheid
van de dood

I

k heb het in het voorjaar al geprobeerd,
meteen nadat de feiten zich voordeden. Maar het lukte niet. Het lijk was
nog warm, lag met de teentjes omhoog
in de zon. Ik had er een zakdoek kunnen

onder leggen en er een parasolletje naast
kunnen prikken. Dan zou niemand iets
hebben gemerkt. Dan was het gewoon een
zonneklopper geweest, op zijn rug, met
zijn oogjes dichtgeknepen van plezier.
Maar het vogeltje was dood. Het lag
opgebaard op pagina 331 van mijn ANWB
Vogelgids van Europa.
Want vóór het verdriet kwam éérst de
wetenschap. Een vogelaar krijgt tenslotte
zelden de kans om zijn geliefde fauna

Dit stukje is
een uitgesteld
overlijdensbericht.
Dit najaar zal je in
het bos geen enkele
tjiftjaf horen roepen.
Alle tjiftjaffen zitten
in het zuiden. En
eentje ligt begraven
onder de pruimelaar.

Maar deze keer was het duidelijk. Dit
sterfgeval was een tjiftjaf. Of een fitis.
De tjiftjaf en de fitis zijn namelijk bijna
hetzelfde vogeltje. De fitis zegt alleen
nooit tjif-tjaf, tjif-tjaf. Al zwegen ze nu
natuurlijk allebei. Desalniettemin, het was
de tjiftjaf die dood was. Ik zag het aan de
pootjes in het vogelboek. Die van de fitis
waren geel, die van de tjiftjaf donker. Plus,
er was een vage wenkbrauwstreep. Ook
typisch. Het enige wat niet typisch was,
was dat de tjiftjaf dood was. Hoe kon hij
toch zo stom zijn! Alsof mijn vensters zo
goed waren gewassen! Dat hij voor dit
helemaal uit het zuiden was gekomen! Ik
vond het jammer.

uitgebreid te bekijken. Rust en comfort

Duizenden kilometers zaten er onder die

worden hem bij het determineren niet

vleugeltjes. Hij had een onderbroek moeten

gegund. Hij moet altijd oppassen voor

aantrekken boven zijn verenpak, want de

brandnetels, prikstruiken en hondendrol-

tjiftjaf is een held. Alleen die tjiftjaf

len. Hij moet staren naar de bladeren tot er

misschien niet. Na alle bovenaardse

koppijn is. En hij moet maken dat het beest

inspanningen ging hij gewoon dood op een

in de verrekijker blijft zitten. Wat daarvan

vensterbank in Kessel-Lo.

komt? Bruuske bewegingen, gevloek en ’s
anderdaags Algipan tegen de verrekking.

Het gat was niet diep, maar de spijt was

Maar deze keer was het makkelijk. Nee, er

echt. Ik maakte een kruisteken en knielde

was geen tijd om te treuren. Of toch niet

voor een primadonna van zeven gram. Als

voor ik had geprofiteerd van de gerieflijk-

je hem daar zo zag liggen, zou je het niet

heid van de dood. Levende vogeltjes

geloven, dat hij ieder jaar over de Sahara

gunnen je het plezier niet van de zekerheid.

heen vloog om te overwinteren. En telkens

Het hupt maar op en neer op de verkeerde

kwam hij ook weer terug, om de zomer op

tak en verdwijnt daarna als een vlek voor je

te vrolijken met 100.000 keer tjif-tjaf, tjif-

ogen. Hoe dikwijls wordt er in vogelmiddels

tjaf. Maar vanaf nu dus nooit meer. Dit is

niet besloten tot een KBV, een klein bruin
vogeltje, gewoon om van de miserie af
te zijn.
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PROFIEL An Olaerts
An Olaerts is freelance journalist en schrijft onder
andere columns voor De Standaard Magazine.
Daarnaast zit ze in het tweede jaar van de grote
vogelcursus in Leuven. En heeft ze een tuin met
twee kippen, die zich uiteindelijk nog het makkelijkst
laten bekijken.

een uitgesteld overlijdensbericht. Het
wordt weer langzaam stil in het bos. Alle
tjiftjaffen zitten in
het zuiden. Behalve eentje, die heb ik
begraven onder de pruimelaar.

An

COUNTRYSIDE
the authentic way of living

Organised by EASYFAIRS

Foto: www.verne.be

30 OKT » 02 NOV
FLANDERS EXPO
GENT

-2€

KORTING VIA WWW.COUNTRYSIDE.BE
actiecode: Natuurpunt

AVONDSHOPPING

vrijdag 30 okt. open
tot 21u

CountrysideGent
OP COUNTRYSIDE

cou-advertenties.indd 11

1/09/15 15:03

LIFESTYLE

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

New Bjerke 3in1 Lady Coat

bergans.com

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

EKSTREM TURGLEDE

Bjerke is three in one garment, and is suitable for year-round
use. The outer jacket/coat is made from 2-layer windproof,
waterproof and breathable Bergans Element® fabric. The
inner jacket/coat is made from technical wool and provides
excellent insulation and natural temperature regulation.
The pieces may be worn separately or connected
by their zips into a single garment.

In beeld

Een frisse

Herfstochtend
Een frisse herfstochtend staat garant voor mysterieuze ontmoetingen in het bos. Mist
en een fotomodel dat net uit de veren is, meer heb je niet nodig voor een geslaagde foto.
Ochtendstond heeft écht goud in de mond. Laat je verleiden om er morgenvroeg ook op
uit te trekken!

Erwin Derous

Dries Warre

Danny Declercq
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Gudrun Puttemans

In beeld

Danny Declercq

Emiel Van Hemelrijck

Erwin Derous

Karel Janssen

David Hendrikx

Foto-oproep
Fotografie is een van de manieren
om de natuur te omarmen. Heb jij
prachtige natuurbeelden en ben je
klaar om je te meten met andere
fotografieliefhebbers?
Verbaas ons met je mooiste
beelden en neem deel aan
de ARGUS-Natuurpuntfotowedstrijd.
www.natuurpunt.be/fotowedstrijd

Danny Declercq
sept | okt | nov 2015 NATUUR.BLAD
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Activiteiten

Natuurpunt Educatie en het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN, vooral gekend van de opleidingen natuurgids)
gaan samen verder als Natuurpunt CVN. Dankzij de fusie kan je kiezen uit een groter en gevarieerder aanbod aan cursussen
en workshops rond natuur en milieu.
Cursusaanbod
Ben je op zoek naar een vogel-, vlinder-, planten- of paddenstoelencursus? Wil je je basiskennis over de natuur vergroten? Ben
je geïnteresseerd in de klimaatproblematiek, duurzaamheid of erfgoed? Wil je graag groepen begeleiden in een natuurgebied in
je buurt? Of wil je de natuurpracht mooier in beeld brengen? Dan vind je in de activiteitenkalender en op http://cvn.natuurpunt.
be vast een cursus die bij je past. Daar vind je ook de mogelijkheden om zelf een cursus in te richten. Bovendien is er nu een
specifiek aanbod voor onze vrijwilligers.
Jaarlijks zorgen we voor bijna 9000 vormingsuren. Gemiddeld is dat elk uur één lesuur, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.
In totaal werden er de afgelopen jaren meer dan 100 verschillende soorten cursussen, lezingen en workshops georganiseerd.
Hiervoor werken we samen met meer dan 400 verschillende organisaties.
http://cvn.natuurpunt.be

Dag van de Trage Weg

Bos voor Iedereen

17-18 oktober

29 november

Op de Dag van de Trage Weg geven we samen een signaal
voor meer en betere trage wegen. Zij zijn belangrijk als
biotoop voor planten en dieren. Ook zijn het onmisbare
ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Langs
trage wegen kan je in alle rust de natuur beleven.

Koud weer is ideaal om nieuwe
bomen te planten. Daarom gaan
we op 29 november opnieuw aan
de slag in het Bos voor Iedereen.
Doel van de actie is Vlaanderen een
aantal bossen rijker te maken. En jij
kan daar bij helpen: voor 40 euro
creëer jij 10 vierkante meter bos
(en ontvang je een fiscaal attest). Natuurpunt koopt de
grond en voorziet de bomen, en jij mag het nieuwe bos
aanplanten. Een hartverwarmende daad op een koude
dag!
Dit jaar leggen we de (voorlopig) laatste hand aan het
Waverwoud in Lier, stampen we een speelbos uit de grond
in Kampenhout (Weisetterbos) en breiden we een nieuw
stuk aan de waardevolle Steenbergse bossen in Zottegem.
Spaar mee voor nieuwe bossen in Vlaanderen!

Vele Natuurpuntafdelingen slaan de handen in elkaar
met werkgroepen trage wegen, gemeentebesturen
en wandelclubs. Ze nemen je tijdens het weekend
van 17 en 18 oktober op sleeptouw langs de mooiste
bospaden en authentieke veldwegen. Wat dacht je van
een spannende fotozoektocht, een
prachtige landschapswandeling of
een ludieke actie voor een nieuwe
wandelverbinding?

www.bosvooriedereen.be
www.dagvandetrageweg.be
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Activiteiten

Begin dit jaar kon Natuurpunt
Zemst het Dalemansbos
aankopen, samen met de
aansluitende boomgaarden.
Dat is samen 50 hectare natuur,
voordien in de handen van de
adellijke familie d'Anethan.
Vanaf nu zijn de vijvers, de
fazantenkooi, de historische kapel en metersdikke bomen door
iedereen te bewonderen. Natuurpunt Zemst maakt van de
openstelling een feest voor het hele gezin.

Activiteiten
& Cursussen
Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere diersoort?
Zin om zelf natuurgids te worden? Of wil je deelnemen aan een
toffe activiteit van een Natuurpuntafdeling in je buurt? In onze
activiteitendatabank vind je een ruim aanbod aan cursussen en
activiteiten. Je vindt ongetwijfeld iets wat jou aanspreekt!

Zondag 4 oktober, 13u30-17u
Wormelaarstraat, Zemst

22/09

Muizenissen en uilenballen

Baasrode

www.natuurpuntzemst.be

24/09

Natuur-in-zicht

Beveren

24/09

Vogeltrek

Genk

26/09

Natuurgids

Genk
VOLZET

05/10

Vogels dichtbij

Bierbeek

07/10

Natuur in je tuin

Bonheiden

09/10

Vleermuizen

Sint-Andries

10/10

Sporenplanten

Tessenderlo

13/10

Spoorzoeken

Hasselt

15/10

Natuurfotografie

Heverlee
VOLZET

16/10

Gidsen van kinderen

Tienen

22/10

Watervogels

Oostende

27/10

Bomen en struiken in winterkleed

Gontrode

Biodiversiteit bossen

Lanaken

19/11

Gidsen met een tablet

Antwerpen

24/11

Klimaat & gidsen in Klein-Brabant

Bornem

28/11

Humisme

Antwerpen

Dag van de Natuur
Maaien, wilgen knotten, bomen planten: tijdens de Dag van de
Natuur steekt iedereen de handen uit de mouwen. Zin om lekker
moe te worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur
vooruit te helpen? Stroop je mouwen op en help mee op 21 of 22
november tijdens een activiteit in je buurt!
21 & 22 november 2015
www.natuurpunt.be/dagvandenatuur

De Natuurhelden staan paraat

Week van het Bos 2015
Van zondag 11 tot en met 18 oktober organiseert het Agentschap
voor Natuur en Bos in samenwerking met BOS+ en Natuurpunt
de Week van het Bos.
Dankzij duizenden handen en breinen slagen we er in om de
natuur te onderhouden en uit te breiden. 5 Natuurhelden
vertellen je het verhaal achter al dat groen. Wat doen ze en hoe
onderhouden ze de natuur? Ontdek ze alle 5: het Superbrein, het
Arendsoog, de Held met de 2 rechterhanden, de Strateeg en de
Superhulp.

18/11

AGENTSCHAP VOOR

www.weekvanhetbos.be

NATUUR & BOS
PRESENTEERT

Ontdek hun avonturen tijd

WEEK VAN HETens de
BOS
11-18 okt

Vanwanseele, Koning

Albert II-laan 20 bus

8, 1000 Brussel

ober 2015

V.U.: Marie-Laure

© Mark Vermeulen

Feest Wormelaar

WWW.WEEKVANH
ETBOS.BE
WWW.FACEBOOK.CO

is natuur

M/WEEKVANHETBOS

In samenwerking

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/activiteiten

met:

Q15-0123_ANB_W

VHB 2015_affiche_A3_

09.indd 1

27/07/15 11:40
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Agenda

20.09
Hoeselt

26.09
Zemst

AFTERSUMMERWANDELING

ONTDEK HET BOS VAN AA

We gaan wandelen in en rond de Vallei
van de Winterbeek in Hoeselt en genieten
van een zalige nazomer.

Bijzondere herfstkleuren, vlinders, libellen en vogels. Je staat versteld wat er nog
allemaal op het einde van de zomer te
ontdekken valt.

Zondag 20 september, om 14u
Parking Kerk van Romershoven,Sint-Jansstraat 6, 3730 Romershoven (Hoeselt)

Zaterdag 26 september, 14u tot 17u
Aanlegkade Sluisweg, 1890 Zemst

Natuur.feest
in de vallei van de Kleine Nete
Kessel
Met een streepje muziek, animatie en lekkernijen vieren we het resultaat van 30 jaar
natuurwerken in de vallei van de Kleine Nete. Tijdens de uitgestippelde fietstochten en vrije
wandelingen ontdek je de waardevolle natuur in de Steenbeemden, Viersels Gebroekt en
Treybeemd.

26.09

27.09

Borsbeek

Maaseik

VLEERMUIZENAVOND

OPENING PICKNICKPLAATS
VOLMOLEN

Met een portie durf en een zaklamp in de
hand gaan we vleermuizen zoeken in de
gangen van het Fort van Borsbeek.
Zaterdag 26 september, 19u en 20u30
Fort 3, Zoomweg, 2150 Borsbeek

Foto © Wim Dirckx

Zondag 27 september, 11u-17u
Parochiezaal Kessel- Station, Torenvenstraat 3, 2560 Kessel
www.natuurpuntdewielewaal.be

Na de werken aan de beek is nu ook de
picknickplaats klaar om gasten te ontvangen en dat mag
gevierd worden. Kom mee feesten!
Zondag 27 september, vanaf 14u
Volmolenstraat, Maaseik

03.10

04.10

10.10

Zulte

Sint-Antelinks (Herzele)

Kuurne

ZOEKEN NAAR BEESTEN MET
ACHT POTEN EN SCHIMMELS
MET EEN HOED

PADDENSTOELEN
IN HET DUIVENBOS

PLANTEN RUILEN

Herfst: toptijd voor spinnen en paddenstoelen. Zorg voor stevig schoeisel en
graag ook verrekijker of loep.
Zaterdag 3 oktober, 14u
Parking bij Kasteel Ter Laeke Linkeroever 37 Zulte
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Ochtendlijke speurtocht naar fraaie
schimmels.
Zondag, 4 oktober, 9u30-12u30
Kerk van Sint-Antelinks, Huygeveldstraat

Jaarlijkse plantentruilbeurs in samenwerking met Velt. Iedereen is welkom,
ook wie geen plantjes te ruilen heeft.
Zaterdag, 10 oktober, 14u30-17u
Natuureducatief Centrum ‘Het Slot in de
Groene Long’, Oudstrijderslaan 1, Kuurne

Agenda

10.10

11.10

Knesselare

Willebroek

KNETTERENDE NACHT
VAN DE DUISTERNIS
IN HET DRONGENGOED

GEZINSWANDELING
IN DE BIEZENWEIDEN

Kies uit een korte bossfeerwandeling,
een familiezoektocht of een avonturenzoektocht met GPS.
Zaterdag 10 oktober, van 19u30-1u
Taxibaanvliegveld Ursel, volg pijlen vanaf
Drongengoedweg, Knesselare.

Met een leuke gezinstocht vieren we de
10e verjaardag van de Biezenweiden.
Zondag 11 oktober, Vrij vertrek tussen
13u30 en 14u30
Ingang Biezenweiden thv Zwarte Beek,
Stuivenbergbaan, Willebroek

18.10

18.10

25.10

Essen-Wildert

Roeselare

Uitkerke

WEEK V/H BOS: HISTORISCHE
RELICTEN IN DE BOTERBERGEN

OP VERKENNING
IN DE KLEIPUTTEN

DE UITKERKSE POLDER IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Niet alleen bomen, maar ook het landschap kan tot ons praten. Een gids neemt
je mee op weg en toont je de historische
relicten in het bos.

Moeder natuur liet zich eens goed gaan
in een voormalige kleigroeve. We bekijken wat ze heeft aangericht.

Eeuwenlang kneedde mens en natuur
het open polderlandschap. We gaan op
zoek naar sporen uit het verleden

Zondag, 18 oktober, van 10u-11u30
Parking Babilliestraat, Roeselare

Zondag 25 oktober, 14u-17u
Bezoekerscentrum Uitikerkse Polder, Kuiperscheeweg 20 Blankenberge (Uitkerke)

Zondag 18 oktober, van 13u30 – 16u30
Kruispunt Nolsebaan- Huybergsebaan,
Essen-Wildert

08.11

02/10
Bushcraft natuurbeheerweekend,
Oudenaarde

Tienen
NOORD-ZUID WANDELING
De Noord-Zuid relatie, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en ecologische voetafdruk.
I.s.m. 11.11.11 Tienen

Zin om een weekendje te leren hoe
je iets voor de natuur kan doen en er
ook in te leven? Neem je tent en je
kinderen mee en stort je in een onvergetelijk avontuur! We gaan alvast van
start met een gezellig kampvuur ....

Zondag 8 november, 14u-17u
Natuur.huis De Gors,
Metselstraat 75, Tienen

05.12

06.12

Gent

Lummen

DANSEN VOOR NATUUR

SPECULAASWANDELING

Haal je dansschoenen boven en kom mee
feesten ten voordele van de natuur op
de funky tunes van Brazzmatazz en DJ
Shizzle le Sauvage.

Genieten van de natuur bij een hint van
speculaas.

Zaterdag 5 december, om 20u30
Balzaal Vooruit,
Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent.

Zondag 6 december, om 14u
BC ‘t Vloot, Demerstraat 60,
3560 Lummen

Bos t’ Ename, Boskant 56,
9700 Oudenaarde
Inschrijven verplicht.
www.natuurpunt.be/agenda

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda
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Het laatste woord

“Wanhoop nooit aan vooruitgang” zo zei Jac.

West-Vlaanderen en de Rederscentrale

P Thijsse, grondlegger van de natuurbewe-

ondertekenden we een convenant voor

ging in de lage landen. Al in de eerste helft van

duurzame visserij en mariene natuur. Tijdens

vorige eeuw worstelde de natuurbeweging

een Natuurpuntreis werden bij Spitsbergen

met twijfels.

een sedert decennia ongezien aantal

© Wim Dirckx

Het woord
van de voorzitter

Groenlandse walvissen geteld.
Ook nu nog. Twijfels bijvoorbeeld over de
toestand van de Noord-Atlantische oceaan.

We hebben als natuurbeweging de voorbije

Natuur kijken op zee is één van mijn passies.

jaren onze argumentatie over de economi-

Tijdens het lange zoeken is er veel tijd om na

sche waarde van natuur opgebouwd. Als

te denken over wat er in en om het water

experts hanteren we dikwijls een ingewikkeld

gebeurt. Deze zomer documenteerde Sea

jargon. Maar gaan we zo de harten winnen

Shepherd de traditionele griendenjacht op de

van de mensen? Natuurbehoud zal enkel

Faeröer. IJsland hernam de jacht op vinvissen.

slagen met een breed gedragen empathie

In het Arctisch gebied, onder meer in

voor alle levende wezens. Alle levensbeschou-

Groenland, worden jaarlijks zo’n 5000

wingen moeten een visie op natuur en

ijsberen geschoten als trofee. Dat gebeurt

duurzame ontwikkeling opnemen in hun

vandaag nog, in Europa, onder het mom van

denken. De recente encycliek van Paus

cultureel erfgoed. Je zou bijna gaan wanho-

Franciscus is daarom een belangrijk docu-

pen: waren we dit ‘station’ van natuurbe-

ment.

scherming al niet gepasseerd?

Het werkjaar begint. Voor ons ligt de discussie

Natuurbehoud zal
enkel slagen met
een breed gedragen
empathie voor alle
levende wezens.

over het nieuwe natuurdecreet. De uitkomst
Gelukkig is er ook vooruitgang. De Vlaamse

daarvan zal bepalen in welke mate we in

regering verbood recent het gebruik van

Vlaanderen de komende jaren kunnen

warrelnetten die veel slachtoffers maakten

meewerken aan vooruitgang.

onder bruinvissen. Met minister Schauvliege,
de Vlaamse administratie, de provincie

Lieven De Schamphelaere

Verhuisd? Vragen over je lidmaatschap?
Neem contact op met onze ledenadministratie, 015-29 72 17 of ledenservice@natuurpunt.be
Lid worden of een lidmaatschap cadeau geven? Stort 27 euro op BE17 2300 0442 3321
met vermelding “nieuw lid” www.natuurpunt.be/lidworden
Natuurpunt Winkel: bestellen kan online, via mail, per telefoon of fax.
www.natuurpunt.be/winkel, winkel@natuurpunt.be t 015-43 16 88, f 015-27 46 74
Alle producten uit dit Natuur.blad zijn te koop in de Natuurpunt Winkel.
In onze bezoekerscentra vind je een beperkt assortiment.
Bezit je grond die je wil wegschenken, of wil je Natuurpunt opnemen in je testament? Neem dan contact op met
Joost Verbeke, joost.verbeke@natuurpunt.be 0477-20 47 27
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Vivara.be
Natuurbeschermingsproducten

voor

Help… spinnen in huis!

Bent u bang voor spinnen en insecten en wilt u ze toch met
respect buiten zetten? Met de BugAway kunt u spinnen en
insecten vangen zonder dicht bij te komen. Deze spinnenvanger
is ideaal om spinnen en insecten te vangen en makkelijk buiten
vrij te laten. Laat (klein)kinderen op een veilige manier insecten en
spinnen van dichtbij bekijken met de BugAway. Zo leren ze ook de
kleinste diertjes respecteren.

BugAway spinnenvanger lang
Artikelnr: 94314

€1795

BugAway
spinnenvanger
lang

€ 17,95

Bestel eenvoudig via:
www.vivara.be
02-6400028

Vraag de gratis
catalogus aan op
nl.vivara.be/catalogus

www.vivara.be

BENPAD153

19—22
NOVEMBER
ANTWERP
EXPO
Do + Vrij — 14u-21u
Za + Zon — 10u-18u

UW
KORTINGSBON
VIA
HOUTENHABITAT.BE
houtenhabitat

HH15_ADV_hor_02.indd 1

Organised by EASYFAIRS
© BOGDAN & VANBROECK ARCHITECTS

BOUW
INRICHTING
TUIN

DÉ
BEURS
DIE AL DE
GEZICHTEN
VAN HOUT
TOONT!

31/08/15 08:16

KOM SAMEN MET ONS HET NIEUWE LEVEN
IN DE POLDERS VAN KRUIBEKE VIEREN

Welkom terug otter!

CHAP’EAU
kasteel Altena
Burchtstraat 11
Kruibeke

zondag
27 september
2015

Schrijf je in via
www.chap-eau.be
N

IJG EE

IS
GORNSAUMTPTIE!

EN KR
C

V.U. Luc Bossyns, Dijkstraat 8, Aartselaar

mountainbike wandelen fietsen boottocht animatie BBQ

Georganiseerd door:

In samenwerking met:
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