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Laat de vrouwen maar komen!

I
n de natuur ben ik helemaal mezelf. Al mijn leven lang ben ik lid van Natuurpunt.  

Maar pas twaalf jaar geleden, nadat ik mijn man leerde kennen, werd ik ook actief als  

vrijwilliger bij Waasland Noord. Hij was al jarenlang vrijwilliger en trok me mee aan boord. 

Misschien vond ik voordien nooit een geschikt maatje die mij de drempel over hielp.  

Want eerlijk, heel wat vrijwilligersploegen bestaan grotendeels uit mannen.

Gelukkig komt daar stilaan verandering in, en daar help ik graag aan mee. Elke maand kom  

ik met enkele vrouwen samen om te knutselen. We maken knuffelbeertjes, geschenkjes, 

juwelen, maar ook gebak en confituur van fruit uit onze eigen boomgaard. De opbrengst,  

die gaat naar natuur dicht bij huis. Zo sijpelen meer vrouwen binnen in onze afdeling én 

duiken meer nieuwe gezichten op tijdens activiteiten. Dat vind ik top: hoe meer zielen,  

hoe meer vreugd!

Ik hou ervan om mensen te leren kennen, en om de dingen die ik graag doe te delen met 

anderen, of die nu Natuurpunter zijn of niet. Voor mij hoeven er geen grenzen te zijn. Daarom 

werk ik met mijn Libellenwerkgroep Waasland nauw samen met andere natuurverenigingen. 

Telkens bezoeken we elkaars gebieden om er libellen te inventariseren. We werken bij 

Waasland Noord ook goed samen met landbouwers en een schaapherder. Hun dieren zijn 

meer dan welkom in onze gebieden, die een stevige graasbeurt krijgen.

Maar hoe knap ze ook zijn, onze gebieden liggen nogal versnipperd rond ons Natuurhuis.  

Om ze allemaal te bereiken, moet je over percelen van andere eigenaars. Die zijn wel mooi, 

maar mochten we er enkele kunnen verwerven, is er zoveel meer mogelijk. Wie weet lukt  

het ooit wel. Mijn tip? Geef nooit op. Begin met kleine dingen en ga stap voor stap.  

Ze worden vanzelf wel groot.

Mag ik je mee op sleeptouw nemen tijdens mijn werk als vrijwilliger?  

Blader snel door naar pagina 44.
 

Groetjes,

  Brigitte Van Passel
            Vrijwilliger bij Natuurpunt Waasland-Noord, WAKONA,  
            Libellenwerkgroep Waasland en op het Natuurpuntsecretariaat
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10% korting bij Dille & Kamille 
"Natuurlijke eenvoud voor huis, tuin en keuken",
dat is de slogan van Dille & Kamille, de bekende 
winkelketen met 11 vestigingen in België.
Je vindt er onmisbare basics en lekkere hebbe- 
dingen, om jezelf te verwennen of om cadeau te 
doen. Van handig keukengerei en lekkere etens-
waren over tafeltextiel en mooie serviezen tot  
kleurrijke bloempotten en tuingereedschap.
Natuurpunt en Dille & Kamille werken al enkele jaren 
samen. Vanaf nu geeft de winkelketen in België ook 
permanent 10% korting aan de 
Natuurpuntleden (op 
vertoon van een geldige 
lidkaart – niet geldig 
op cadeaubonnen en 
promoties). 
www.dille-kamille.be.

Speelnatuur: 
op ontdekking met je kinderen
Op het Nederlandse eiland Tiengemeten, niet ver 
van de grens, vind je meer dan 4,5 hectare bomen, 
beekjes, bloemen, blubber en beesten. Speelnatuur 
Tiengemeten is een ruig dagje uit voor het hele 
gezin. De coolste speelplek van Nederland!
Voor de kleintjes is er een veilig Ukkie-eiland, 
vlakbij het terras met voor (groot-) ouders koffie 
en thee. Leden van Natuurpunt krijgen bij aankoop 
van een kinderticket (tot 12 jaar) voor Speelnatuur, 
een tweede kaartje gratis. Bovendien krijg je met 
het hele gezin (kinderen én volwassenen) korting 
op de boot die bezoekers naar het eiland brengt. 
Vergeet dus zeker je lidkaart niet! 
Meer details over de voordelen: 
www.natuurpunt.be/voordelen
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De koninginnenpage is onze grootste inheemse dagvlindersoort.  
En meteen ook een van de mooiste vlinders die in Vlaanderen rondvliegen.
Foto: Filip van Boven.
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Kort

    Mijn 
BEELD

Einde heksenjacht 
op de distel

nieuws

De Raad van State heeft  
Natuurpunt gelijk gegeven in een 
procedure over de distelbestrijding. 
De federale overheid heeft  
terreineigenaars lange tijd verplicht 
om distels te verdelgen, een stukje 
wetgeving dat dateert uit de tijd 
van Napoleon. Maar eigenlijk is die 
federale overheid helemaal niet 
bevoegd in dergelijke natuurzaken. 
Bovendien is de bestrijdings- 
verplichting verouderd, duur, 
zinloos en slecht voor de natuur. 
De juridische procedure betekent 
het einde van de heksenjacht op de 
distel. Geven we alle distels dan 
maar vrije baan? Nee, dat ook niet. 
Door akkerdistelhaarden in de 
buurt van landbouwpercelen en 
tuinen aan te pakken, kan lokale 
overlast van de stekelige plant 
beperkt blijven.

Filip van Boven is geboren en getogen 
in de stad en groeide op met skate-
boarden, pleintjesbasketbal en graffiti. 
De schoonheid en diversiteit van de 
natuur ontdekte hij pas op latere 
leeftijd toen hij aan de slag ging als 
natuurarbeider in Turnhout.

Natuurfotografie is zalig. Het begint steeds 
met een idee. Zo wilde ik altijd al de 
koninginnenpage fotograferen. Dan volgt 
het opzoekwerk. Ik leerde dat die vlinders 
aan 'hilltopping' doen, wat wil zeggen dat ze 
hoger gelegen landschapselementen 
opzoeken om hun partners te zoeken. Dus 
trok ik op een zaterdagmiddag naar een 
mijnterril in Heusden-Zolder. 150 meter 
hoog, als ze daar nog niet kunnen  
hilltoppen, waar dan wel? In de namiddag 
bereik ik de top en zie er heel wat rondvlie-
gen. Maar het licht is te hard en de vlinders 
te actief voor foto’s.  Ik beslis om iets te gaan 
eten en tegen valavond terug te komen. 
Weer boven volg ik geduldig een koningin-
nenpage totdat die ergens gaat zitten om de 
nacht door te brengen. Nu is het een kwestie 
van wachten tot de zon onder is en goed 
onthouden waar hij hangt. Tijd om te slapen 
want voor het mooiste licht moet ik vroeg 
uit de veren. Om 4u30 gaat de wekker. 
Hoopvol wandel ik  
de mijnterril op, hij hangt er nog! 

Filip van Boven
www.filipvanboven.com

PS: Ook in je tuin vliegen er vele mooie 
vlinders rond. Neem eens een kijkje en tel 
mee de vlinders in je tuin tijdens Het Grote 
Vlinderweekend op 5 & 6 augustus.

De wespen zijn er dit jaar ongeveer  
een maand vroeger bij. Sinds 2009 
hebben we nooit eerder zo'n vroege 
piek gehad.

De Vlaamse regering heeft  
een akkoord bereikt om 12.262 
hectare zonevreemde bossen te 
beschermen.

5 maart 
Een Groenlandse walvis duikt op voor 
de kust van Raversyde. Een primeur 
voor ons land. Zijn reilen en zeilen is  
live te volgen op waarnemingen.be

31 maart 

1 april 

Begin 20ste eeuw lieten de laatste 
raven van ons land hun krakende 
“krok krok krok” horen. Lange tijd 
stond de mythische soort geboek-
staafd als uitgestorven. Sinds de 
jaren tachtig doken de raven weer 
op in Wallonië en vandaag de dag 
kan je de machtigste van onze 
kraaiachtigen ook in Vlaanderen 
spotten. Jaarlijks worden zo’n 10 
tot 15 raven gemeld in Vlaanderen. 
Alleen Oost- en West-Vlaanderen 
laat hij voorlopig nog links liggen. 
De schuwe vogel houdt van rust en 
geeft de voorkeur aan grote, 
aaneengesloten bosgebieden. Hij is 
een mascotte voor meer robuuste 
natuur. Met zijn 60 centimeter is de 
raaf veel groter dan zijn broer,  
de zwarte kraai. Hij is ook een 
superopruimer van aas en afval.

Comeback  
van de raaf 
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Vlinders, rupsen en 
waardplanten

Met dit boek ben je zeer goed voorbereid om 
het Grote Vlinderweekend aan te vatten.
Het brengt meer dan 300 vlinders en rupsen 
en bijna 200 waardplanten samen in één 
schitterend overzicht. Uniek in zijn soort 
omdat van bijna elke vlinder tevens de rups 
wordt afgebeeld. 
Artikelnummer: 1564777
Ledenprijs: € 26,99 

www.natuurpunt.be/winkel

Roofvogels en uilen van 
Noord-West Europa

Ze zijn majestueus, indrukwekkend en een 
tikje mysterieus - roofvogels en uilen spreken 
enorm tot de verbeelding. Vlaams illustrator 
Joris De Raedt neemt je mee naar de leef-
gebieden van die machtige vogels. Het boek 
vertelt in prachtige, natuurgetrouwe illustra-
ties en infografieken alles over hun unieke 
levenswijzen. 
Artikelnummer: 9567245
Ledenprijs: € 17,95

Elke aankoop in de Natuurpunt Winkel 
draagt bij tot meer natuur in Vlaanderen.
www.natuurpunt.be/winkel

2 miljoen voor  
jarig Torfbroek       NATUUR

    PRODUCT
Het Torfbroek in Kampenhout 
wordt veertig en is daarmee het 
oudste erkende natuurgebied van 
Vlaanderen. Het is een van de 
meest waardevolle gebieden van 
Europa en je vindt er tal van 
planten die elders in Vlaanderen 
uitgestorven zijn. Van minister 
Schauvliege kreeg het gebied recent 
een financiële duw in de rug van 2 
miljoen euro. Dankzij die steun 
krijgt het gebied in 2018 en 2019 
een fikse opwaardering. Natuur-
punt werkt hiervoor samen met de 
Vlaamse Landmaatschappij, het 
Agentschap Natuur en Bos en de 
gemeente Kampenhout. Behalve 
het versterken van de natuur, staan 
er ook nieuwe wandelpaden, een 
vogelkijkhut en een bezoekers-
centrum op de to-dolijst.

De Europese Commissie vraagt raad 
aan haar burgers over de toekomst 
van het landbouwbeleid. Ruim een 
kwart miljoen burgers laten van zich 
horen.

3 april 

In het Grote Netewoud gaat het 
Totterpad open, een avonturenpad  
met boomstronken, boomstambruggen 
en bungelbanken.  

14 mei 

Het Europees LIFE-programma 
viert z’n 25ste verjaardag met  
een feestelijke happening in 
Averbode Bos & Hei. 

19 mei 

Iedereen  
een groene kuur! 

Natuur ontstresst, verlaagt 
ziekteklachten, doet bewegen en 
zuivert water, bodem en lucht. Met 
die boodschap heeft Natuurpunt  
dit voorjaar, samen met andere 
partners, inspiratiedagen rond 
natuur en gezondheid georgani-
seerd. De komende maanden en 
jaren willen we die natuur- 
voordelen nog meer benutten door 
nieuwe pilootprojecten tussen de 
natuur- en zorgsector, praktijk-
gericht onderzoek, en stimulansen 
vanuit de politiek. Want iedereen 
zou toegang moeten hebben tot 
natuur op wandelafstand, zeker in 
crèches, scholen, woonzorgcentra of 
ziekenhuizen.
www.natuurpunt.be/gezondheid  
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1

DWALEN EN VERDWALEN 

  IN DE BOCHT 
        VAN LAREN

Van Hechtel tot Diest ontvouwt zich een  
immens natuurgebied: de Vallei van de Zwarte 
Beek. Tot ze uitmondt in de Demer, kronkelt 
de Zwarte Beek door bloemrijke graslanden, 
broekbossen en moerassen. In Laren maakt  
de beek een fikse bocht: daar is de vallei op 
haar breedst, en de natuur op haar mooist.  
De uitgestrekte graslanden bulken van het 
leven. Op je wandeling word je verwelkomd door 
zeldzame weidevogels zoals de kievit en wulp, 
die zich weer prima thuis voelen in het gebied. 
Wie weet zie je ook een watersnip, blauwborst 
of beekprik. Het staat vast: aan de Bocht van 
Laren is het heerlijk toeven!

   "Luisteren naar 
         mens én natuur’’
Ludwig Vandenhove,  
gedeputeerde van de provincie Limburg

De Vallei van de Zwarte Beek is een van de speerpunten van 

Limburg. Als provincie kopen we gronden aan om de vallei 

nog meer uit te bouwen tot een aaneengesloten gebied. 

Natuurpunt zorgt op haar beurt dat die gronden mooi 

ingekleed worden. Dat moet mensen blijven stimuleren  

om er te gaan wandelen. Tegelijk willen we inwoners 

beschermen tegen wateroverlast. Dankzij ons  

hermeanderingsproject, samen met VMM en Natuurpunt, 

konden natuurlijke bochten worden hersteld, ook in Laren. 

Zulke bochten houden het water beter vast. Er werden 

meteen enkele vistrappen ingebouwd die vissen helpen 

migreren. Een unieke samenwerking: alle neuzen stonden 

in een richting. We mogen zeker trots zijn op dit project.

Mijn gebied

WANDELEN EN FIETSEN 
Zin om zelf de Bocht van Laren te verkennen?
De oranje wandeling (6,2 kilometer) voert je langs de mooiste plekjes. 
 
Meer info op www.natuurpunt.be/bochtvanlaren
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          "Elke keer 
    een verrassing’’
Jan-Tijl Rickert,  
vrijwilliger bij Natuurpunt Lummen

"De ideale 
          werkplek’’

Jan Schildermans,  
was ploegbegeleider in het gebied

Er schuilt iets unieks in de Bocht van Laren. Het is er 

reusachtig, maar om de schoonheid ervan te ontdekken, 

moet je niet eens veel moeite doen. Ga een middag op een 

picknickbank zitten en kijk wat er allemaal passeert. Vogels, 

vlinders, libellen en een verdwaalde ree: ook ik laat me nog 

keer op keer verrassen. Zo’n uitgestrekt gebied beheren is 

best een uitdaging. Gelukkig werken we goed samen met 

landbouwers: hun koeien helpen onze graslanden onder-

houden en door later te maaien, krijgen broedende kieviten 

en wulpen een kans. We kennen elkaar goed en luisteren 

naar elkaar. Zo blijft het voor iedereen fijn. We kunnen in 

ons beheerteam trouwens nog extra handen gebruiken. 

Voel jij je geroepen?

Tot voor kort was ik ploegbegeleider in Lummen. Jongeren die 

moeilijk aan een job geraken, krijgen een kans door zich in te 

zetten voor de natuur. En ik begeleidde ze daarin. Werken in 

de Bocht van Laren was enorm fijn. Ik kon me geen betere 

werkplek bedenken. Want daar leeft het: er beweegt 

voortdurend wat. Stilaan wist de natuur in de Bocht ook de 

jongeren van de ploeg te prikkelen. Ze deden meer dan hun 

dagtaak. Zagen ze een valk, dan kwamen ze naar mij toe 

gelopen. Daar ben ik trots op. Ook een schooltje hielp steevast 

mee de natuur te beheren. Intussen ben ik fulltime tuinman. 

Maar afscheid nemen van het gebied doe ik niet. Ik kom zeker 

terug, om te wandelen, en als vrijwilliger.

Mijn gebied
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Op wereldschaal neemt de 
hoeveelheid plastic almaar 
toe, met 5 tot 13 miljoen ton 
per jaar. Als we zo verder 
doen, zal er tegen 2050 
meer plastic dan vis in de 
zee ronddobberen.

Doe mee
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R
oggenkapsel! Hans De 

Blauwe is plots op z’n passen 

teruggekeerd. Aan zijn hand 

bungelt een vierkant bruin 

zakje met vier uitsteeksels, 

waar ooit een babyrogje uit moet zijn 

gezwommen. Het kleinood ligt hier 

zomaar op het strand, maar als je niet 

weet wat het is, zou je er tien keer voorbij 

lopen. “Het strand is werkelijk bezaaid 

met verhalen”, zegt Hans,  

“maar je moet ze leren zien.” Hans is 

vrijwilliger van de Strandwerkgroep. 

Samen met Jan Seys van het VLIZ, het 

Vlaams Instituut voor de Zee, wil hij ons 

de geheimen van de zee tonen, vanop het 

strand van Oostende. "Water beslaat 

bijna 70 procent van onze aarde en de 

zee is cruciaal voor het leven op aarde", 

zegt Jan. “En toch blijft het contact met 

de zee voor de meeste mensen beperkt 

tot wat pootjebaden op een zomerse 

namiddag. Bizar, toch?” Het duo heeft 

een missie: hun fascinatie voor strand-

vondsten delen. Ze schreven een 

strandgids die van iedere strandganger 

een potentiële Sherlock kan maken.    

DE SPIEGEL VAN DE ZEE

De zee is een black box. Oesterbanken, 

pietermannen, hondshaaien: veel van 

het onderwaterleven laat zich niet 

zomaar zien. “Het strand kan je  

beschouwen als de spiegel van de zee”, 

vertelt Jan, “al is de reflectie niet 

perfect.” Strandvondsten vertellen ons 

hoe het met de zee gaat. De klimaat-

verandering, de kwaliteit van het 

zeewater, de vervuiling: het strand liegt 

niet. 

Nu het laagwater is, maken we van de 

gelegenheid gebruik om langs de 

golfbreker te speuren. Ze zijn bezaaid 

met de mosselen en je let er maar beter 

op voor de scherpe randen van oesters. 

“Japanse oesters”, weet Hans. “Die zijn 

ingevoerd nadat de populatie Europese 

oesters door overbevissing en ziekte 

gecrashed was. De larfjes wisten te 

ontsnappen uit de kwekerijen, het ruime 

sop in, en nu vind je ze overal. Sinds kort 

zijn er experimenten om de platte, 

Europese oester weer te kweken.”

Tussen de stenen van de golfbreker 

probeert een vinnige krab weg te 

vluchten. Dat is buiten Hans gerekend. 

“Een blaasjeskrab”, toont hij. Hij heeft 

z’n naam niet gestolen: op de scharen 

draagt het mannetje een lederachtige 

blaas. De krab komt uit Azië en de eerste 

Belgische waarneming gebeurde pas in 

2006, in Knokke. Sindsdien ging het de 

krab voor de wind, tot ongenoegen van 

onze eigen strandkrab die het met 

hetzelfde menu moet doen. Hoe het met 

de blaasjeskrab precies gegaan is, is nog 

niet duidelijk. Wel helder is dat er heel 

wat exotische gasten in de Noordzee 

terechtgekomen zijn. Amerikaanse 

zwaardschedes, Aziatische penseel- 

krabben, Nieuw-Zeelandse zeepokken en 

zelfs Caraïbische drijfzaden. 

“Als de wereld een dorp geworden is,  

dan is de oceaan vandaag een vijver”, 

zegt Jan. “Geregeld verplaatsen soorten 

zich via het ballastwater: lege schepen 

vullen zich in Shanghai met water om 

dieper en dus stabieler in het water te 

liggen. En vooraleer ze in Zeebrugge hun 

vracht oppikken, laten ze dat Chinese 

water hier in zee lopen. Eitjes, larven of 

zelfs volwassen dieren liften zo mee als 

verstekeling.” Intussen probeert nieuwe 

wetgeving dit te verhinderen.

Andere verklaringen voor de toe- 

genomen mobiliteit zijn de import van 

kweeksoorten en  

de groeiende hoeveelheid drijvend 

plastic, dat als drager kan dienen. 

Structuren op zee, zoals windmolen-

parken of boorplatformen, zijn daar-

naast ook stapstenen geworden voor 

bepaalde soorten om de oceaan over te 

steken. 

Doe mee

Sherlock op het strand
Weerspiegeling van een mystieke onderwaterwereld

Zomer aan zee. Dat betekent: zandkastelen, bikini’s, waterijsjes en een bloeiend handeltje 

in papieren bloemen. Maar een beetje Sherlock Holmes stoot er ook op haaieneieren, 

grijze zeehonden of keien uit de ijstijd. De Noordzee is zonder twijfel het best bewaarde 

natuurgeheim van Vlaanderen. En het strand biedt een unieke blik op die mystieke 

onderwaterwereld.  Tekst: Hendrik Moeremans & Stephie Seghers
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PLOEGEN OP DE ZEEBODEM

Intussen is Jan aan het kruien, tot zijn 

middel in het water loopt hij heen en 

weer. De buit: zeedruifjes. De glazige, 

glanzende juweeltjes zijn ribkwallen. 

“Alleen kompaskwallen netelen”, stelt 

Jan ons gerust. In zijn net zit nog een 

bijzonderheid: een zeecypres. Die ziet 

eruit als een plant, maar is een kolonie 

van neteldieren. Onder zijn loep toont 

Hans de fascinerende structuren van 

wuivende takjes. Adembenemende 

vormen uit een andere wereld. Iets 

verderop vinden we een mosdiertje, een 

ander plantachtig diertje met  

gelijkaardige kantwerkmotieven. 

Hans had als kind al een fascinatie voor 

miniatuurkunstwerkjes uit de zee, en hij 

schreef een wetenschappelijk geprezen 

handboek van 450 bladzijden, alleen al 

over mosdiertjes. Maar het aantal 

mosdiertjes dat hij vindt neemt af, 

terwijl het aantal kwallen en schuim-

algen toeneemt. “Geen goed teken”, zegt 

Hans. 

Verklaringen moeten we gaan zoeken op 

de bodem van de zee. Die wordt  

omgeploegd door sleepnetten, waardoor  

de natuur geen kans meer heeft om zich 

te hechten aan de silexkeien die  

daar sinds de laatste ijstijd terecht- 

gekomen zijn. Net die plekken, begroeid 

met zee-anemonen, zijn nodig voor het 

herstel van Europese oester-bedden of 

als paaiplaatsen voor  

haringen, haaien en roggen. Het zijn de 

kraamkamers van de zee.

“Hoewel 30 procent van het Belgische 

deel van de Noordzee Europese  

bescherming geniet, is daar in de 

praktijk weinig van te merken.  

Maatregelen om bodemberoerende 

visserij te verbieden in kwetsbare 

habitats zijn te beperkt en ze zouden pas 

binnen 3 jaar van kracht worden”, zegt 

Krien Hansen van Natuurpunt,  

specialiste inzake natuurbescherming op 

zee. “Geulen waar de bodemnetten 

moeilijk bij kunnen, zijn echt hotspots 

van biodiversiteit, maar het is belangrijk 

dat ook de natuur op de zandbanken 

opnieuw kansen krijgt om zich te 

ontwikkelen.

Toch kan goed beleid wel degelijk een 

verschil maken. De oliebevuilingsindex, 

het percentage vogels dat met olie in het 

verenkleed op het strand gevonden 

wordt, was in de jaren 1960 nog 90-95 

procent. Die olie kwam niet enkel in zee 

terecht bij olierampen, maar ook door 

bewuste lozingen uit schepen. Dankzij 

strengere reglementering liep het aantal 

olieslachtoffers terug tot 10-20 procent. 

Ook het aandeel zware metalen is 

verminderd sinds het gebruik van kwik 

bij de tandarts en diesel met lood aan 

banden gelegd is. Typische soorten als de 

purperslak, die sterk te lijden hadden 

onder die metalen, zijn terug van 

weggeweest. 

VAN MAMMOETSLAGTANDEN TOT 

ENGELSE PIJPJES

Wat hoger op het strand vinden we 

schelpen: doubletten van nonnetjes in 

alle kleuren, de rooskleurige rugschilden 

van een zeekat en een bizarre bol ter 

grootte van een tennisbal, een wulken-

kapsel. Maar ook: restanten van plastic 

zakken, stukjes van ballonnen, touwen 

van verloren visnetten. 

“Dingen die in zee terechtkomen blijven 

er vaak langer dan een mensenleven in 

ronddrijven”, zegt Jan. De impact is 

enorm: zeevogels en zeezoogdieren 

geraken met regelmaat verstrikt in 

sixpackhouders, plastic zakken, touwen 

en ander zwerfafval, vaak met dodelijke 

afloop. Vele zeevogels aanzien de 

ronddrijvende plastic deeltjes bovendien 

als eten. Ze voeden zichzelf en hun 

jongen ermee. Het opgenomen plastic 

geraakt echter niet verteerd. 

Het afval berokkent schade aan hun 

ingewanden, kan de hormonenhuis-

houding verstoren of veroorzaakt 

vergiftigingsverschijnselen. Uiteindelijk 

komt al dat plastic via het mariene 

voedselweb ook op onze borden terecht.

Op wereldschaal neemt de hoeveelheid 

plastic almaar toe, met 5 tot 13 miljoen 

ton per jaar, of zowat 10 percent van alle 

kunststof die jaarlijks wordt geprodu-

ceerd. Als we zo verder doen, zal er tegen 

2050 meer plastic dan vis in de zee 

ronddobberen. Veel van dat plastic zakt 

naar de zeebodem. Er ligt zelfs plastic op 

4000 meter diepte. 

Hoe dramatisch dat ook allemaal klinkt, 

toch zijn veel van die strandvondsten 

ook goed voor straffe zeemansverhalen. 

Zo sloeg in 1992 een container met 

28.800 badeendjes overboord in de Stille 

Het strand is werkelijk bezaaid met verhalen, maar je moet ze leren zien. Foto's: Vilda/Jeroen Mentens
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Oceaan. Wind en stromingen voerden  

de badeendjes naar stranden in Alaska. 

Honderden raakten vastgevroren in het 

Noordpoolijs en in 2000 werden er 

gezien bij IJsland. In 2003 werden 

eendjes gevonden op stranden langs de 

Amerikaanse Atlantische kust. Oceano-

grafen hebben de beestjes jarenlang 

gevolgd en kregen zo waardevolle 

informatie over zeestromingen. Het is 

een zeldzaam geval waarin het afval van 

enig nut is gebleken. 

Soms zitten er echt waardevolle strand-

vondsten tussen: oude stenen pijpjes, 

vaak met prachtige Britse of Hollandse 

emblemen. Jan heeft er intussen een 

kleine verzameling van. Of Romeinse 

scherven. Het meest bijzondere dat Jan 

ooit vond, is een stuk slagtand van een 

wolharige mammoet. 

ZAND NAAR HET STRAND DRAGEN

Begin 2017 kwam storm Dieter aan 

land. Zijn doortocht bleef niet onopge-

merkt. 1,6 miljoen ton zand spoelde weg, 

metershoge kliffen bleven achter. Om die 

hoeveelheid zand te verplaatsen zou je 

zo’n 100.000 vrachtwagens nodig 

hebben. Het kostenplaatje om het strand 

aan te vullen, loopt in de miljoenen. 

Met of zonder Dieter, jaarlijks wordt een 

paar miljoen ton zand vanuit de zee 

gebaggerd en op de stranden gelegd. 

“Om de natuurlijke duinwerking te 

vervangen en de kust te beschermen”, 

legt Jan Seys uit. “Dat zand uit zee heeft 

een grovere korrel en blijft beter liggen, 

maar is minder interessant voor de 

natuur”, zegt Jan, “zeker wanneer het 

met de regelmaat van de klok ontdaan 

wordt van al wat aanspoelt door zware 

tractoren.” 

“Samenwerken met de natuur kan die 

kosten sterk beperken”, zegt Krien 

Hansen. “Duinen houden het zand veel 

beter vast dan opgespoten zand, ook 

tijdens een storm. Natuurlijke, begroeide 

duinen moeten daarom, een fundamen-

tele pijler worden van de Vlaamse 

kustverdediging”, zegt ze. 

HET NOORDERLICHT VAN DE ZEE

Wie geluk heeft, kan op een warme 

zomeravond een bijzonder schouwspel 

beleven. “Het  noorderlicht van de zee”, 

glundert Hans. Zeevonk is een eencellig 

wiertje dat in combinatie met het 

bewegende water van de branding een 

blauwachtig fluorescerend licht produ-

ceert. 

Strandjutters met mazzel kunnen ook 

grijze zeehonden voor de kust spotten. 

Het gaat de soort de laatste jaren voor de 

wind, en ze zijn een stuk minder 

verlegen dan de gewone zeehond, een 

soort die hier al langer aanwezig was.

Maar aan zee kan het altijd nóg specta-

culairder. Op 31 maart zwom een 

Groenlandse walvis voor de kust van 

Raversijde. Zo’n mastodont kan tot 100 

ton zwaar, en 200 jaar oud worden.  

Stel je voor welke verhalen zo’n reus zou 

kunnen vertellen. Vervuld met ontzag 

lopen we terug naar de dijk. Over het 

strand, meer dan ooit bezaaid met 

verhalen. 

Strandjutters met mazzel 
kunnen ook grijze 
zeehonden voor de kust 
spotten. Het gaat de soort 
de laatste jaren voor de 
wind.

AAN DE SLAG!  

Stap 1: wees voorbereid!
Het strand is een extreem leef-

gebied, ook voor mensen. Het is 

dus goed om voorbereid te 

vertrekken. Raadpleeg op voor-

hand een getijdentabel zodat je 

weet of het tij opkomt of afgaat. 

Hou er rekening mee dat je kan 

ingesloten worden door het 

opkomend tij. Raadpleeg de 

weersvoorspelling en neem gepaste 

kledij mee tegen regen en wind. 

Aan zee zorgt de weerkaatsing van 

zonlicht in het water voor een 

groter gevaar op een zonneslag. 

Stap 2: denk aan dit handige 
gereedschap:
Met de nieuwe strandgids heb je  
de kennis van Hans en Jan altijd  
op zak. Te bestellen via  
www.natuurpunt.be/winkel 
(ledenprijs: € 26,96)

Een tas om je vondsten mee te 
nemen 
 
-   Potjes
-   Loep
-   Verrekijker
-   Mes
-   Notitieboekje en pen
-   Fototoestel
-   Drank
-   Je smartphone en de mobiele
     waarnemingenapp

Stap 3: Ga op onderzoek, geniet, 
en geef bijzonder bevindingen 
(met foto) door via 
www.waarnemingen.be. 

Zo help je mee om de  
veranderingen op zee in kaart  
te brengen.
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Natuurpunt Diepenbeek 
aan de slag met groot-
ouders en kleinkinderen 
Afdeling Diepenbeek organiseerde 
voorbije winter enkel activiteiten 
in samenwerking met de senioren-
werking. In het najaar was er in de 
lokale zorginstelling een sessie rond 
Het Grote Vogelweekend. Tijdens de 
krokusvakantie werden grootouders 
en kleinkinderen uitgenodigd om 
nestkastjes in elkaar te timmeren 
en in de paasvakantie werd er stevig 
geknutseld aan bijenhotels. 

Bij iedere sessie hoorde ook wat uitleg 
over de lokale werking van Natuurpunt 
en over de vogels of insecten. 

Opbrengst kunst-
tentoonstelling voor 
Natuurpunt in Bree

Kunstenares Inge Kennis stelt haar 
werken tentoon in het Natuur.huis 
in Bree. Inge maakt kunstwerken 
die geïnspireerd zijn door de natuur. 
Tijdens de tentoonstelling kunnen 
de werken ook gekocht worden. Een 
deel van de opbrengst zal gaan naar de 
natuur in Bree. Na de doortocht in het 
Natuur.huis verhuizen de kunstwerken 
naar het Carousel du Louvre in Parijs 
voor het Salon voor Hedendaagse 
Kunst, een schitterende kans om de 
werken dicht bij huis te zien!

Natuur.huis, Mariahofstraat,  
Bree, t/m 23 juli 2017

 

Bezoekerscentrum in 
Wortel in het nieuw

Bezoekerscentrum De Klapekster werd 
door Natuurpunt Markvallei volledig 
vernieuwd en is nu helemaal klaar 
voor de ontvangst van bezoekers van 
de Vallei van het Merkske. Op zondag 
2 juli kan je vanaf 10u30 in en rond 
het bezoekerscentrum terecht voor 
wandelingen, kinderanimatie, muziek, 
fietstochten, Vossenstreken, Ekstertje 
Klap en een overzicht van de werking 
van Natuurpunt in de afdeling. De 
herder is ook van de partij met zijn 
schapen. 

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be 

VOOR ELK WAT WILDS TE BOEK
‘De Gentbrugse Meersen - voor elk wat wilds’, zo heet het boek 
dat Natuurpunt Gent en de Stad Gent  onlangs voorstelden. 
Het staat  boordevol prachtige foto's en boeiende verhalen.  
Het boek vertelt hoe de natuur sinds de vroegste tijden 
het gebied heeft vormgegeven en hoe de mens er nadien 
zijn stempel op heeft gedrukt. Het toont de planten- en 
dierenrijkdom van de meersen, en geeft de lezer inzicht in 
de ideeën die aan de basis liggen van de herinrichting van 
de Gentbrugse Meersen tot een ‘groenpool’ of groot park- en 
natuurgebied. Als kers op de taart gaat de opbrengst van de 
boekenverkoop integraal naar de aankoop van nieuwe gronden 
in de Meersen.

Te koop in de Natuurpunt Winkel
Artikel Nr.: 1287128, ledenprijs € 30,6 

www.natuurpunt.be/winkel

STEM LOVENHOEK TOT 
WANDELING VAN HET JAAR
De bovenloop van de Molenbeek in Vorselaar is een 
zeldzaam voorbeeld van een kronkelende beekvallei met 
moerasvegetaties en wilgenstruwelen. 
Natuurpunt Nete & Aa zet in op een natuurlijke begrazing van 
de open heide met schapen en gallowayrunderen. 
Via houten knuppelpaden en stapstronken overbrug je de 
vochtige beekoevers. De namen van de fauna en flora in 
Lovenhoek spreken tot de verbeelding: rivierdonderpad, 
kleine modderkruiper, zoetelieveke … 
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De Scandinaviëspecialist

ONTDEK ONS RUIME AANBOD
EN ONZE GRATIS INFODAGEN OP

WWW.NORDIC.BE

KERST & NIEUW ONDER
HET NOORDERLICHT!
RECHTSTREEKSE VLUCHT NAAR LAPLAND

REEDS
VANAF
€ 1.095

vluchten, accommodatie, 
transfers, sneeuwschoenen

en langlau� atten incl.

NORDIC
Kasteelstraat 188, 9255 Buggenhout / T: 052 55 52 54
Vrijdagmarkt 28/002, 9000 Gent / T: 09 235 24 90
info@nordic.be
www.nordic.be
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60 jaar gefi lterd, 
onze natuur maakt overuren.
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1 Het gentiaanblauwtje legt zijn eitjes 

enkel op de klokjesgentiaan, een 

zeldzame plant van vochtige heide-

gebieden. Vrijwilligers speuren elke 

klokjesgentiaan nauwgezet af op zoek 

naar de eitjes. Nadat de rupsen uit-

komen worden ze verzorgd door mieren. 

Een prachtig voorbeeld, hoe soorten 

elkaar helpen in een complex eco- 

systeem. 

2 Het vliegend hert is ongetwijfeld 

onze indrukwekkendste kever.  

Dit mythische dier is in de zomer te 

bewonderen op plekken met veel dood 

hout. Je kan er met zijn 8 centimeter 

niet naast kijken. En toch is de versprei-

ding van de soort nog niet helemaal 

gekend. Leer ze herkennen op onze 

meetnettenexcursie en misschien ontdek 

jij wel een nieuwe populatie voor 

Vlaanderen. 

3 De lentevuurspin komt voor op 

slechts een handvol plaatsen in  

Vlaanderen. Dit vurige spinnetje meet 

amper 6-16mm en de grootste Europese 

populatie ligt in ons kleine land. Toch 

staat ze onder sterke druk. Vrijwilligers 

van spinnenwerkgroep ARABEL tellen 

de webjes van die ruwe diamant als 

maatstaaf voor de populatiegrootte.

Meer dan 330 vrijwilligers buigen zich over de vraag of onze kwetsbare soorten het  

steeds beter of net slechter doen. Ze trekken eropuit om hun favoriete soort beter in  

kaart te brengen. Maar liefst 79 Europees beschermde en Vlaams-prioritaire dieren-  

en plantensoorten worden sinds 2016 opgevolgd via de Meetnetten.  

Tekst: Hannes Ledegen
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Help onze 
kwetsbare soorten
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4 Tien van onze zeldzaamste libellen worden opgevolgd in de 

meetnetten. Dat doen we vooral op het zicht. Gewapend met 

verrekijker en fototoestel speuren vrijwilligers de plassen en 

waterkanten af op zoek naar de prachtige gevlekte witsnuit-

libel, de elegante maanwaterjuffer of de indrukwekkende 

kempense heidelibel.

5 Met 18cm is de kamsalamander onze grootste Vlaamse 

watersalamander. Met zijn indrukwekkende rugvin verleidt 

het mannetje de vrouwtjes. Nadat ze in de salamanderfuiken 

zwemmen worden ze nauwgezet geteld door amfibiëen- 

liefhebbers. Later op het jaar onderzoeken we met een 

schepnet in welke poelen de Europees beschermde soort zich 

voortplant.

6 De rivierrombout werd pas in 2000 ontdekt in België.  

De Europees beschermde soort is in Vlaanderen uniek in zijn 

biotoopkeuze. De larven kruipen omhoog langs de betonnen 

oevers van het Albertkanaal waar ze hun huidjes achterlaten 

en de wijde wereld tegemoet vliegen. Stop af en toe eens aan 

het kanaal en wie weet maak ook jij het magische moment mee 

waarop de prachtige soort uitsluipt.

In actie
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E
en fors gewei duikt op aan een 

mistige bosrand. Plots weer-

klinkt een lage oerkreet, het 

geluid gaat door merg en been. 

Vol zelfvertrouwen over-

schouwt het dominante mannetje zijn 

vallei. 200 kilogram pure kracht. Een 

ontmoeting met een edelhert is zonder 

twijfel het indrukwekkendste natuur-

fenomeen dat je in ons land kan beleven. 

Ook in het noorden van Limburg en in 

de Voerstreek maak je tegenwoordig 

kans op een ontmoeting met dit  

mythische beest.

Het edelhert is niet het enige dier dat 

opnieuw opduikt in Vlaanderen. Het 

everzwijn heeft het oosten van ons land 

stormenderhand veroverd. De bever 

zoekt knagend zijn weg langs onze 

waterlopen. De dieren botsen daarbij 

vaak met de mens. De plaatsen waar  

ze rustig kunnen leven zijn beperkt.

Veel van de conflicten tussen mensen en 

wilde dieren zijn te wijten aan onze 

typisch Vlaamse ruimtelijke ordening. 

Die is ronduit chaotisch, waardoor onze 

natuurgebieden sterk versnipperd zijn. 

Uit onze enquête blijkt er steun te zijn 

om natuurgebieden te vergroten en met 

elkaar te verbinden. Zo willen we 

evolueren van versnipperde perceeltjes 

natuur naar grotere gehelen. Daar stuurt 

niet de mens, maar de natuur. Begrazing 

past in dat plaatje.

Grote wilde dieren ook. In grote 

gebieden kan de natuur zijn gang gaan. 

Bevers die het landschap natter maken 

spelen er een belangrijke rol in  

toekomstige natuur- en landschaps-

ontwikkelingen. Edelherten hebben er 

een grote invloed op de ontwikkeling 

van het bos: al grazend bepalen ze de 

omvang, groeisnelheid en soortensamen-

stelling. Die grote wilde dieren zijn 

mascottes van grote natuur in ons kleine 

land.

Grote zoogdieren baden 
dan ook in een aura van 
mysterie

De Vlaamse natuur is klein. Piepklein in vergelijking met die van onze buurlanden. Grote 

wilde dieren, zoals het everzwijn en de bever, duiken opnieuw op en zetten het versnipperde 

landschap naar hun hand. Wars van de plannen die de mens gemaakt heeft. Hoe gaan we 

daarmee om? Gastvrij of defensief? Zijn die nieuwelingen welkom of niet? Uit de Grote wilde 

dierenenquête blijkt dat onze leden bereid zijn om ruimte te maken voor wilde dieren.  

Ook al is samenleven niet altijd eenvoudig.

Tekst: Anke Geeraerts & Hendrik Moeremans

Mascottes voor grote natuur 
in een klein land
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Dat het geen verre droom hoeft te 

blijven, bewijst het grensoverschrijdende 

Kempen-broek tussen Belgisch en 

Nederlands Limburg, een robuust blok 

van 25.000 hectare natuur met bevers, 

dat begraasd wordt door grote grazers 

en wilde edelherten.

DE BEVER EN DE WEERWOLF

Hij was voorpaginanieuws: de ijverig 

knagende bever die zijn zinnen gezet had 

op enkele bomen in de buurt van ‘De 

Weerwolf ’, een houten attractie van 

pretpark Walibi. Snel werd geopperd om 

het dier te doden, ondanks zijn  

beschermde en bedreigde status. 

Gelukkig werd dankzij Natagora, de 

Waalse zustervereniging van Natuur-

punt, een oplossing gevonden: de bomen 

rond de attractie krijgen een metalen 

afrastering. De bever blijft. Het toont 

hoe oplossingen soms ronduit simpel en 

drieste maatregelen overbodig kunnen 

zijn.

Het Waalse pretpark heeft er nu een 

unieke bezienswaardigheid bij. En het 

zou zomaar eens een immens populaire 

attractie kunnen worden. Uit de enquête 

blijkt dat twee derde van de responden-

ten een natuurgebied vaker zouden 

bezoeken wanneer er grote wilde dieren 

worden waargenomen. En maar liefst 87 

procent van de ondervraagden vindt dat 

grote wilde dieren thuishoren in 

Vlaanderen.

Grote zoogdieren baden dan ook in een 

aura van mysterie. Ontmoetingen zijn 

meestal in de schemering of ‘s nachts en 

vaak zijn ze in een flits voorbij. Een 

glimp van een vos in de koplampen, een 

reebok die wegschiet in de rand van het 

bos, een bever die wegduikt in het water.

In samenwerking met de Zoogdieren-

werkgroep organiseren heel wat  

afdelingen nu al ontmoetingen met 

dassen of vleermuizen. Die safari’s in 

eigen land zijn razend populair. Ze 

wekken interesse en verwondering.

KLEINE AANPASSINGEN,  

GROOT RESULTAAT

Vaak stopt het draagvlak voor die 

machtige wilde dieren van zodra we te 

maken krijgen met schade. Een leeg-

geroofde kippenren, een door zwijnen 

omgeploegd maïsveld of zelfs een botsing 

van een auto met een overstekende ree. 

Een confrontatie met wilde dieren in ons 

dagelijks leven zijn we niet meer gewend. 

We leven gescheiden, met de grote dieren 

in dierentuinen, veilig achter slot en 

grendel.

Opnieuw leren samenleven met wilde 

dieren is de boodschap. Schadepreventie 

lijkt de sleutel. Met eenvoudige maat-

regelen komen we al heel ver. Zoals een 

nachthok dat kippen beschermt tegen 

een hongerige vos.

Uit de enquête blijkt dat ruim twee 

derde van de bevraagden te vinden is 

voor die preventieve aanpak. Door 

burgers vertrouwd te maken met de 

maatregelen spelen natuurverenigingen 

en de overheid een belangrijke rol om het 

draagvlak voor wilde dieren te  

behouden. Een voorbeeld is  

www.steenmarter.be, een website waar 

je tips en tricks vindt om je huis, auto of 

kippenren te beschermen.

WIKKEN EN WEGEN

Sommige uitdagingen zijn groter.  

Denk aan wilde zwijnen die landbouw-

gewassen of kwetsbare graslanden 

omwoelen. Dan wordt ook Natuurpunt 

aangesproken. Voor ons zijn dit  

moeilijke vraagstukken. We willen van 

onze natuurgebieden geen omheinde 

verkavelingstuin maken.

Af en toe geeft een afdeling van Natuur-

punt toelating voor wildbeheer om de 

impact te voorkomen aan de buurperce-

len of het natuurgebied. Die beslissing 

gebeurt weloverwogen: zijn de maat-

regelen in verhouding tot het probleem? 

Voorkomen ze de schade? Is er geen 

onnodig lijden? Zijn er echt geen andere 

mogelijkheden? De beslissing ligt in 

handen van de lokale vrijwilligers in 

nauwe samenspraak met de  

professionele medewerkers. 

VERBINDEN

Eén ding is zeker: Uit de enquête spreekt 

duidelijk een positieve houding van de 

ondervraagden en een bereidheid om de 

uitdaging aan te willen gaan om samen 

te leven met wilde dieren. In een 

natuurbeleid dat rekening houdt met die 

maatschappelijke steun moet robuuste, 

verbonden natuur het leitmotiv worden, 

zowel in soortbeschermingsplannen als 

in het Vlaamse aankoopbeleid. Aan de 

slag!
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We willen van onze 
natuurgebieden 
geen omheinde 
verkavelingstuin maken
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Ik heb de luxe om met sportjournalist Maarten  
Vangramberen door het Rosdel te wandelen. Hier 
loopt hij elke week 70 kilometer. We spreken af aan 
de picknickbank. "Dit moet je gezien hebben,  
het is hier bloedmooi."

"Ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in de 
natuur en was ook zeer actief bij JNM. Die passie is 
gebleven. Zelfs tijdens het lopen heb ik oog voor 
de natuur. Soms heb ik het gevoel dat ik bekeken 
word en dan plots steekt een ree het pad over. Ook 
bij televisieopnames kijk ik voortdurend naar wat er 
rondom mij beweegt. Volgens mij ben ik de enige 
sportjournalist die tijdens een opname zegt dat er 
een groene specht zit."

Maarten 
Vangramberen

loopt door het  
       bloedmooie Rosdel
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duo
KunstVoer#Koeheide Vraag de nieuwe 

bosgids van  
Natuurpunt aan

Elke winter knotten verschillende Natuurpuntafdelingen knotwilgen. En 

daar lusten de dieren van ZOO Antwerpen en Planckendael wel pap van. 

Het snoeihout wordt aan olifanten en giraffen gevoederd, maar ook aan 

okapi’s, neushoorns, apen en kangoeroes. De okapi’s gebruiken hun lange 

blauwe tong om de blaadjes van de tak te trekken en met hun tanden 

knabbelen ze aan de schors van de takken. Browse, zoals voederhout 

wordt genoemd, vindt in de ZOO en Planckendael dus gretig aftrek. Het 

gaat trouwens niet enkel over wilgentakken, maar ook over snoeihout van 

KunstVoer is een samenwerking 
tussen Natuurpunt Bertem en 
gemeente Bertem. Het kunstproject 
wil mensen de Koeheide intens laten 
beleven. Niet minder dan 24 
artiesten lieten zich inspireren door 
het natuurgebied en installeren er 
hun werk. Er groeit vreemd fruit, 
vreemdsoortige slakken zoeken een 
rustplaats, er staat een steen uit de 
prehistorie … Ook lokale verenig-
ingen en scholen nemen deel.  
De kunstwandelroute 
KunstVoer#Koeheide 2017 is een 
wandelparcours van ongeveer 6 km 
en vertrekt aan de pastorij van 
Bertem.  Het project start op 1 juli 
2017 met een vernissage en eindigt 
op 30 september 2017.  Op zondag 
17 september organiseert Natuur-
punt Bertem de Koeheidedag, een 
kunstige gezinshappening boordevol 
natuur. 

Natuurpunt beheert ruim 7000 
hectare bos. Hoog tijd dus om al die 
mooie plekjes in de schijnwerper te 
zetten. In welke bossen kan je nog 
verdwalen? Welke bomen vind je 
meestal in een bos? En wie leeft er 
diep verscholen in, op of onder de 
bomen? Dat en meer lees je in de 
nieuwe bosgids van Natuurpunt. 
De gids werd gerealiseerd in 
samenwerking met Ricoh. 

Wist je trouwens dat Natuurpunt 
ook activiteiten in bossen organi-
seert? Zo kan je mee op vlinder-
wandeling of op zoek naar wilde 
bijen of vleermuizen. Wil je leren 
overleven in onze bossen? Op de 
website vind je bos-survival-tips. 
Want wie wil er stiekem eens niet 
een keertje verdwalen in een 
prachtig bos?

Deze zomer voeren we in de regio Kortrijk-
Roeselare-Waregem weer campagne: 

 Ontdek de natuur van bie oes 

We krijgen daarbij de steun van de West-
Vlaamse acteur, muzikant en eeuwige  
kwajongen Luc Dufourmont. Je kent hem 
wellicht als ROSTE LUC (van de bende van de 
Roste), de man in de rolstoel uit de TV-reeks 
Bevergem of van de rockband Id!ots. Is hij ook 
een natuurliefhebber?

Luc: "Ik ben opgegroeid op 500 m van de Franse 

grens, aan de achterkant van onze ouderlijke 

woning hadden we uitgestrekte weilanden tot 

ver in Noord-Frankrijk. Daar heb ik mijn hart 

verloren, te voet of met de fiets. Mijn tuin noem 

ik mijn eigen 'regional geographic'. Je hoeft niet 

ver te rijden om de natuur te ontdekken. Zet je 

zintuigen op scherp, loop naar buiten en geniet." 

Ook in de drukke, geïndustrialiseerde regio 

hebben de inwoners recht op meer natuur dicht 

bij huis.  "Daarom ijveren we samen met Luc 

voor het behoud en uitbreiding van de natuur," 

vertelt Kristina Naeyaert, vrijwilligster bij de 

Natuur.koepel. "We zetten ons onder meer in 

voor de Leievallei en het open landschap tussen 

Leie en Schelde. Ook willen we dat er vaart komt 

achter de beloofde stadsrandbossen in Kortrijk 

en Roeselare."

“We gaan zoveel mogelijk mensen aanspreken op 

alle mogelijke manieren en op allerlei plaatsen 

en hen vertellen dat de natuur van bies oes de 

max is. Dat we die kunnen beschermen. En dat 

ze makkelijk kunnen helpen door lid worden.”  

In een promotiefilmpje – geheel in zijn eigen stijl 

– prijst Luc de wonderlijke natuurplekjes in zijn 

buurt aan. Dit moet je gezien én gehoord 

hebben!  www.natuurvanbieoes.be.

Lekkers voor de diertjes

Bosgids
Neem me mee tijdens je boswandeling

met 

BOMEN- 

zoekkaart
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bijvoorbeeld hazelaar, berk, jonge plataan. In totaal voederen ZOO en  

Planckendael in de zomer zo’n 24 kuub browse per week en in de winter  

12 kuub per week. Smullen maar.

Patrick Immens, coördinator van de okapi’s: “Okapi’s eten heel graag voeder-

hout en vooral wilg vinden ze heel lekker. Het zijn echte bladeters. We geven ze 

zo’n dertig kilo browse per week. Een verwennerij voor onze dieren.”

Een win-winsituatie voor de ZOO en Planckendael en Natuurpunt en vooral 

heel duurzaam.

Bieren voor natuur

België is het bierland bij uitstek. Geen wonder 
dat er dan ook bieren bestaan die een  
bijzondere band met natuur hebben. Gageleer 
is het bekendste voorbeeld. Dit donkerblond 
bier bevat gagel. Deze plant brengt bier al sinds 
de middeleeuwen op smaak te brengen en doet 
het langer bewaren. De gagelplant groeit in een 
van de oudste natuurgebieden van Vlaanderen, 
de Liereman.
En wat denk je van Bufo, genoemd naar de 
Rugstreeppad (bufo calamita)? Met het bier 
steun je de padden in Vlaanderen.
www.natuurpunt.be/bier

ding

doen
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Ikea zorgt voor speelbos 
in de Dauteweyers

De Dauteweyers is een erg waterrijk natuurgebied vlak bij  
Diepenbeek. De sierlijke vijvers langs de Dautebeek zijn vorige eeuw 
ontstaan door de ontginning van ijzererts. Je wandelt hier langs 
hooilanden, elzenbroekbosjes, en knotelzenhagen. In de schrale 
graslanden van de vlakbij gelegen Dorpsbemden groeien zeldzame 
plantensoorten zoals hondsviooltje, kleine schorseneer, en knolsteen-
breek. De kleine, felgroene boomkikker is de echte ster van het gebied. 
Het is een van de meest bedreigde amfibieën van Vlaanderen. Op 
zonnige dagen in de zomer zonnen de boomkikkers in de braam- 
struiken langs de vijvers. Het gebied heeft alles om volop te komen 
genieten van de natuur. En het wordt er alleen maar beter op.

Dankzij een inrichtingsproject leggen we tussen de twee natuurkernen 
in, een speelbos en enkele poelen aan. Natuurpunt Diepenbeek zorgt 
samen met de gemeente, de jeugdverenigingen, de middelbare school 
en IKEA Hasselt voor de inrichting van de nieuwe locatie. IKEA stelt 
de middelen ter beschikking om de speelelementen te installeren en 
een poel te maken. Dat past in hun engagement om te investeren in 
natuur en biodiversiteit rond de IKEA winkels. Zo versterkt IKEA de 
relatie tussen de lokale gemeenschap en de winkelmedewerkers en zet 
ze mee haar schouders onder een aangename, groene wereld.

Er is al hard gewerkt. Er zijn boompjes gepland, een takkenwal 
geplaatst, en infoborden wijzen de weg. Bedoeling is dat alles speel-
klaar is tegen de grote vakantie.
www.natuurpunt.be/dauteweyers 

Koekjes voor bijen en vlinders

In 2008 startte het LU'Harmony programma 
van Mondelēz International, om de lokale 
biodiversiteit te stimuleren en de kwaliteit en 
traceerbaarheid van de koekjes te verbeteren. 
Samenwerken met landbouwers, molenaars, 
wetenschappers en NGO’s staat centraal. Zo 
werkt LU, samen met Natuurpunt, aan meer 
natuur op de graanakkers. De landbouw- 
partners van het LU’Harmony-initiatief 
houden 3% van hun tarwevelden beschikbaar 
voor het zaaien van bloemen.
Maak nu kans op een jaar lang 
gratis koekjes van LU! 
www.natuurpunt.be/win
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NORFOLK 
WILDLIFE TRUST
30.04.2017 VAREL

09.05.2017

RSPB 
MINSMERE

01.05.2017

TEST DE BTX OP ENKELE VAN 
DE MOOISTE BIRDINGSPOTS. 
MEER INFORMATIE: 
BTXTOUR.SWAROVSKIOPTIK.COM

GB TEXEL
06.05.2017

NL GER

BTXTOUR 2017

U VINDT ONZE PRODUCTEN 
BIJ EXCLUSIEVE SPECIAALZAKEN EN 
ONLINE OP WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

De nieuwe binoculaire BTX telescoop biedt de 
natuurlijkste kijkbeleving ooit: met beide ogen dichter 
op de actie, kristalhelder in elk detail en met de 
innovatieve voorhoofdsteun en schuine inkijk comfortabel 
gedurende vele uren. SWAROVSKI OPTIK – 
momenten intenser beleven.

BTX
#CLOSER 2 
NATURE

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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Naar buiten
©

 V
ild

a 
/ 

Yv
es

 A
da

m
s

met 

HANDIGE

wandel

kaart

in het Grote 
             Netewoud

n a a r
BUITEN

©
Vi

ld
a/

Yv
es

 A
da

m
s



28 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2017 

Naast een prachtige houten 

bever en bijhorende burcht 

wachten Luc Van den Bergh en 

Gaston Dams ons op. Luc en Gaston zijn 

de drijvende krachten achter de afdeling 

Natuurpunt Geel-Meerhout, maar ze zijn 

bovenal twee prettig gestoorde kempen-

zonen die al hun hele leven gek zijn van 

de natuur. “Als kind speelden wij veel 

buiten. Als ge dan op uw gezicht totterde, 

dan zeiden ze hij hie de schors van z’n 

bienen”, zegt Luc. Op 14 mei werd rond 

het bezoekerscentrum in Meerhout het 

Totterpad geopend, een avontuurlijke 

route op kindermaat. En het moet 

gezegd: hier is de natuur een wonderlijke 

speeltuin. Je loopt over een boomstam-

brug, klautert op een bungelbank, 

verstopt je in een wilgentunnel of klimt 

via een touw in een 3 meter hoge 

vogelkooi. De wildebras uithangen is 

toegelaten. Het gros van het houtwerk 

gebeurde door onze sociale tewerkstel-

lingsploeg in Ekeren. Zelfs voor wie zich 

te oud voelt om te ravotten, is het 

prachtig om naar te kijken. Onderweg 

valt echte wildernis te spotten. Naast 

enkele houten exemplaren huist hier 

namelijk ook een échte bever. “En vorig 

jaar broedde hier een oehoe”, weet Luc. 

Aan de eigenzinnig kronkelende oevers van de Grote Nete in Meerhout zijn  
de zomerdagen onvergetelijker dan waar ook. Wiebelende boomstambruggen, 
idyllische picknickplekken en feeërieke panorama’s van een andere wereld:  

het avontuur begint hier. Tekst: Silke Hermans & Hendrik Moeremans

Langs de oevers van de nete zingt hier de kleine karekiet. Foto: Vilda/Yves Adams

Zinderende zomerdagen

in het Grote Netewoud
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Die machtige uil kan zelfs een vos de 

baas.

In het landschap zie je enkele rechtop-

staande dode bomen. Die geven een 

onaffe aanblik. Maar het is een bewuste 

keuze. “Dood hout brengt leven”, 

verduidelijkt Gaston. En alsof het was 

om z’n woorden kracht bij te zetten, vlijt 

een spreeuw zich, hoog boven ons, neer 

op een tonderzwam die uit het hout 

steekt.

Het gebreide badpak 
Langs de oevers van de Grote Nete zie je 

daarnaast ook de zwartkop, karekiet en 

fitis. En als je bij de pinken bent: de flits 

van een ijsvogel. Het water is roestbruin. 

Niet omdat het vervuild is, wel door het 

hoge ijzergehalte in de grond.

 

“Ik heb als kind nog in de Grote Nete 

gezwommen”, vertelt Gaston. En dan 

komen de verhalen, van het meisje met 

het gebreide badpak dat, doordrenkt van 

het water, afzakte. Het Grote Netewoud 

is altijd al een plek voor avonturen 

geweest.

Wanneer we weer aan het bezoekers-

centrum komen, schors nog aan de 

benen, klopt de zon overuren. In een 

cirkel rond de houten bever lonken 

picknicktafels en de vistrap met 14 

treden lijkt wel een kabbelende berg-

rivier. Idyllischer wordt het niet.  

Dromen die uitkomen
Behalve denkers en doeners, heb je in een 

natuurvereniging ook dromers nodig. En 

die hebben ze hier. Het Totterpad is niet 

het laatste van de plannen. “We willen 

een paalkampeerplek en we willen de 

verschillende snippers natuur verbinden 

tot een robuust geheel. We dromen zelfs 

van de terugkeer van de otter”, zegt 

Gaston. Vorig jaar kocht Natuurpunt, 

met steun van de gemeente Meerhout, de 

charmante watermolen naast het 

bezoekerscentrum. “Daar komt een 

fiets- en wandelcafé, een onthaalpoort.”

“De laatste jaren krijgen we steeds meer 

steun van de gemeente en de omwonen-

den. En als je met z’n allen aan hetzelfde 

zeel trekt, dan gaat het vooruit.” Het 

LIFE-fonds heeft al bijna 6,5 miljoen 

euro Europees geld naar dit gebied 

gebracht. Het aantal toeristen zit in de 

lift. En daar profiteert de hele streek van.

De Grote Nete stroomt hier rustig. Vilda/Yves Adams
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Naar buiten

Vele handen bouwen het woud
Behalve geld hebben die ambitieuze dromen vooral veel helpende 

handen nodig. "Hoewel ik uitzonderlijk gespierd ben", lacht Luc, 

"kunnen we het niet allemaal alleen." Het is een uitdaging om 

jongere krachten te vinden. Maar Gaston en Luc hebben een plan.

"We gaan omwonenden vertellen over de boeiende geschiedenis van 

het gebied in hun achtertuin. Over hoe mijn grootmoeder hier op 

de gemene gronden de koeien kwam uitlaten. En achteraf drinken 

we samen een Gageleer. Hopelijk slaat de vonk zo over en krijgen ze 

goesting om mee te komen helpen."

Planeet Bel
We steken de steenweg over en lopen langs oude mispaadjes, wegels 

die mensen naar de kerkdienst leidden. “Nu loop je hier tussen 

onmetelijke maïsvelden, maar vroeger was dit dé plek om wulpen te 

spotten”, zegt Luc. De laatste decennia is de druk om elke morzel 

grond maximaal te benutten groot geworden. En de vogels, die zijn 

verdwenen.

Via groene tunnels vol braambessen en geurige kamperfoelie 

bereiken we de Zeeploop, de grens met Geel-Bel. Bij het oversteken 

lijkt het alsof we op een andere planeet beland zijn: panorama’s van 

zandduinen, paarse hei en een prachtig ven doemen voor ons op. 

Schapen maken het plaatje compleet. Hier kan je boompiepers en 

nachtzwaluwen horen.

We komen op een glooiende zandduin, de Capucienenberg.  

“De enige vindplaats van de harkwesp in Vlaanderen”, glundert 

Gaston. Het insect heeft krachtige poten waarmee het een holletje 

in het mulle zand graaft. Agressief zijn ze allerminst: “loebassen 

met een peperkoeken hartje”, glimlacht Gaston. Verderop rollen 

kinderen kirrend de duin af. Doordat zij hier spelen blijft er genoeg 

los zand voor de harkwesp.

Toch had het weinig gescheeld of dit plekje was verloren gegaan. 

“Ze wilden hier in de jaren 70 het stort van Geel maken”, vertelt 

Gaston. “We hebben ons toen verzet, met hand en tand."

Onder de indruk van zoveel heroïek lopen we terug langs het Bels 

broek, een stuk ruige natuur met broekbossen. Landduinen komen 

er tot vlak bij de meanderende Grote Nete. Bloementapijten en 

zwarte elzen begeleiden onze stappen. 

De typische Sint-Trudokerk tekent zich af aan de horizon. De zon 

verliest haar kracht. Het avontuur zit erop. Maar je kan ervan op 

aan: morgen breekt een nieuw avontuur aan in het Grote  

Netewoud.

Speuren naar de bever
Heb je ook zin om rond te struinen 
in het Grote Netewoud? Je kan er 
picknicken op de meest idyllische 
plekken, wandelen door broekbossen en 
dwalen over stuifduinen. En misschien 
spot je wel een bever langs de Grote 
Nete. Genoeg te beleven voor een 
weekendje vakantie in eigen land.

Ann en Sabine Marain heten jullie graag welkom in hun 
B&B. Het Verloren Schaep ligt in de Zuiderkempen in de 
vallei van de Grote Nete aan het natuurgebied de Belse 
Heide. Vanuit de tuin wandel je zo het prachtig gebied 
binnen, dat ook dit jaar verkozen werd tot populairste 
wandelknooppunt van de Kempen.
De B&B heeft een kamer voor twee personen met 
badkamer en bubbelbad en een studio met privé-ingang 
en terras, keuken, zithoek met slaapbank, slaaphoek en 
badkamer.

Meer info en reservaties:
Het Verloren Schaep
Molsebaan 115, 2490 Meerhout, 0476-76 90 15
gezellig@hetverlorenschaep.be

www.hetverlorenschaep.be

Buitengewoon gezellig. En binnen ook.

Win een overnachting met ontbijt 
voor 2 in Het Verloren Schaep. “Welk 
dier wacht je op aan het bezoekers-
centrum”. Geef een antwoord op 
de vraag en wie weet overnacht jij 
binnenkort in B&B Het Verloren Schaep.
 www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen 10% korting op hun overnachting 
op vertoon van een geldige lidkaart.

W I N !



TuInIeReN dOe jE 
nAtUuRlIjK mEt NaTuReN
en met Bartel

Ontdek het bio-gamma van Naturen
Niets zo lekker als tomaten van eigen kweek! Met zachte hand, geduld 
en veel liefde geplant, verzorgd en gerijpt. Het biologisch verantwoorde 
productgamma van Naturen en het deskundig advies van Bartel Van Riet 
helpen je mee op weg naar een topresultaat: lekker én gezond! 
Weet je niet waar te beginnen? Surf naar www.facebook.com/bio.naturen 
en stel je vragen aan Bartel. Veel tuinierplezier en succes!

Meer weten? Surf naar www.naturen.be

TAMIKREST / J. BERNARDT / BRIHANG

CC SMUGGLERS / KOMMIL FOO / DAAU

LEYLA MCCALLA / STEF KAMIL CARLENS

DOLFIJNTJES / ORKESTA MENDOZA

ELIZA CARTHY & THE WAYWARD BAND

CHANTAL ACDA / KIM JANSSEN

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD

GABRIEL YACOUB / SARAH FERRI

COOPE, BOYES & SIMPSON

CHARLIE CUNNINGHAM / MANDOLINMAN

JAN DE SMET & DE 2 CENTIMETERS

& MANY, MANY MORE!
Koop je NATUURPUNT-ticket en bescherm zo 

de natuurgebieden van Heuvelland!
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10 x actief

West-Vlaanderen

 LIFE Oostkustpolders
De Oostkustpolders met hun uitgestrekte graslanden 
en akkers, doorsneden met grachten en rietkragen 
vormen een typisch agrarisch landschap.  
 

Oost-Vlaanderen

 LIFE Vlaams Veldgebied (deels 
West-Vlaanderen)
Hier pakte Natuurpunt de bedreigingen in 
het Vlaams Veldgebied aan. Hierdoor zal het 
projectgebied op termijn evolueren tot één van de 

kerngebieden in het Natura 2000-netwerk. 

 

 LIFE Damvallei
De Damvallei is een laagveenecosysteem dat ontstaan 
is uit een oude Scheldemeander die verveende. In 
de turfputten ontwikkelde een unieke vegetatie met 
gevarieerde oevervegetaties. 

 LIFE Vlaamse Ardennen
In de Vlaamse Ardennen vind je enkele van onze 
mooiste bossen. Het gevarieerd landschap zorgt voor 
prachtige panorama's.

 

Vlaams-Brabant

 LIFE Hageland
Het oosten van de provincie Vlaams-Brabant wordt 
gekenmerkt door een heel gevarieerd en ecologisch 
waardevol landschap: Het Hageland. 
 

 LIFE Averbode Bos en Heide 
(deels Antwerpen en Limburg) 
In het zuiden van de Kempen, op de overgang met 
het Hageland en in het land van Ernest Claes ligt 
het grootste natuurgebied dat Natuurpunt ooit kon 
kopen. 
 

Antwerpen

 LIFE Turnhouts Vennengebied 
In dit heide- en vennengebied vind je heel wat 
zeldzame planten en dieren die zich specifiek aan dit 
milieu hebben aangepast. Vennen en hun bewoners 
zijn op Europese schaal bedreigd. 

 LIFE Visbeek
Hier kan je de stille Kempen nog ontdekken. 
Kronkelende zandwegen doorkruisen het landschap 
waar je veel sporen uit het verleden terugvindt. 
 

Limburg

  LIFE Dommeldal
Het Hageven vormt in combinatie met De Plateaux 
een internationaal natuurgebied. De Dommel baant 
er zich een weg door een gevarieerd landschap.  

 LIFE Abeek
De Abeekvallei is één van de mooiste beekvalleien 
van Vlaanderen en herbergt langs zijn loop een grote 

verscheidenheid aan zeldzame natuur. 

 

Ontdek alle LIFE-projecten op  

www.natuurpunt.be/life
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Natuurpunt werkt mee aan het herstel van natuurgebieden van internationaal 
belang. Die maken deel uit van het Natura 2000-netwerk, de ruggengraat van een 
uitgebreid Europees natuurnetwerk. We hebben er voor jou 10 uitgelicht. 
Elk LIFE-project biedt tal van wandelmogelijkheden.  
Ontdek ze op www.natuurpunt.be/life

WANDELEN  
IN EUROPESE TOPNATUUR
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Focus

Aan de Belgische kust komen twee soorten 

zeehonden voor: de gewone en de grijze. 

Het is nu niet dat de grijze zeehond zoveel 

specialer is, maar de gewone zeehond is van 

alle zeeroofdieren de meest wijdverspreide 

soort. 

De gewone zeehond is een typische 

bewoner van ondiepe kustwateren met 

zandbanken. Hij voelt zich goed thuis in de 

Waddenzee en in de monding van grote 

rivieren als de Schelde. Bij eb gebruiken 

ze zandbanken om er uit te rusten. Zo’n 

rustplaats kan dan uitgroeien tot een heus 

snurkfestival van 600 dieren. Maar op de 

zandbanken wordt er niet enkel geslapen, 

het zijn ook de ideale plaatsen om jongen 

groot te brengen. Net als bij de mens duurt 

een zwangerschap negen maanden. Dat 

levert één jong van een flinke 10 kilogram 

op. Nog ongeveer zes weken kan de puppy 

op de zorg van mama rekenen. Zijn vader 

zal hij nooit te zien krijgen, want tijdens de 

zoogperiode leven mannetjes en vrouwtjes 

apart.

Precies omdat die rustplaatsen zo 

essentieel zijn voor zeehonden, is het 

van belang dat die rust ook wordt 

gerespecteerd. Passerende wandelaars 

gaan er soms van uit dat de rustende 

zeehonden gewond of verzwakt zijn, en 

gaan dichterbij om een kijkje te nemen, 

niet zelden gewapend met een selfiestick. 

Voor de zeehonden is er weinig leuks 

aan: het betekent een verstoring van de 

rust. Vaak zullen ze het water in vluchten 

en onvoldoende uitgerust hun tocht 

verderzetten, wat hun overlevingskansen 

DE ZEEHOND
Gewoon, een beetje chillen
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De gewone zeehond is de meest voorkomende zeehond aan onze kust. Hij houdt van 
zandbanken, maar niet van selfies. Hij bestaat voor een groot deel uit blubber en ademt uit  
voor hij duikt. Zijn grijze broer eet bruinvissen.
Tekst: Niels Desmet
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BROERTJE

In principe kan je een grijze zeehond 

gemakkelijk onderscheiden van een 

gewone zeehond op basis van de 

grootte. Mannetjes worden tot 3m lang 

en kunnen meer dan 250kg wegen: een 

pak groter en zwaarder dan de gewone 

zeehond. De vachtkleur is niet altijd een 

goed kenmerk om het onderscheid te 

maken. De gewone zeehond is donker-

grijs tot bruin met vlekken;  

de grijze zeehond heeft een egaal grijze 

onderkleur, ook met vlekken. 

Wanneer je een zeehond in het water 

ziet, is het al helemaal moeilijk. Vaak zie 

je enkel hun kop boven water uitsteken. 

Gelukkig hebben beide soorten een heel 

verschillende kop. De gewone zeehond 

heeft een echte hondenkop: een ronde 

kop met een knik tussen het voorhoofd 

en de neus. Bij de grijze zeehond gaat de 

neus in één rechte lijn over in het 

voorhoofd. Een grijze zeehond lijkt dus 

een veel langere snuit te hebben. 

Grijze zeehonden zijn trouwens een 

stuk brutaler dan hun gewone broers. 

Ze hebben het wel eens gemunt op 

bruinvissen. Van de 721 bruinvissen die 

tussen 2003 en 2013 gestrand zijn in 

Nederland, was minstens 17% gedood 

door grijze zeehonden.

verkleint. Loslopende honden vormen ook 

een reële bedreiging, vooral voor jonge 

dieren. Om de zeehonden te beschermen en 

hun rust te garanderen heeft Nieuwpoort, 

na overleg met Natuurpunt Westkust,  

een verplaatsbare afsluiting geplaatst. 

Natuurpunt ijvert voor meer rustplaatsen 

voor zeehonden aan de Belgische kust. Kom 

je zelf een zeehond tegen: geniet dan vanop 

een veilige afstand en laat het ons weten 

via waarnemingen.be.

De laatste jaren worden er steeds meer 

zeehonden gespot aan onze kust. Dat is 

goed nieuws, maar dat zijn ook meer 

zeehonden om te beschermen. Een van 

de grootste bedreigingen zijn visnetten: 

een zeehond die in het achterste 

gedeelte van een fuiknet zwemt, 

geraakt er niet meer uit en verdrinkt. 

Koksijde geeft alvast het goede voorbeeld. 

Na overleg tussen Natuurpunt Westkust en 

de strandvissersvereniging werd  

het politiereglement aangepast. Voortaan 

moeten fuiknetten voorzien zijn van een 

voornet zodat zeehonden – en andere 

zeezoogdieren – niet meer in fuiknetten 

terechtkomen. 
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120
Een volwassen mannetje kan 1,9m lang 

worden en tot 120kg wegen.  

Een belangrijk deel van dit gewicht is 

afkomstig van blubber: een dikke laag 

onderhuids vet die bijna het volledige  

lichaam bedekt. Blubber bevat meer 

bloedvaten dan ander vetweefsel en heeft 

een isolerende werking waardoor zee-

honden hun lichaamstemperatuur op peil 

kunnen houden in het koude water. 

50
Zeehonden kunnen grote afstanden  

afleggen om eten te vinden: het jacht-

gebied van een gewone zeehond kan 

wel 50km van zijn rustplaats liggen. Op 

zoek naar voedsel zwemt hij soms een 

heel eind stroomopwaarts in rivieren. 

Het liefst jaagt hij in zijn eentje in ondiep 

water op kreeftachtigen en bodemvissen. 

De snorharen fungeren hierbij als gevoelig 

tastorgaan. Soms heeft een gewone zee-

hond wel eens zin in wat afwisseling en 

eet hij een eend.

500
Ondanks hun voorliefde voor ondiep 

water, kunnen gewone zeehonden tot 

500m diep duiken. Hiervoor beschikken 

zeehonden over een aantal aanpassingen. 

Zo kunnen ze hun hartslag spectaculair 

verlagen en hebben ze veel meer rode 

bloedcellen (die zuurstof transporteren 

naar spieren en organen) dan andere 

zoogdieren. Zeehonden ademen uit voor 

ze gaan duiken. Dit doen ze omdat de 

lucht in hun longen hun drijfvermogen 

vergroot. Door uit te ademen is het dus 

gemakkelijker om te duiken.
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ANTWOORD: Er broeden in Vlaanderen (voorlopig) geen 

arenden. Maar in de zomer kan je met wat geluk wel een arend te 

zien krijgen. Vanaf augustus is de visarend op doortrek. Die blijven 

soms hangen bij grote plassen, waar ze op vis jagen.  

Veel zeldzamer is de slangenarend, die het vooral op reptielen en 

amfibieën gemunt heeft. Jaarlijks zijn er een handvol waarnem-

ingen in ons land. Soms blijft er eentje wekenlang pleisteren in 

een Kempens heidegebied of in de Durmevallei. Check  

waarnemingen.be om te weten waar recent arenden gespot 

werden.

Een arend in Vlaanderen, kan dat?1

aan de redactie vragen

Seizoensweetjes

Van alle insecten hebben libellen 
de best ontwikkelde ogen; die 
gebruiken ze om te jagen. Het 
facetoog van een libel bevat 
duizenden lensjes en bezitten een 
heel aparte gave: met de rood-
bruine bovenhelft van het oog 
zien ze hun prooi goed tegen een 
blauwe achtergrond, met de 
onderste helft beter tegen een 
groene of donkere achtergrond. 
De nep-pupillen die je ziet, zijn 
delen van het oog waarmee ze 
scherper kunnen zien.
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Pissebedden houden niet van zomerweer
Zon en droog weer: dat is ideaal voor vlinders, bijen, libellen en een hoop andere 
dieren. Maar pissebedden vinden de zomer een rotseizoen, omdat ze erg gevoelig zijn 
voor uitdroging. Pissebedden ademen via een primitieve long die zich aan de buik-
zijde bevindt en die altijd vochtig moet blijven. Bij droog weer 
verschuilen pissebedden zich onder potten en stenen of in dood 
hout. Ook in kelders en in de grond kom je hen tegen. Pissebedden 
zijn onontbeerlijk in de natuur. Ze spelen een cruciale rol in het 
opruimen van strooisel en dood materiaal. Bovendien staan ze ook op 
het menu van spitsmuizen, egels, padden en kikkers. Helaas hebben 
ze hun uiterlijk en hun naam niet mee. Meer weten over pissebedden? 
 www.spinicornis.be

3
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Jakobskruiskruid, vloek of zegen?

In de zomer zijn ze er weer: de gele bloemen van het jakobskruiskruid. Die plant 
heeft een slechte naam omdat hij giftig is voor vee. Maar hij is enkel gevaarlijk 
wanneer hij in hooi belandt. In een grasland herkennen paarden de boosdoener 
en laten ze hem links liggen. Insecten lusten wel kaas van de plant; wilde bijen, 
zweefvliegen, vlinders … Als nectarbron vervult jakobskruiskruid een belangrijke 
functie in de natuur. Bestrijding ervan is enkel zinvol in graslanden waarvan het 
hooi gegeten wordt. De plant is in het bijzonder geliefd bij de sint-jakobsvlinders, 
een zwart-rode dagactieve nachtvlinder. De zwart-gele zebrarupsen kan je 
gemakkelijk vinden op de plant.
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Seizoensweetjes

Kan je dieren  
individueel herkennen?2 3

ANTWOORD: Kruisingen tussen soorten; het gebeurt geregeld in 

de natuur. En bij vogels is het goed gedocumenteerd. Af en toe 

duiken hybriden tussen waterhoen en meerkoet, ringmus en 

huismus, boeren- en huiszwaluw of ganzen en eenden op. Die 

exemplaren vertonen een mengeling aan kenmerken van beide 

soorten. Vaak komen ze niet voort uit een gemengd huwelijk, maar 

zijn ze het gevolg van een slippertje. Hun broertjes en zusjes zijn 

dan wel zuiver tot op de graad. Meestal zijn hybriden onvrucht-

baar, maar niet altijd. Leer er meer over in Natuur.Oriolus.  
www.natuurpunt.be/oriolus

Bestaan er wilde,  
natuurlijke hybriden?

Wespvlinders, wat is dat nu weer?

De zomer, dat zijn hoogdagen voor wespen en vlinders, maar ook voor 
wespvlinders. Die bestaan, maar zie je zelden. Wespvlinders zijn 

dagactieve nachtvlinders met deels doorzichtige vleugels en vaak 
zwart-gele kleuren. Daardoor lijken ze op wespen, maar toch ze zijn 

ongevaarlijk. In ons land komen 21 soorten wespvlinders voor. Ongeveer de 
helft daarvan is helemaal niet zo zeldzaam, maar om ze te zien moet je veel 
geluk hebben of gebruik maken van specifieke lokstoffen (feromonen). 
Daarmee kan je mannetjes opsporen. Zij leiden een mysterieus bestaan. De 
rupsen leven niet op, maar in de plant, en dat zijn meestal bomen of struiken. 
Soms vreten ze wel een jaar van het hout van berk, wilg, els, populier of 
bessenstruiken.
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In ons land komen 21 
soorten wespvlinders 
voor.

ANTWOORD: Voor ons lijken alle eksters of roodborstjes op 

elkaar. Maar bij sommige soorten lukt het wel om individuen te 

herkennen. Bijvoorbeeld bij de kamsalamander. Daar verschilt bij 

elk exemplaar het vlekkenpatroon op de gele buik, net zoals 

vingerafdrukken bij mensen. Door de salamanders in poelen te 

vangen, te fotograferen en weer los te laten, gaan vrijwilligers na 

hoe groot de populaties zijn en hoe ze evolueren. Hoe dat precies 

in zijn werk gaat, lees in je in Natuur.focus.  
www.natuurpunt.be/focus.
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Maak zelf heerlijk  
geurende potpourri 
Bloemen zijn heerlijk om in huis te hebben en zomergeuren naar binnen te 

halen. Alleen jammer dat ze na een week meestal verwelkt zijn. Wil je langer 

kunnen genieten van het moois dat je uit de tuin haalt en het thuis lekker 

laten ruiken, dan kan je zelf potjes potpourri maken. 

Trek op een zonnige dag de tuin in en ga op zoek naar bloemen, kruiden, 

dennenappels … Thuis leg je alles op een stuk krantenpapier, of op een bad-

handdoek, op een donkere, luchtige plek tot al het vocht er uit verdwenen 

is. Je kan het eventueel boven een radiator leggen die niet te hard staat. Ook 

schillen van citrusvruchten doen het goed in potpourri, dus leg er ook maar 

wat sinaasappel- of citroenschil bij.  

Als al je ingrediënten krokant gedroogd zijn, doe je ze in een bokaal. 

Voeg er ongeveer 100 gram grof zeezout aan toe, een 3-tal kaneelstokjes in 

stukjes, wat kruidnagels, een paar gekneusde peperbollen 

en een 10-tal druppels lekker ruikende etherische olie.  

Sluit de bokaal en schud de ingrediënten zachtjes door 

elkaar. Laat alles 1 à 2 weken in de bokaal en schud elke 

dag. Zoek een plekje in huis, plaats de open bokaal mooi 

in het zicht en geniet wekenlang van je zelfgemaakte 

geurbom. 

Je kan je potpourri natuurlijk ook verdelen over verschil-

lende schaaltjes en verspreid in huis enkele schaaltjes 

zetten.  

 

In juni zie je overal in Vlaanderen vlierstruiken 

uitbundig in bloei staan. De struik staat dan vol 

kleine witte bloempjes die in trosjes samen staan. 

Die trosjes worden schermen genoemd. Als je zo een 

scherm plukt, lijkt het ook wel een beetje alsof je een 

miniparaplu vast hebt. In de lente worden de 

bloesems gebruikt om siroop van te maken en in het 

najaar worden de bessen gebruikt 

om jam of gelei van te maken. 

Rauw mag je ze niet eten 

omdat ze lichtjes giftig zijn. 

ANTWOORD: Nee, niet alle vogels leggen hun ei in mei. De 

vroege vogels leggen al in maart een ei en er zijn ook vogels die 

nog in augustus eieren leggen. Wanneer precies hangt af van de 

vogelsoort. De meeste vogels maken één of twee keer per jaar een 

nest, maar duiven bijvoorbeeld kunnen zelfs tot vier keer per jaar 

eieren leggen. Als je op stap bent in de natuur kan je dus de hele 

lente en zomer in bomen, struiken en hagen speuren naar nestjes.

ANTWOORD: Op de onderkant van de bladeren en op de stengels 

van brandnetels zitten kleine haartjes. Als daar tegen botst, breken 

die af en prikken in je vel waardoor je een mini snijwondje krijgt. In 

die haartjes van de brandnetel zit ook nog een stof die in dat 

wondje terechtkomt en voor jeuk en een branderig gevoel zorgt. 

Gevaarlijk is het niet, alleen nogal vervelend. Je hoeft er ook niet 

echt iets aan te doen, want na een uurtje is het ergste leed geleden.

Legt elke vogel een ei in mei? Waarom prikken brandnetels1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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Weetje
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Vlindermagneet zoekt bord 

Ben je een beetje slordig? Of vergeet je af en toe wat je 

moet meenemen naar school?

Hang een magneetbord omhoog als een extern geheugen. 

Met een paar coole magneten hou je alle papiertjes, 

opdrachten of huistaken op zijn plaats. 

Artikel Nr.: 97616

Ledenprijs: € 2,25

www.natuurpunt.be/winkel

Wilde bij zoekt tuin
Wil jij een tuin waar wilde planten en dieren zich thuis 

voelen? Waar je kan genieten van de natuur zonder je te 

verplaatsen? Dan hebben wij voor jou een toffe suggestie: 

het wilde bijen startpakket. 

 

Het bestaat uit:

- Een mini insectenhuis

- Insectenloep om de kleine beestjes te leren kennen.

- Een herkenningskaart voor bijen in de tuin.

- Een LU-bloemenmengsel met klaproos, korenbloem, 

    echte kamille, rode klaver en sint-janskruid.

 

Zaai de bloemzaden op een open plekje, 

geef wat water af en toe en je zal versteld 

staan wat er allemaal tevoorschijn komt. 

 

Artikel Nr.: 98435

actieprijs: € 8,99

www.natuurpunt.be/winkel

Win!
Zomer! Rennen door de velden, klimmen in 
bomen, wandelen en speuren naar dieren. Soms wil je ook 
wel eens uitrusten en kijken naar vlinders die rond je hoofd 
fladderen. Heerlijk wegdromen doe je in een hangmat.

Antwoord op de vraag: “Welke arend trekt vanaf augustus 
door Vlaanderen” en wie weet lig jij binnenkort in een van de 
drie hangmatten. 
www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? Ga vlug naar de A.S Adventure 
winkel in je buurt waar je deze zalige hangmat kan 
aankopen. 

Dieren spotten
Niets leuker dan op je tochten door de natuur een ree, 

everzwijn, vos of haas te spotten. We geven je hier 

enkele tips.

-   Spring in alle vroegte uit je bed, net voor zons- 

     opgang heb je de grootste kans om dieren te zien.

-   Neem je verrekijker mee, zo kan je vanop afstand 

     de dieren goed bewonderen.

-   Camoufleer je. Draag bruine of groene kleren én

     maak je gezicht zwart met modder of een kurk.

-   Ga op zoek naar water, elk dier heeft op tijd en stond

     drinken nodig.

-   Beweeg heel voorzichtig, heb je een goed plekje

     gevonden? Ga daar dan stilletjes zitten.

-   Zorg dat je ongeveer even hoog bent als de 

     omgeving, leg je plat op je buik in het gras of ga

     tussen de struiken zitten.

-   Dieren ruiken heel goed dus benader ze tegen 

     de wind in.

-   Zorg dat je niet te veel naar mens ruikt. Dus geen

      parfum of deo. Smeer je maar lekker in met modder.

Veel succes! En zijn jij of je ouders geen ochtend- 

mensen? Ook de avondschemering brengt veel dieren 

op de been.

39 maart | april | mei 2017    NATUUR.BLAD 
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NATUUR ...in de stad

S
inds enkele tientallen jaren worden 

de voetpaden in onze steden 

ongemerkt overgenomen door een 

nieuwe grassoort. We hadden al een 

eigen straatgras, nu is er het 

exotische straatliefdegras.

Waar de naam vandaan komt, is een enigma. 

Eros + agrostis = liefdegras in ’t Grieks, maar 

waarom dhr. von Wolf die naam ooit op dit type 

van gras plakte, kunnen we hem niet meer 

vragen. De man is al meer dan tweehonderd jaar 

dood. Bij gebrek aan inspiratie werd de weten-

schappelijke naam vertaald.

Waar het gras oorspronkelijk vandaan komt, is 

onduidelijk. Zuid-Europa, zuidelijk Azië, Noord-

Afrika? Hoe het bij ons terecht gekomen is, is al 

even onduidelijk. Is het meegekomen met 

graanimport? Dat zou verklaren waarom het 

eerst vooral in Gent en Antwerpen werd gespot, 

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 (maar kijk wel uit 

voor het verkeer).

Straatliefdegras: 
        enigma tussen de straatstenen

want daar zijn havens. Het straatliefdegras (of 

ten minste toch het zaad) verplaatst zich echter 

ook met de trein en met wegvervoer en kan dus 

ook bij toeval vanuit het zuiden meegelift zijn.

Wanneer het juist bij ons aangekomen is, is ook 

niet duidelijk en dat is logisch want het straat-

liefdegras is niet meteen een plant die door 

iedereen vlot herkend wordt. Straatliefdegras 

vormt kleine polletjes die platgetrapt lijken: een 

kring van liggende tot half opstaande stengel-

tjes. Plat op het voetpad, of de helft plat op de 

stenen en de andere helft tegen de gevel van een 

huis geplakt. Wanneer het bloeit hebben de 

aartjes een paarsige schijn. 

Straatliefdegras is ‘allotetraploide’, het heeft een 

mix van verschillende genetische eigenschappen 

van verwante soorten. Net zoals een straathond 

taaier is dan een volbloed rashond, zo heeft het 

straatliefdegras extra troeven.
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...in je tuin

M
ieren zijn overal. Ook in je tuin. 

En als je in je tuin een mier 

tegenkomt, is de kans groot 

dat het een zwartbruine 

wegmier is. 

Mieren dwingen heel wat respect af. Niet alleen 

in de insectenwereld maar ook bij grotere dieren. 

Dat heeft te maken met hun verdedigingsme-

chanismes: hun kaken (voor het klein grut) en het 

bijtende mierenzuur (voor grotere belagers).

Mieren zijn vleeseters. Het zijn de meest 

efficiënte predatoren in je tuin. Zij ruimen 

rupsen op, en bladluizen, en keverlarven, en 

eigenlijk zowat alles waar de tuinier last van 

heeft. Mieren zijn de beste vriend van de tuinier. 

Eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat 

zwartbruine wegmieren ook zoetekauwen zijn. 

Om die reden houden ze bladluiskolonies om ze 

honingdauw te ontlokken, en die moeten 

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. In ruil 

helpt de natuur jou soms een 

handje!

Zwartbruine wegmier
daarvoor sap zuigen van onze planten… Maar als 

je de rekening opmaakt, zijn nesten van zwart-

bruine wegmieren in je tuin toch wel netto een 

zegen en zeker geen reden om een spuitbus 

boven te halen.

Bovendien organiseren mieren af en toe gratis 

spektakel. Hoe ze het bepalen is niet echt volledig 

bekend, maar alle nesten zwermen tegelijk. Dat 

is ook nodig om genetisch materiaal te kunnen 

uitwisselen. Op een zwoele zomeravond lijken 

massa’s dikke gevleugelde mieren uit het niets op 

te borrelen uit de grond. Het zijn toekomstige 

mierenkoninginnen. Het zijn vooral ook manne-

tjesmieren, die naar dit moment toeleven. Op de 

bruidsvlucht bereiken ze letterlijk en figuurlijk 

hun hoogtepunt. Enkele uitverkorenen zullen 

een maagdelijke koningin kunnen bevruchten.  

Ze komen samen met de andere mannetjesmie-

ren terug met de pootjes op de grond terecht en 

worden opgeruimd. Onder andere door mieren.
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...in close-up

O
nze darmflora is een bonte bende 

‘brave’ bacteriën die sinds veel 

langer dan mensenheugenis 

meehelpen om ons lichaam 

draaiende te houden. Hoe meer 

we hier de laatste jaren over te weten komen, 

hoe groter hun rol blijkt te zijn. Ook op onze huid 

leven freelance bacteriën en ook zij hebben hun 

belang. Minder bekend is misschien dat de 

mitochondriën, die in elke cel van je lijf voor de 

energie zorgen, eigenlijk afstammen van 

bacteriën die in de loop van de evolutie ingelijfd 

zijn in de meest letterlijke zin van het woord. 

Ook planten hebben bacteriën in vaste dienst 

genomen om voor hen voedsel aan te maken. 

Bladgroenkorrels, de fabriekjes in plantencellen 

die met behulp van zonlicht het plantenvoedsel 

aanmaken en tegelijk ook zuurstof uitscheiden, 

zijn nazaten van bacteriën! 

Hier gaat het om cyanobacteriën, vroeger 

bekend als blauwgroene algen. 

Eén ding hebben al die verschillende bacteriën 

gemeen: ze zijn zo klein dat je een sterke 

microscoop nodig hebt om ze te kunnen zien. 

Cyanobacteriën blijken dan kleine parelsnoertjes 

te zijn. 

Nostoc  is op het eerste zicht een verzameling 

kleine klompjes olijfgroen slijm, die gewoon op 

de grond liggen. In werkelijkheid zijn het kolonies 

van ontelbare cyanobacteriën die deze keer niet 

in opdracht van andere planten fotosynthetise-

ren, maar voor eigen rekening. In de zomer en de 

winter drogen ze uit tot dunne schilletjes. Wordt 

het vochtiger, dan zwellen ze weer op en gaan 

weer aan het werk. En dat al meer dan drie 

miljard jaar lang op eenzelfde manier. Daar kan je 

al eens voor door de knieën gaan om het in 

close-up te bekijken. 

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.  Neem deze 

keer zeker je vergrootglas mee!

Nostoc

©
 K

or
ne

el
 D

et
ai

lle
ur

©
  P

et
er

 D
e 

R
id

de
r



Voor deze batterijen 

een nieuw leven.

Voor de planeet

minder afval.
Breng je gebruikte batterijen vandaag nog  
binnen naar je supermarkt of containerpark!
Bebat haalt ze gratis op en geeft hen vervol-
gens een nieuw leven. Recycleer met ons mee 
en help de natuur.

BEBPRD0789_56997_A4_papillons_NL   1 19/05/14   16:31
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Op stap met

 op stap met...

   Brigitte  
                 Van Passel

Bio  
 
Brigitte leeft voor de natuur. 

Zit ze niet in het veld libellen te 

inventariseren, graslandjes te 

maaien of te knutselen voor de 

natuur, dan vind je haar 

misschien thuis. Ze verzorgt 

haar kippen, vouwt pareltjes 

met origami of geniet van de 

rust aan de vijver. Vind je haar 

nog niet, dan is ze wellicht op 

stap, in de natuur.

Maandag 13u00 

 

Ons beheerteam is enorm in de weer. Twee keer per week 

komen ze samen om onze gebieden te laten schitteren. Ik steek 

graag een handje toe. Hooilandjes maaien doe ik het liefst, 

maar nieuwe palen helpen kloppen voor de omheining lukt ook 

nog wel.

MA 13:00 DI 10:25
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Op stap met

Donderdag 16u05
 

Elke eerste zondag van de maand openen we de poorten van 

onze schuur. Iedereen is welkom. Er is drank, zelfgemaakt 

gebak en, met wat geluk, veel zon. Op een stralende dag vinden 

wel 150 mensen hun weg naar onze schuur en boomgaard.  

We hangen alvast de wegwijzers op.

Zaterdag 14u15
 

Zelf ben ik niet de grootste plantenkenner, maar ik zet me er 

graag even bij terwijl de mannen plantensoorten uit onze 

gebieden inventariseren. Hen bezig zien, werkt heel aansteke-

lijk. Ieder heeft zijn vakgebied. We leren voortdurend bij van 

elkaar. 

Zaterdag 17u00 

De werkdag zit er stilaan op. Tijd om koffie en zelfgemaakt 

gebak boven te halen! Ik heb het best getroffen met onze 

afdeling. Stuk voor stuk zijn het fijne mensen. Het is een heel 

divers team: we zijn actief in beheer, studie en educatie.  

Maar we vormen een mooi geheel.

WO 13:30

DO 16:05

ZA 14:15

ZA 17:00

Dinsdag 10u25
De eerste variabele waterjuffer van het seizoen! Een van de 

zeldzame juffers die zich thuis voelen in onze kreek. Mijn dag is 

meteen goed. Ik deel mijn waarneming met de rest van het 

team, mijn Libellenwerkgroep en iedereen die het weten wil. 

Morgen kom ik zeker terug.

Woensdag 13u30

Maandelijks kom ik met enkele enthousiaste vrouwen samen 

om te knutselen. Geschenkjes, tassen, knuffelberen, we maken 

alles. En de opbrengst, die gaat naar de natuur. Dankzij 

Creatief voor natuur vonden meer vrouwen hun weg naar onze 

vereniging. Nu de jongeren nog.
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E
r is een vogelaartje in de maak. 

Hij is nog maar drie jaar, maar hij 

heeft al een verrekijker: twee 

wc-rolletjes aan een touwtje. 

Hopla. Soms mag hij ook door de 

grote verrekijker kijken. Niet dat het veel zin 

heeft. Hij kijkt altijd achterstevoren. Het is 

eigen aan zijn leeftijd om de dingen klein te 

zien, denk ik dan. Maar later wordt hij wel 

degelijk groot, én een vogelaar. Daar  werk 

ik aan. De eerste bewijzen zijn er al. 

Wat zegt de kip? Tok! Hoe doet de kraai? 

Kraaah. Suskewiet? Dat is de vink. Eendjes 

hebben zwemvliezen. En duiven zijn geen 

uilen. Néé! Duiven zijn geen uilen! Ook al 

roepen ze oehoehoe. Ja, het lijkt op 

roekoekoe, maar nee! Let nu toch eens op 

de medeklinkers.  Komaan zeg, uilen op de 

speelplaats, dat gelooft echt niemand, 

vooral niet van zo'n kleine vogelaar. 

Zie je het al gebeuren? Een oehoe om kwart 

voor negen in de zon! Op de schouders van 

juffrouw Annelies! Met een muis in zijn 

rechterpoot! Want voor de rest is de kleine 

vogelaar op de hoogte. Uilen eten muizen. 

Kleine vogeltjes wonen in een nest en 

krijgen wormen van hun papa. Spechten 

maken gaatjes in de boom. En daar is de 

reiger. Die vangt kikkers.

Er is nog veel werk, maar het is een begin. 

Het belangrijkste is dat het vogelaartje 

leert opletten. Je bewust zijn van de natuur, 

ik vind dat belangrijk! Luisteren en 

verbaasd zijn, de wereld heeft er grote 

nood aan. En zo preek ik maar door. 

Kijken is één. Daarna komt zien. Ik weet wat 

ik zeg, want ik zie zelf te weinig. Het komt 

door mijn moeder. Die zei alleen maar 

‘Hoepel op’ tegen de duiven van de 

buurman. Ik heb kortom héél veel moeten 

inhalen en mijn oefeningen houden niet op. 

Soms oefenen wij samen, de kleine 

vogelaar en ik. Dan kijken wij naar de 

vogeltjes in het grote blauwe boek. Of we 

bouwen zelf een nest van kussens. Of we 

vliegen een rondje door de keuken. Of we 

tekenen vogeltjes.

Vogels tekenen is goed voor het diepere 

besef van alles wat leeft. Als je je ooit hebt 

geconcentreerd op de details van een vogel 

komt het respect vanzelf. Zelfs een merel is 

dan ineens niet meer vanzelfsprekend. Of 

de kleine vogelaar dit even kon noteren. 

Hij tekende. Ik weet niet wat hij tekende, 

iets groots waarvoor hij alle dopjes van alle 

stiften moest doen. Ik waagde me aan een 

sperwer, fijntjes in potlood. Hij moest 

kleiner dan de havik, die er ongeveer 

hetzelfde uitziet, ook met die smalle 

gestreepte staart, maar dan een pak 

zwaarder en gevaarlijker. Een sperwer is 

tenslotte maar zo groot als een duif. Ik heb 

met de vogelclub eens een sperwer gezien. 

Bochten dat het beest maakte! Door het 

struikgewas en al! Achter een hijgende 

mees aan!

Gelukkig zit de sperwer in de Vogelgids van 

Europa stil te poseren. Ik keek en keek naar 

hem, bovenaan op pagina 113. Ik wilde zelf 

een sperwer tekenen, op mijn eigen blad. 

Het vogelaartje aan de andere kant van de 

tafel volgde mijn werken met bijzondere 

aandacht. Mama papegaai getekend, zei 

hij. Nestbevuiler dat het is.

Column

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.

De gevleugelde laatkomer  

Dit stukje gaat over 
een kleine vogelaar 
die nog veel moet 
leren. Vooral over de 
grote vogelaar die ik 
zelf ben. Zeg!

An
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Zin in een groene opleiding in jouw buurt?
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Het Inverde opleidingsaanbod  
heeft voor elk wat wils.

 √ van boswachter tot boomverzorger

 √ van basisbegrippen ecologie tot graslandbeheer

 √ van werken met de zeis tot motoronderhoud van 
tuinmachines

Raadpleeg snel de website van Inverde voor het volledige 
cursusaanbod in jouw buurt. 

www.inverde.be

VERDWALEN 
VOGELS WELEENS?

EN 500 ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN OVER VOGELS
• Waarom zingen vogels zo vroeg?

• Waarom vallen slapende vogels niet 
van hun stokje?

• Hebben vogels gevoelens?

• Hoe weten we wanneer een vogelsoort 
uitgestorven is?

• Bewaren pelikanen echt voedsel 
in hun grote snavel?   

KOOP DIT BOEK NU MET 10% KORTING IN DE NATUURPUNT WINKEL

Bewaren pelikanen echt voedsel 
in hun grote snavel?   

KOOP DIT BOEK NU MET 10% KORTING IN DE NATUURPUNT WINKEL



In beeld

rudy de vos jean marivoet

inge jespers

De zomer is niet compleet zonder zand tussen je tenen. Maar een topdag op het 
strand bestaat uit meer dan de klotsende zee, het schurende zand en een prachtige 
zonsondergang. Tussen de zandkorrels en de duinen, tussen eb en vloed, vind je ook 
heel wat leven.

S T R A N D
VONDSTEN
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In beeld

Oproep
De herfst komt in vele kleuren. 

Wij gaan op zoek naar het diepe 
herfstrood. Trek eropuit, snuif de 

geuren van het herfstbos op en geef 
je ogen de kost. 

Stuur ons voor het volgende 
nummer foto's van een rode herfst.  

 
www.natuurpunt.be/oproep

Lief De Ryck

Karlijn Decraecke jolien UYTTERHAEGENjolien UYTTERHAEGEN

erwin derous

Erwin van den kerckhove
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De leegstaande hoevegebouwen in het natuurgebied Eksterheide krijgen dankzij HETGEVOLG, het  
Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de gemeente Beerse een tweede leven. HETGEVOLG is  
een theaterwerkplaats die de meest kwetsbaren uit onze maatschappij op adem laat komen en opnieuw  
een stem geeft.

Stefan Perceval, artistiek leider “De 
Eksterheide is het ideale gebied. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was dit het 
toneel van verzetsstrijders. Een moeilijk 
in te palmen gebied en een vluchtroute 
naar Nederland. Ook onze mensen 
krijgen dagelijks te maken met verzet, 
vluchten, uitsluiting … Nu kunnen ze hier 
op adem komen, weg van de dagelijkse 
beslommeringen.” 
 
De plannen zijn groots. Binnen 2 jaar 
verblijven er kansengroepen van over 
heel Europa in de hoeve op de Eksterheide. 
Stefan: “We willen hier een plek creëren die 
mensen door kunst op een positieve manier 

uitdaagt. Naast kunst speelt ook natuur een 
rol. Bij aankomst neemt een gids hen mee 
op ontdekking in de Eksterheide. En elke dag 
helpen ze een uur in het natuurgebied.”
 
In augustus speelt theaterwerkplaats 
HETGEVOLG hier ‘Verzet, Eksterheide ademt’, 
een ode aan de vlucht. Want vluchten is 
van alle tijden, van alle streken en vooral 
des mensen. Geen toepasselijker gebied om 
samen met de acteurs op zoek te gaan naar 
de vlucht in ieder van ons.
 
Het stuk loopt 16 tot en met 26 augustus. 
Tickets zijn verkrijgbaar via De Warande. 
www.warande.be

Activiteiten

Theaterwerkplaats HETGEVOLG 
bouwt een nest in de Eksterheide

Stefan: “Ik vind het heerlijk 
om hier te zijn, ik voel de 
rust op mijn schouders 
neerdalen van zodra ik uit 
de auto stap.”
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Activiteiten 
& Cursussen 

Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere diersoort? 
Zin om te gaan wandelen in een natuurgebied onder begeleiding 
van een ervaren gids? Interesse 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! 

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/activiteiten

Activiteiten

zomer
Wandel-, fiets- en kinderzoektocht & 
geocaching

Turnhout

zomer
Schatten van Vlieg in het Natuurpunt 
Museum: Ik ruik het al! 

Turnhout

04/08 Nachtvlinderexcursie in Fort 7 Wilrijk

06/08
Wandeling: De insecten van het 
Scheutbos

Sint-Jans-
Molenbeek

07/09 Cursus: Kennismaking met spinnen Jette

07/09 Lezing: Mijn tuin: natuurtuin, dierentuin Houthalen

08/09 Cursus: Natuurverkenner Deurne

10/09 Workshop: Kampvuurkoken Beernem

13/09
De grote zoogdierencursus – van muis 
tot edelhert

Dendermonde

13/09 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Muizen

14/09 Cursus: Natuurgids Zoutleeuw

19/09 Lezing: Toen de dieren nog spraken ... Aalst

19/09
Cursus: Kennismaking met roofvogels 
en uilen

Genk

20/09 Cursus: Graslandpaddenstoelen Zillebeke

22/09 Uitwaaiweekend aan zee Koksijde

29/09 Streekverkenning: Herfst in Voeren Voeren

30/09 Cursus: Voedselbos Assebroek

     Fototentoonstelling 
‘To bee or not to bee’ 
Van 3 juni tot 22 september stelt Aculea, de wilde bijengroep 
van Natuurpunt, samen met GoodPlanet fotograaf 
Dieter Telemans, tentoon in Han-sur-Lesse. De 
fototentoonstelling toont de rijke diversiteit 
van onze bijen, hun nut voor mens en natuur, 
de oorzaken van hun uitsterven en hoe we 
ze kunnen helpen. De tentoonstelling 
vormt een gratis fotocircuit tussen 
het dorp en de uitgang van de grot. In 
het wildpark, bevinden zich met bijen 
bedrukte strandzetels.

Groot Bushcraft-weekend in 
het Meerdaalwoud
Altijd al eens in de natuur willen slapen? Wil je leren hoe je 
vuur maakt zonder lucifers? Zin om samen een feestmaal te 
bereiden op het kampvuur? Van vrijdagavond 6 oktober tot 
zondagnamiddag 8 oktober kan je kiezen uit een uniek aanbod 
aan sessies. Goesting om zelf een sessie te geven, laat dan zeker 
iets weten. www.natuurpunt.be/bushcraft

Het Grote Vlinderweekend 
Welke vlinders zie jij in je tuin?
Op 5 & 6 augustus tellen duizenden 
Vlamingen de vlinders in de tuin 
tijdens Het Grote Vlinderweekend. 
Natuurpunt wil zo te weten komen 
welke vlinders het goed doen en 
welke het moeilijk hebben. 
Meetellen is simpel. 

Lees er alles over op www.
natuurpunt.be/vlinderweekend
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Het Grote  
Vlinderweekend 
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Tel de vlinders in je tuin 
www.vlinderweekend.be

WETENSCHAP
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AgendaAgenda

24.06
Kempen
NACHTZWALUWWANDELING 
Met gids opzoek naar een van de meest 
mysterieuze vogels uit de regio. Geeft de 
geitenmelker vanavond zijn geheimen 
prijs?
zaterdag 24 juni, 20u30-23u
Bezoekerscentrum Landschap De Liere-
man, Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout
Parking Tennisclub Ter Heyde, Licht-
aartseweg 2016, Herentals

23.06
Alken
MIDZOMERTOCHT
Avondwandeling naar het Eikenbos 
gevolgd door een verrassing. 

Vrijdag 23 juni, 19u-22u30
Parking Sporthal, Koutermanstraat, Alken

25.06
Gent
Wat kruipt er door de meersen?
In het pas ingerichte, zuidelijke deel 
van de Gentbrugse Meersen zoeken we 
fladderende, zoemende en kruipende 
insecten. Breng je je loep en vlindernet 
mee?
Zondag, 25 juni,  14u30-17u
Klimaatloods - Weverbosdreef,  
Gentbrugge

25.06 
Kampenhout
Orchideeënwandeling in het Torfbroek
In deze periode kan je talloze orchi-
deeën in hun volle bloei bewonderen, 
een uniek schouwspel. Laarzen zijn 
aanbevolen.

Zondag 25 juni, 14u30-17u30
Einde Visserijlaan - Berg-Kampenhout

25.06
Bree
EXPO NATUURSCHILDERIJEN 
MET DEMONSTRATIE
Expo van 30 april tem 23 juli. Op 25 juni 
zal Inge Kennis zelf aanwezig zijn en een 
demonstratie geven. 

Zondag 25 juni, 14u-17u
Natuur.huis Mariahof, einde Mariahof-
straat, Beek (Bree)

25.06 
Zuienkerke Polderfietstocht
We vertrekken in Zuienkerke en fietsen 
via Nieuwmunster, Wenduine en  
Blankenberge door het eeuwenoude 
weidelandschap van de Uitkerkse 
Polder. 

Zondag 25 juni, 14u - 17u
Kerk Zuienkerke, Nieuwe Steenweg/
Kerkstraat, Zuienkerke (Blankenberge)

25 & 26.08
Wist je dat vleermuizen de enige zoogdieren zijn die kunnen vliegen?  

Tijdens de Nacht van de Vleermuis kom je alles te weten over hun mysterieuze leven.  

Met een batdetector volg je sporen van rondfladderende vleermuizen. 

Ontdek een activiteit bij je in de buurt op www.nachtvandevleermuis.be.

Nacht van de 
       Vleermuis

09.07
Aarschot
VAN GERST NAAR GUINESS
We trekken van de Heimolen in Langdorp, 
door het natuurgebied Molenheide en de 
Langdorpse bossen naar Irish Pub Dubh-
Linn. Hier kunnen we, met zicht op de 
Demervallei, genieten van een gerstenat.
Zondag 9 juli, 14u
Heimolen, hoek Windmolenstraat-Mo-
lenheidestraat, Langdorp



53 juni | juli | augustus 2017    NATUUR.BLAD 

AgendaAgenda

Fo
to

's
 ©

 W
im

 D
irc

kx

09.07
Ninove
BIG JUMP
We springen samen de Dender in voor 
zuivere rivieren, vol met leven. Spring (al 
dan niet verkleed) met ons mee of kom 
ons steunen vanop de oever.

Zondag, 9 juli, 15u stipt jump in  
de Dender.
Dender aan 't Oeverstekske - Denderkaai, 
Ninove 

25.08
Oostende
NACHT VAN DE VLEERMUIS
Zoektocht met de batdetector. De  
wandeling in het Maria-Hendrikapark 
wordt voorafgegaan door een korte 
presentatie.

Vrijdag 25 augustus, 21u-23u
Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1,  
Oostende

30.07
Geraardsbergen
DIKKOPJES EN ZANDOOGJES
Een week voor Het Grote Vlinderweekend 
kan je kennismaken met de dagvlinders 
die je ook in je tuin kan zien.

Zondag 30 juli, 14u-17u
Parking tegenover de kerk van Schendel-
beke - Kerkborre, Geraardsbergen 

26.07
Blankenberge
STRANDVONDSTEN TUSSEN  
EB EN VLOED
In het hartje van de zomervakantie 
organiseert Natuurpunt Blankenberge 
een strandwandeling. Graag een loepje 
meebrengen

Woensdag 26 juli, 10u-12u
Gadeynehelling zeedijk, Blankenberge

06.08
Meerhout
FEEST AAN DE WATERMOLEN
Wandelingen, hapjes en drankjes, ontbijt, 
expo, livemuziek, kinderanimatie …

Zondag 6 augustus, 6u-19u
Bezoekerscentrum Grote Netewoud, 
Watermolen 8, Meerhout

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

26.08
Bilzen
VAMPIEREN IN  
HET MUNSTERBOS?
We gaan op zoek naar rondfladderende 
muizen boven onze vijvers en  
moerassen. Stevige wandelschoenen of 
laarzen aangeraden. 

Zaterdag 26 augustus, 19u-22u
Parking aan de speeltuin/Delhaize,  
Waterstraat, Bilzen

02.09
Halle
STILTEWANDELING: GEHEIMEN 
VAN BOSUIL EN VLEERMUIS
We genieten van de stilte, enkel een 
roepende bosuil kan die doorbreken. 

Zaterdag 2 september, 19u30-24u
Acht Dreven, Hallerbos, Halle

Natuurspeurdertjes: 
Over kabouters en 

paddestoelen

17.09 Beringen
Over kabouters en paddestoelen zijn 

al heel veel mooie boeken  
geschreven. Kom ze ‘in het echt’  

beleven in Beringen. Voor kinderen 
van 5 tot 7 jaar, deelname is 2 euro 

per kind.

Zondag 17 september, 14u
Grauwe Steenstraat 7/2, Beringen

19.08 - 20.08
Balen
25 JAAR GRIESBROEK
Op zaterdag is er een sterrentocht. Op 
zondag zijn er historische wandelingen, 
kunstenaars, kinderanimatie, avonturen-
parcours, initiatie TaiChi …
Zaterdag 19 augustus, 20u tot zondag 
20 augustus, 18u
Natuurgebied Griesbroek, Vloedbeem-
denstraat 44, Balen
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Het woord van de voorzitter

Tijden veranderen. De maatschappelijke 

discussie gaat niet langer over de vraag óf er 

natuur moet bijkomen, maar wel over welk 

type natuur dat moet zijn. Daar kunnen we als 

natuurvereniging alleen maar blij mee zijn. 

Want die verandering is niet vanzelf gekomen. 

Het is de verdienste van onze duizenden 

vrijwilligers dat ze het belang van natuur, vlak 

bij de mensen, op de kaart gezet hebben. De 

natuurgebieden die ze her en der met eigen 

handen uitgebouwd hebben: het zijn 

appetizers geweest, en de Vlaming dorst en 

hongert naar meer.

Maar, meer van wat? Op elk perceel is het 

kiezen voor een bepaald type natuur. 

Herstellen we heide of ven? Gaan we voor 

bos? Vaak is het verleden een referentie om 

richting te geven. Ferrariskaarten tonen dat 

op het einde van de 18de eeuw grote delen 

van de Kempen heidevelden waren. Die heide 

was ontstaan door menselijk gebruik. In een 

verder verleden stond er echter oerbos.  

Als je voor natuurontwikkeling naar het 

verleden kijkt, dan ontkom je niet aan de 

vraag welk tijdskader je hanteert. 

Maar het verleden is niet zaligmakend. We 

moeten ook kijken naar de huidige noden. 

Denk aan stadsbossen of overstromings-

gebieden. In de economie van de toekomst 

zullen ecosystemen de onderbouw vormen. 

Bossen spelen er een belangrijke rol als 

leverancier van zuivere lucht en verkoeling. 

Veel mensen hebben ook een spirituele band 

met bomen: het boek van de Duitse boswach-

ter Peter Wohlleben over het geheime leven 

van bomen werd door miljoenen mensen 

gelezen. De paarse heide is dan weer cultureel 

Kempisch erfgoed waarin we ons graag 

ontspannen. “Hoe schoon op de wereld de 

zomerse hei”: je kent dat lied toch nog? 

Uiteraard is ook biodiversiteit een cruciale 

factor. Zomereiken zijn ecosystemen met 

tientallen soorten insecten. Maar ook 

honderden jaren heide hebben voor een rijk 

dier- en plantenleven gezorgd, bijna uniek in 

de wereld. Daarom hebben we ons tegenover 

Europa geëngageerd om er ruimte voor te 

voorzien.  Moeten we kiezen tussen die 

waardevolle types natuur? Nee, we hebben  

ze allebei nodig. Per perceel is het een 

afweging, maar op Vlaams niveau verdienen 

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

Bestel de producten uit het blad in de Natuurpunt Winkel: www.natuurpunt.be/winkel - winkel@natuurpunt.be  

015-43 16 88. In de 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

Help reservaten groeien. Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588. Vermeld "Gift Natuurpunt" en  

het projectnummer van jouw favoriet natuurgebied. www.natuurpunt.be/gift

Het is de verdienste 
van onze duizenden 
vrijwilligers dat ze het 
belang van natuur, vlak 
bij de mensen, op de 
kaart gezet hebben.
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          Bos of hei? Allebei!

beiden hun plaats. Waar productiebos 

moet wijken voor andere types natuur 

moet ruimte gevonden worden voor 

nieuw bos. De sleutel om dat te 

realiseren ligt in handen van deze 

Vlaamse regering, met het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen.   
 
Lieven De Schamphelaere



Kies voor de natuur, én een lagere factuur op lampiris.be

Ohja, en je
krijgt tot €200 

korting.
Maar da’s 
bijzaak!

Word nu klant en bescherm 15m2 natuur

Geef vogels een bad
En geniet van meer leven in je tuin

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op waterschalen

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB217

Kortingscode is geldig t/m 31-8-2017

Speciaal voor Natuur.blad lezers:Speciaal voor Natuur.blad lezers:Speciaal voor Natuur.blad lezers:

10% Korting
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Door het 
afvalwater 

van de Vlaamse 
huishoudens te zuiveren, dragen meer 
dan 1.000 Aquafinners elke dag hun eigen 
steentje bij tot het ecologisch herstel van 
onze waterlopen. Of het nu een operator, 
ingenieur of administratief bediende is, bij 
elke medewerker van Aquafin stroomt er 
blauwgroen bloed door de aderen.

Die gemeenschappelijke motivatie zorgt
op de werkvloer voor een grote verbonden-
heid. Ook buiten de werkuren zetten vele 

Aquafinners hun engagement voor een beter 
leefmilieu verder, onder meer in samenwerking 
met Natuurpunt.

Wil jij er mee voor zorgen dat de ijsvogels, otters 
en finten terugkeren naar onze waterlopen? 
Neem dan eens een kijkje op onze jobsite 
www.werkenaanzuiverwater.be. Aquafin zoekt 
voortdurend nieuwe medewerkers verspreid 
over heel Vlaanderen. Wie weet, bevindt jouw 
droomjob zich wel tussen onze vacatures!

Werken aan 
           zuiver water

Ontdek al onze vacatures op 
www.werkenaanzuiverwater.be 

en laat van je horen!

Volg ons op: 

jobs@aquafin.be

Op zoek naar 
een job waarin je elke
dag kan meewerken 

aan een betere 
leefomgeving?


