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een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons “het universum”
genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie
vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar
schoonheid erdoor omvat worden.

Albert Einstein
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Voorwoord
“Never waste a good crisis” zei Winston
Churchill na WO-II. ‘Verspil nooit een
goede crisis’.
Eind 2020, begin 2021 betekent dit: werken naar het post-coronatijdperk toe. Als
natuurvereniging doen we dit volop. We
breiden onze natuurgebieden steeds verder uit met nieuwe percelen waar natuur (met hulp van onze vrijwilligers)
de hoofdrol speelt. Verderop kan je er
meer over lezen. Dat is ook goed nieuws
voor de vele natuurliefhebbers. Onze reservaten lokken steeds meer bezoekers.
We verwelkomen jullie, onze natuurgebieden staan open voor iedereen! Dat je
daarbij respect opbrengt voor de kwetsbare natuur is evident. Welke regels je
daarbij moet in acht nemen, is blijkbaar
niet steeds duidelijk. In een apart artikel
gaan we nog eens dieper in op onduidelijkheden, problemen en ergernissen met
honden in onze natuurgebieden.
Voor wandelingen en beleving moet je
je voorlopig nog beperken tot je bubbel.
Begeleide wandelingen in groep met gids
kunnen niet, evenals vele andere activiteiten. Zodra dit opnieuw mogelijk is,
kondigen we dit aan via onze digitale
kanalen, de meest flexibele en snelste
manier van communiceren in deze tijden.
Hou je mailbox, onze facebookpagina en
(vernieuwde!) website in de gaten voor
nieuwsflitsen. Digitaal zal deel van het
nieuwe normaal blijven, ook voor ons
ledenblad Groenlink. Het is daarom van
groot belang dat we van al onze leden en
andere geïnteresseerden een emailadres
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hebben zodat we iedereen kunnen bereiken. Gebruik je zelf geen email, vraag
dan aan een familielid of kennis om als
aanspreekpunt te fungeren en laat ons dit
zeker weten.
De klassieke nieuwjaarsreceptie en algemene vergadering van Natuurpunt
Boven-Scheldemoet afgelast worden.
Niet getreurd, we gaan digitaal! Meer info
volgt nog. Het drankje en hapje zal je helaas zelf moeten voorzien. Daarvoor kan
je bij ons nog steeds biowijnen aankopen.
Een echte wijnproeverij kan helaas niet.
Ook met andere online-aankopen kan je
ons financieel steunen. Door gebruik te
maken van ‘Trooper’ en ‘leuksteuntje Makro’ komt een procent bij ons terecht.

Digitaal is soms saai, maar veelal beter
voor milieu en klimaat. Wat ook helpt
voor het klimaat en gezonde lucht, is je
eigen bomen of struiken planten. Wij
kunnen je daarbij helpen. Hoe, wat en
wanneer lees je verderop. Heb je geen
plaats voor een boom of wil je nog bijkomend groen of plantjes voor op het terras
of balkon, dan staan we eveneens paraat.
Eind april zullen we een aantal plantensoorten te koop aanbieden. Soorten die
allerlei trucjes met geuren en kleuren
aanwenden om bijen en vlinders te lokken. Een lust voor het oog en je hebt zowaar je eigen ecosysteemdienstje.
Omringd door rust, geuren en kleuren,
gezoem en gefladder op het balkon, in de
tuin of in onze natuur, zullen we komende
zomer hopelijk mogen ervaren dat deze
crisis niet verspild is. Aan allen goede
vooruitzichten gewenst.

Peter Breyne
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Groenlink wordt Groene Link
Lezend in deze editie van de Groenlink, zal je merken dat het woord ‘digitaal’ nogal vaak gebruikt wordt of dat
er al eens verwezen wordt naar een
website, hashtag of facebookpagina.
Digitaal is het nieuwe normaal, ook voor
ons tijdschrift. Het idee ligt al langer op
tafel, corona zorgt voor een stroomversnelling. Een gedrukt boekske in je handen houden, mag aangenaam aanvoelen,
het is elke keer opnieuw een duur en
intensief werkje om het op tijd en netjes
gevouwen en gestreken in je brievenbus
te krijgen.

Jaarlijks kost de Groenlink ons zo’n 4.500
euro aan druk- en portkosten. Centen die
eigenlijk beter kunnen gebruikt worden
voor de aankoop van percelen in onze
reservaten, voor natuurbeheer of voor
activiteiten.
Naast de kostprijs is er ook nog het werk
dat er komt bij kijken met vooral: de gevreesde, vervaarlijke, niets ontziende
‘boekskesplak’. Werk van het bestuur en
vrijwilligers die een vrije avond opofferen om het boekske verzendklaar te krijgen. We zijn hen daarvoor heel erkentelijk en dankbaar.
Boekskes (zo’n 1600) uit de dozen halen,
boekskes verdelen, boekskes etiketteren,
boekskes sorteren. Dozen vol boekskes
die eerst moeten afgehaald worden bij de
drukker en daarna naar de post gebracht.
In de auto, uit de auto. Wee je gebeente
als de etiketten niet mooi tot op de millimeter nauwkeurig geplakt zijn, niet
eenduidig volgens postcode gesorteerd
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of als een exemplaar ondersteboven of
achterstevoren in het stapeltje zit! Je hebt
het gegarandeerd vlaggen bij de postbeambte.
Komt daar nog de ecologische voetafdruk
bovenop. Ook al is het gerecycleerd, het
blijft een indrukwekkende berg papier
waarvan de hoogte, als je alle boekskes
opeen stapelt, de aanbevolen afstand
van social distancing ruimschoots overschrijdt. Het klimaat en milieu varen er
niet wel bij.

Voldoende redenen om digitaal te gaan.
Adieu boekskes. De vorige, digitale editie van de Groenlink was een goede test
die vlotjes is verlopen. Maar, we willen
niemand in de kou laten staan. In praktijk betekent dit dat we van iedereen
een emailadres moeten hebben! Liefst je
eigen, persoonlijk mailadres, maar het
mag ook je partner, kind, ouder, nonkel of
tante, vriend, kennis, buur, minnaar/minnares, poetshulp, verpleegster-aan-huis,
kapper, … , om het even wie zijn. Zolang
we je maar kunnen bereiken.
Warm je alvast op:

Website Natuurpunt Boven-Schelde

Facebook Natuurpunt Boven-Schelde
Peter Breyne
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Activiteiten januari-juni 2021
Omwille van de onzekerheid en de steeds wijzigende coronamaatregelen
organiseren we slechts een beperkt aantal activiteiten. Zodra onze werking weer een normaal verloop kan aannemen, laten we dit weten via
onze website en nieuwsflitsen.

Hoe maak je van je (balkon)tuin een
klein paradijs?
Door de uitbraak van het coronavirus
hebben heel wat Belgen het belang van
een tuin herontdekt. Uit een recente
rondvraag bij 2.000 klanten door makelaarsgroep ERA is gebleken dat drie op
de vier ondervraagden geen huis zonder
tuin meer willen kopen. Meer dan ooit
vinden mensen er ontspanning en rust.
En velen nemen de gelegenheid te baat
om hun tuin te verfraaien. Maar hoe maak
je van je (balkon)tuin nu écht een klein
paradijs? Door onder andere bloemen,
planten, bomen en struiken aan te planten die er niet alleen mooi uitzien, maar
ook nuttig zijn en een geschikte biotoop

vormen voor de dieren om je heen.
Natuurlijk vraag je je dan af welke soorten
hiervoor het beste geschikt zijn. Wel, Natuurpunt Boven-Schelde wil je graag een
handje helpen bij het maken van de juiste
keuze! In de afgelopen weken hebben wij
zorgvuldig de beste bloemen, planten,
bomen en struiken voor jouw tuin geselecteerd. Heel binnenkort bieden we deze
soorten aan eerlijke prijzen te koop aan.
Door je aankoop bij Natuurpunt te doen,
ben je verzekerd van de beste kwaliteit
en help je ons fondsen te verzamelen om
de nodige beheerwerken in onze reservaten te kunnen uitvoeren. De coronacrisis
heeft immers ook een flinke impact op de
werkingsmiddelen van onze afdeling gehad.

Cosmos bipinnatus

Gazania rigens
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Tussen 9 en 31 januari
kan je op de website van Natuurpunt
Boven-Schelde wintereik, gelderse roos,
sleedoorn, haagbeuk, veldesdoorn en nog
vele andere bomen en struiken bestellen.
In het weekend van 20 en 21 februari kan
je je bestelling dan in alle veiligheid bij
ons afhalen.

Op zaterdag 24 april
vindt onze jaarlijkse verkoop van lentebloemen plaats. Die dag bieden we op lokale markten mooie vaste planten, perken terrasplanten te koop aan die goed
zijn voor bijen en vlinders. We denken
onder andere aan de 'tagetes', ook wel
in de volksmond het 'afrikaantje' of 'stinkertje' genoemd. Dit plantje is helemaal
terug van (nooit echt) weggeweest! Het
heeft prachtige gele, oranje of bruinrode
bloemen en het wordt vaak aangeplant in

Blad van een veldesdoorn Bron: ecopedia
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de moestuin als een effectieve en milieuvriendelijke bestrijdingsmethode tegen
bodemaaltjes, ziekten en vraat. Verder
trekt de tagetes allerlei nuttige insecten
aan, draagt het bij tot het verrijken van
het organisch materiaal en zorgt het voor
een goede bodemstructuur en waterdoorlaatbaarheid.
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief en/
of volg Natuurpunt Boven-Schelde op
Facebook om tijdig aan de start van de
verkoop te worden herinnerd. Zo verlies
je dit mooie aanbod niet uit het oog. Met
de nodige bloemen, planten, bomen en
struiken maak je immers van je tuin een
klein paradijs voor jezelf en de dieren die
er hun thuis hebben.
Maxime Bogaert

Knop van een veldesdoorn Bron: ecopedia
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Het nieuwe erfrecht
en je testament voor de natuur
Maak je ook van de natuur je erfgenaam?

Vele Vlamingen herontdekten tijdens
de pandemie onze natuur dichtbij huis.
Velen uitten nadien de wens om ook later
nog iets te kunnen betekenen voor de bescherming ervan, via een testament.

Vanaf 1 juli 2021 zullen voor legaten en
schenkingen nieuwe spelregels gelden.    
Dat roept veel vragen op, niet in het minst
bij natuurliefhebbers die vroeger al een
duolegaat maakten. Immers, door de op
til zijnde regeling wordt het duolegaat zo
goed als afgeschaft.
Joost Verbeke geeft uitleg bij wat er allemaal verandert en illustreert de moge-

Interview met Joost Verbeke,
contactpersoon voor schenkingen
en legaten Natuurpunt

Gebeurt het vaak dat iemand een stuk
grond schenkt aan Natuurpunt?
Joost Verbeke: Jazeker! Velen kochten een
stukje bos in de gouden jaren ’60, maar
kregen later te horen dat ze er niet meer
mochten bouwen of een stacaravan plaatsen. Intussen is die generatie al wat ouder
en vaak zijn hun kinderen verhuisd naar
een andere streek. Die kinderen overtuigen dan hun ouders om het aan Natuurpunt te schenken zodat het voor altijd
groen blijft. Het aantal schenkingen stijgt
voortdurend, nu zo’n dertigtal per jaar of
een twaalftal hectare. Ik overloop met de
kandidaat-schenkers de mogelijkheden,
soms na overleg met de plaatselijke afdeling.
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lijkheden die er nog zullen zijn om Natuurpunt op te nemen in uw testament of
als begiftigde van een schenking.
Donderdag 15 april 2021
14:00-16:00 of 18:00-20:00
GOC Gontrode
Inschrijven en info:
joost.verbeke@natuurpunt.be
0477 20 47 27

Mocht de fysieke vergadering een
veiligheidsrisico inhouden dan wordt
de lezing online gegeven, voor de kijker
thuis, of worden er telefonisch afspraken
gemaakt.
En hoeveel nalatenschappen vallen
open ten voordele van Natuurpunt?
Joost: De Belgen leven almaar langer!
Natuurpunt krijgt een tiental erfenissen
per jaar van hoogbejaarde medeburgers
en dat levert ons circa een miljoen euro
op. Veel spectaculairder is het groeiend
aantal engagementen van jong-gepensioneerden. Ik denk dat er elk jaar wel
zo’n 100 mensen een testament schrijven
of laten opmaken waarin Natuurpunt iets
erven zal.

Wie is die weldoener die zijn of haar
goed aan ons nalaat?
Joost: Het gaat heel vaak over alleenstaanden of koppels die geen kinderen hebben
en kozen voor een duolegaat om de erfbelasting voor hun nichtjes en neefjes te
beperken. Maar toch zien we minstens
evenveel authentieke natuurliefhebbers
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die iets willen nalaten ter bescherming
van wat we nog over hebben aan rijke
maar kwetsbare natuur. Zeker in deze
coronatijden krijg ik vaker telefoontjes
en mails.

Duolegaat zeg je; is dat niet afgeschaft?
Joost: De Vlaamse Regering laat binnenkort een decreet stemmen waardoor het
voor Natuurpunt inderdaad verlieslatend zal zijn om een openvallende erfenis - met daarin een duolegaat - nog te
aanvaarden. Opgelet dus: wie een duolegaat heeft opgemaakt in het verleden
moet best een nieuw testament schrijven
vóór 1 juli 2021. Ik betreur dat maar we
moeten blijven vooruitkijken. Daarom
ga ik tijdens de infomomenten uitleggen
wat de mogelijke alternatieven zijn. De
cruciale vraag die men zich nu best stelt
is: hoeveel laat ik na aan de vrienden en
de familie, wetende dat ze geen fiscaal
voordeel meer zullen kunnen hebben
en hoeveel laat ik na aan het goede doel.
Weet je, ik blijf toch overwegend positief
hoor. Velen hebben me al laten weten dat
die circa 12 % die we met een duolegaat
netto zouden geërfd hebben sowieso als
een bijzonder legaat opgenomen zullen
worden in het nieuw testament. Kijk, dat

maakt me blij, want dat bewijst dat we in
de eerste plaats erflaters hebben die een
authentieke liefde voor de natuur koesteren. En er is tenslotte ook goed nieuws:
vanaf 1 juli zullen wij als vereniging op
schenkingen en erfenissen geen belastingen meer moeten betalen! Dus wat
men ons nalaat komt netto de bescherming van de natuur ten goede.
Is er dan geen overgangsregeling voorzien zodat personen op leeftijd niet
halsoverkop naar de notaris moeten
hollen?
Joost: Neen, vanaf 1 juli geldt de regeling
voor alle erfenissen. We kregen van de
regering dus wel wat tijd, maar nu is het
zaak om onze leden en sympathisanten te
wijzen op de noodzaak om hun eventueel
duolegaat te herschrijven en alternatieven te voorzien zoals bijvoorbeeld een
schenking aan Natuurpunt met behoud
van vruchtgebruik. Daarom zijn die infomomenten nuttig; het is vaak de vonk die
nodig is om er eens degelijk werk van te
maken. Ik help je er graag mee om je wensen op papier te zetten zodat je met een
goed dossiertje naar de notaris kan trekken. Die service zijn we aan onze leden en
sympathisanten verplicht!

Putter ©Kurt De Meulemeester
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Knutselen voor de vogels
Knutselt je kind graag? Dan stellen we
graag enkele vogelvoedersystemen voor,
volledig coronaproof én succes verzekerd!
Nu het stilaan wat kouder wordt, zoeken
meer en meer vogels weer onze tuinen
op. Tijd om het één en ander op te hangen om die beestjes van voldoende eten
en hapjes te voorzien om de winter door
te komen. Je kan natuurlijk wel wat kopen
in de winkel, maar het zelf maken is natuurlijk zoveel leuker en je kan er je eigen
toets aan geven, een likje verf, een tekening, … you name it, you do it!
Wat kan je zoal maken ?
Voedersilo uit een plasticfles
Dit heb je nodig
1 lege frisdrankfles
1 haakje
2 houten lepels (liefst oude)
Een stuk touw
Een mesje
Vogelzaad

Aan de slag
 Was de frisdrankfles goed.
 In de zijkant van de fles maak je twee
gaten, zodat je de houten lepel er doorheen kan steken. Zorg dat het ene gat net
iets hoger is (1 cm) dan het andere. De lepel moet schuin hangen.
 Doe ditzelfde nog een keer op een andere plek.
 Duw de houten lepel door de gaten totdat het lepelgedeelte tegen de fles hangt.
 Hierop kunnen de vogels zitten.
 Vul de fles met vogelzaad.
 Draai het haakje in de dop en schroef
de dop op de fles. Heb je geen haakje?
Maak dan 2 gaatjes net onder de dop en
hang er een touwtje doorheen.

Groenlink nieuwsbrief / januari-juni 2021

Met een touwtje hang je de voedersilo ergens in je tuin. Klaar!
Meer foto’s en handleidingen? Neem eens
een kijkje op: voedersilo voor vogels

Voedersilo uit blik
Heb je niet meteen een plasticfles, zoek
dan in de PMD-zak naar een conservenblik en was dat heel goed uit. Zoek ook
een takje in de tuin waar de vogels op
kunnen zitten.
Bind het blik en het takje aan mekaar met
het touw. Doe dat twee maal voor de stevigheid. Bind vervolgens met het touw
het blikje aan een leuke vogelspotplek
in je tuin en vul het blik met vogelzaad.
Klaar is kees! Je kan het blik natuurlijk
ook versieren met een mooie eigen creatie!
Zelf vogelvoer maken:

Voedersilo voor vogels

hartjes voor vogels
Vraag aan je mama en je papa om je te
helpen bij het maken van dit vogelvoer.
Je hebt nodig: bakvormpjes (hartje, cir9

kel, kerstman), een rietje, natuurtouw en
kokosvet en gemengd vogelvoer.
Smelt het kokosvet of frituurvet in een

Hartjes voor de vogels

pan en laat de pan daarna een paar minuten afkoelen in een bak koud water. Meng
het vogelvoer door het kokosvet en schep
het mengsel in de hartjesvormen. Druk
het goed aan. Steek er aan de bovenkant
een stokje in, zodat je later een gaatje
hebt om het hart aan op te kunnen hangen. Laat de hartjes goed uitharden vooraleer je ze ophangt.
Krista Wettinck
Creatievelingen mogen steeds een foto
van hun ontwerp doorsturen naar:
groenlinkbovenschelde@gmail.com.
De leukste creaties zetten we online
op onze vernieuwde website!

Krista Wettinck

Beestige bewegingen in de Scheldevallei
Naar jaarlijkse traditie zijn de exmoorpony’s
terug op de paardenweide. In de zomer
grazen ze in het Burreken in Brakel en in
de winter zorgen ze voor nabegrazing op
de paardenweide. Ze vormen een bijkomende attractie voor de vele wandelaars
en fietsers die in deze corona-tijden onze
gebieden bezoeken. De 5 paarden grazen
op een stuk van 18 ha en hebben eten in
overvloed. We vragen dan ook uitdrukkelijk om deze winterharde dieren zeker
niet te voederen.
De 15 Blonde d’Aquitaine-runderen uit
de Putten zijn intussen terug op stal. Ze
zorgen na het broedseizoen voor een extra begrazing en creëren heel wat structuurvariatie in het gebied. Dat is op zijn
beurt interessant voor insecten, muizen,
vleermuizen en vogels. In de winter blijGroenlink nieuwsbrief / januari-juni 2021

ven dus enkel de exmoorpony’s over. Ze
grazen in een kleine kudde het jaarrond
in het gebied.

De schapenkudde keert terug voor een
derde begrazingsronde. De vegetatie op
de oeverstroken langs de Melsenbeek is
door de warme, niet al te droge nazomer
goed opgeschoten. De kudde zal nog een
laatste stootbegrazing (korte tijd) doen
over de stroken. Mogelijks kom je ze ook
tegen op hun weg van het Parkbos in De
Pinte naar onze Scheldemeersen.

Heel wat beweging dus in de Scheldemeersen en deze keer niet alleen van
wandelaars en fietsers ...
Koen De Witte
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Verslag cursus:
Safari in eigen streek
Er stond veel geprogrameerd in de agenda van Groenlink. Veel activiteiten in
2020 moesten noodgedwongen geannuleerd worden. Enkele konden toch doorgaan en dat was het geval voor de cursus
'Safari in eigen streek'. De cursus bestond
uit vier delen. Hugo Lenaert brengt met
veel enthousiasme verslag uit van deel 2
en deel 3.

Fernand aan het woord ©Hugo Lenaert

Thema: zaden en vruchten
Een wandeling in regen en wind door
drassige paden in de Merelbeekse meersen. Met een mondmasker dat zwaar van
het vocht naar beneden wilt maar niet
mag uit solidariteit met de medemens.
Er zijn leukere dingen om de zevende
dag mee te beginnen behalve als drie in
groen-gedachtegoed-gedrenkte gidsen
je flankeren. Dan ontpopt zo’n tocht zich
langzaam tot een festijn waarin je voelt
dat je wijzer wordt. Dan krijg je zin in
meer.
De wandeling was de tweede in de reeks
van vier ‘Safari’s in de Natuur’ die Na-
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tuurpunt Boven-Schelde en Natuurpunt
Oosterzele samen organiseren. Ze stond
aangekondigd als een kennismaking met
zaden en vruchten. De werkelijkheid was
eventjes anders. Het werd een bouillabaisse waarin je interessante feiten maar
ook doordachte visies en zelfs een takje
levenswijsheid proefde.
Dirk Fiers bracht ons oog in oog met de

gekraagde aardster. Ik ga ervan uit dat die
ogen heeft. Wat zij zeker wel heeft, is een
schitterende, ingenieuze bouw.
Lieve Van Acker had het over hoe je kinderen kunt verwennen met lekstokken van
weegbree en ze liet ons proeven van de
vruchten van de sleedoorn. Wie proefde,
ondervond ‘aan de tonge’ waarom men
die donkerpaarse bollen ‘muilentrekkers’
noemt.
Fernand Daenekynt tekende het parcours
van onze trip in de Merelbeekse Scheldemeersen uit en hij was het meest aan
het woord. Logisch. Als conservator kent
hij de site als zijn broekzak. Bij elke halte
11

overtuigde hij ons met sappig Brugs accent dat zelfs de meest onooglijke planten
ons iets te bieden hebben en daarom ons
respect en onze verwondering verdienen
De klemtoon lag op het medicinale gebruik van de plantendelen maar hij verklapte ook recepten uit den goeden ouwen tijd. En hoe je heel straffe thee moet
zetten. En dat we in de buurt waren van
wat ooit de haven van Melsen was. Melsen-Zeehaven zal het wel niet geweest
zijn.

Tot slot onthulde Fernand ons dat de jonge groene blaadjes altijd het lekkerst zijn.
Dat vermoedde ik al.
Op het voorstel om ondanks het gure
weer een ommetje te maken langs het natuurreservaat ‘De Putten’, ging iedereen
gretig in. Nadat we daar met een zwierige
zwaai van de staart werden uitgewuifd
door enkele paarden en een rund, keerden we terug naar de kerk van Melsen,
het vertrekpunt.
En het applaus voor de gidsen? Dat was
luid en dik verdiend.
Thema: vogeltrek
We worden verwelkomd door onze gids
Dominique Verbelen op de heuvelrug van
de Baaigemse kouters, tussen de radars
en de bunkers van het Gents Bruggen-

Dominique aan het woord ©Hugo Lenaert
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hoofd, een verdedigingsgordel uit 1935.
Door de vergezichten is dit een uitgelezen
plek om de vogeltrek te observeren.
Dominique ontneemt ons elke illusie. Als
vogels observeren in je tuin niveau vierde
provinciale is, dan is de vogelmigratie in
kaart brengen Champions League-niveau.
Absoluut niet voor beginners. Toch slaagt
hij erin om zijn publiek te boeien. Hij leert
ons kijken. Hij leert ons vooral luisteren.
Een verrekijker is onmisbaar. Goede ogen
blijkt lang niet iedereen te hebben.

Het is een prima dag voor vogeltrekspotters. Vooral vinken en graspiepers vleugelen ons in groten getale voorbij. Ook
formaties ganzen en aalscholvers komen
aangewaaid. De meest opmerkelijke gasten zijn de slechtvalk op een radartoren
en vooral de grote zilverreiger. Best wel
een imposante verschijning. Zelfs de ervaren vogelspotters die post hebben gevat op een bunker, vonden het de moeite
om Dominique te signaleren dat de speciale gast in aantocht was. Vogelspotters
staan via Whatsapp met elkaar in contact,
van de Kalkense Meersen tot in Sint-Denijs aan de taalgrens.
Ervaren als hij is, besluit Dominique na
goed anderhalf uur om de vogeltrek te
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Trekvogels spotten ©Hugo Lenaert

laten voor wat hij is en met zijn geïnteresseerde debutanten naar de Makegemse
bossen te wandelen. Daar zijn nog interessante dingen te zien en te vertellen.
Eerst staan wij stil bij enkele van de talrijke poelen. Zij zijn het domein van
de kamsalamander, een Europees beschermde soort. De beestjes blijken niet
thuis te zijn. Logisch. Er staat geen water
in de poelen. Dominique vindt het ronduit
zorgwekkend dat de poelen elk jaar vroeger uitdrogen. We wandelen verder langs
‘proefvelden’ waar de impact van bemesting en van maaien wordt uitgetest. We
zien dat diversiteit toeneemt daar waar
men bemesting achterwege laat. Dreigt
hier een conflict tussen landbouw en natuurbeheer? Dominique nuanceert. Hij
toont begrip voor ieders belang.
Uiteindelijk komen we aan in de bossen,
het Bruinbos en later het Heilige Geestgoed. Dominique laat ons nadenken over
het al dan niet openstellen van bossen
voor het publiek. Het blijkt een moeilijke
evenwichtsoefening met veel facetten.
Onze gids hoopt ons te kunnen verblijden door vanonder een metalen plaat die
in de zon ligt, een hazelworm te toveren.
Zonder succes. Wellicht hebben de pootloze hagedissen zich al verstopt in de
grond. We zijn al bijna half oktober en de
voorbije nacht was allesbehalve zacht.
Groenlink nieuwsbrief / januari-juni 2021

Nu is het tijd voor de apotheose. Na wat
zoekwerk haalt Dominique een vuursalamander vanonder een stronk dood hout.
De grote zwart-gele amfibie is een opvallende maar zeldzame verschijning in ons
land. Bovendien wordt hij in zijn bestaan
belaagd door een schimmel. Om de soort
te beschermen, moeten we alles uit de
kast halen. Daarom is het belangrijk dat
de overheid de vervuilde beek saneert die
door de Makegemse bossen loopt. Wanneer worden de huizen in de buurt aangesloten op de riolering? Nu, alstublieft!
Op de terugweg staat Dominique stil
bij een ogenschijnlijk banale elektriciteitspaal ver buiten de bebouwing. De gemeente is fier dat zij de oude verlichting
vervangen heeft door ledverlichting.
Maar is die verlichting er wel nodig? Duisternis is een kostbaar goed en ook een
noodzakelijk goed. Zeker voor de acht
soorten vleermuizen hier in de buurt die
niet met lichtpollutie om kunnen.
Hoe dan ook, wij hebben het licht gezien
vandaag. Onze gids weet waarover hij het
heeft en hij deelt zowel zijn bagage als
zijn bekommernissen met veel overtuiging in klare taal. Waar het moet ernstig,
waar het kan met de kwinkslag. Heel geslaagd, heel gesmaakt. Het applaus voor
Dominique was warm en oververdiend.
Hugo Lenaert
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Werken in de natuur heeft een
positief effect op je mentale en
fysieke weerstand!
De beheerwerkploeg van Natuurpunt Boven-Schelde verzet elk jaar bergen werk
om onze regio te vergroenen, natuurgebieden voor wandelaars toegankelijk te
maken en kansen te geven aan kwetsbare soorten die buiten reservaten geen
kans meer krijgen. Zo staan vele vrijwilligers iedere tweede zaterdag van de
maand onder meer in voor het aanplanten van bomen en struiken, het opruimen
van stormschade, het bijknippen van
boomopslag en het herstellen van afsluitingen.

Misschien is deelnemen aan een beheerwerkdag wel iets voor jou! Het levert je
heel wat op. Werken in de natuur is goed
voor je fysieke conditie en het houdt je
ook mentaal fit. Je ontmoet heel wat fijne
mensen. En je leert af en toe iets bij over
de planten en dieren uit de Scheldevallei.
Bovendien kom je vaak op wondermooie
plekjes in onze gebieden die normaal gezien niet vrij toegankelijk zijn.

Beheerwerkploeg ©Natuurpunt Boven-Schelde
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We hebben beslist leuke taken die op
jouw maat zijn gesneden. Kan je er niet
elke tweede zaterdag van de maand bij
zijn of kan je je maar enkele uren vrij maken? Ook dat is geen probleem. Je bent
steeds meer dan welkom! En omdat we
graag onze vrijwilligers in de watten leggen, wordt er op de middag een lekkere
broodmaaltijd en een drankje voorzien.
Verder doen we het nodige opdat jij
steeds in alle veiligheid aan de slag kan.

Heb je interesse om in de toekomst een
handje toe te steken? Stuur ons dan een
mailtje via groenlinkbovenschelde@
gmail.com. Dan vertellen we je graag
wat meer over onze werking en houden
je op de hoogte van toekomstige beheerwerkdagen. Samen zorgen we voor meer
en betere natuur in je buurt! En dus ook
voor een fit lijf en een fitte kop.
Maxime Bogaert
vrijwilliger van de beheerwerkgroep
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Het landschapsproject Rodeland
Ondertussen kent iedereen het landschapsproject Rodeland, een intergemeentelijk
samenwerkingsakkoord
tussen Merelbeke, Melle, Gavere en Oosterzele, samen met de Provincie, het ANB
(Agentschap Natuur en Bos) en een aantal andere partners waaronder ook Natuurpunt. In juli 2019 officieel van start
gegaan en ondanks de coronacrisis toch
al heel wat verwezenlijkt. Het meest in
het oog springend initiatief was de Rodeland-fietstocht die je langs enkele van de
mooiste plekjes in de regio bracht. Je kan
de tocht nog steeds maken maar de wegwijzers zijn wel weggehaald.
Achter de schermen werd ook niet stil
gezeten. Het project werd verder geconcretiseerd rond vier grote thema’s waarbinnen acties zullen ondernomen worden: Waterlandschap, Oogstlandschap,
Soortenlandschap en Communicatie &
Beleving. Werkgroepen zullen de thema’s
en acties verder uitwerken. Poelen, vleermuizen, kleine landschapselementen en
trage wegen zijn vier specifieke acties

Kalkense meersen ©ecopedia.be
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Rodeland fietsroute

waarrond alvast een werkgroep wordt
opgericht. Werkgroepen rond de thema’s
water, voedsel en beleving beginnen
vorm te krijgen en zullen binnenkort acties concretiseren en implementeren.
Ben je geïnteresseerd en wil je meewerken aan een thema of actie, neem dan zeker info@rodeland.be
Peter Breyne
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We blijven groeien in 2020
2020 was op vele vlakken een crisisjaar
maar op vlak van aankopen met het oog
op reservaatsuitbreiding was het een topjaar voor Natuurpunt Boven-Schelde
Op het grondgebied van zowel Merelbeke
en De Pinte konden we percelen aankopen voor een totaal van ongeveer 13 ha.
Vijf percelen in Merelbeke
Het grootste blok is gelegen aan de Gaversesteenweg in Merelbeke. Het zijn laag
gelegen weilanden op een zware kleibodem. In de winter staan deze flink nat.
Dit blok is het laatste grote open gebied
langs de Gaversesteenweg van Merelbeke
tot Gavere.
Het weideblok is een uitgesproken weidevogelgebied. Kieviten foerageren hier
graag en ons laatste broedgeval van de
grutto was eveneens op dit weideblok.

Uiteraard wensen we het weidebeheer, in
samenwerking met een lokale landbouwer, op deze percelen ook in de toekomst

Aankopen in Merelbeke ©www.geopunt.be
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verder te zetten. De hooilandsoorten
typisch voor deze kleiige valleigronden
zoals echte koekoeksbloem en pinksterbloem, zijn nog beperkt aanwezig maar
zouden met een aangepast beheer terug
kunnen uitbreiden.

In de buurt van deze percelen maar op
de zandige rug tussen de Schelde en de
Gaversesteenweg konden we twee akkerpercelen aankopen met een gezamenlijke
oppervlakte van ongeveer 4 ha. De percelen zijn ook hier direct pachtvrij. Door een
lange bemestingshistoriek zullen we in
eerste instantie inzetten op het verarmen
van de bodem. Op een aanpalend weiland en voormalige akker bouwden we
hiermee wat ervaring op en deze kunnen
we opnieuw in de praktijk brengen. Het
streefdoel voor deze gronden zijn bloemrijke hooi- en graasgronden. Door de hogere ligging en een drogere meer zandige
bodem kunnen we er heel wat andere
planten verwachten dan op de zware en
natte kleigronden die de hoofdmoot van
de gronden in de Scheldevallei uitmaken.
Voor de bedreigde veldleeuwerik, patrijs
en kievit zijn dit ideale voedsel- en broedgebieden. En waarom niet stiekem hopen
op de terugkeer van geelgors of grauwe
gors … De roodborsttapuit is alvast terug
als broedvogel en wel op de aanpalende
gronden die vier jaar geleden nog
maïsakkers waren.
Vlakbij konden we nog een verruigd weiland aankopen. Dit weiland van ongeveer
een ha zal beheerd worden als ruigte.
Aangezien de omliggende weilanden
veelal gemaaid worden, zal deze strook
een perfecte uitwijkplaats zijn voor tal
van insecten en kleinere zoogdieren. De
steenuil weet de knotwilgenrij met een
16

50-tal oude knotbomen nu reeds te smaken.

In Melsen konden we een eerste perceel
aankopen op het voormalige stort. Dit
stort werd eind vorige eeuw afgedekt
met een dikke grondlaag en is intussen
deels opgeschoten als bos of in beheer
als weiland. Natuurpunt kon een deel van
het bos aankopen. Deze aankoop is een
weloverwogen keuze alhoewel deze niet
voor de hand lag. Op onze toekomstige
wandelingen gaan we graag verder in op
de opportuniteiten en hoe we hier ook
natuurdoelen willen realiseren.

wanden en troebel water wordt omgevormd tot een vegetatierijke poel met
afgeschuinde oevers waar plas-dras-flora
zich optimaal thuis voelt en een natuurlijk visbestand kan floreren.

Aankopen in Zevergem ©www.geopunt.be

Aankopen in Melsen ©www.geopunt.be

Een perceel in De Pinte
In Zevergem werd in de zuidoostelijke
hoek van de Spanjaardmeersen de voormalige visput “het Stekelingske” aangekocht. Door deze aankoop is de volledige
buitenbocht van de Spanjaardmeersen
veilig gesteld als natuurreservaat. Naast
de vijver omvat het perceel ook een stevige houtwal parallel met de Scheldedijk.
De houtwal wordt behouden maar de vijver willen we graag natuurlijker inrichten. Het huidige badkuipmodel met steile
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Nog meer natuur in de buurt
Mooie aanwinsten maar de weg is nog
lang. We willen echt versneld inzetten op
het creëren van grotere blokken natuur.
Eerst en vooral om de natuurwaarden
sterker tot uiting te laten komen maar
ook om mensen te kunnen laten genieten van natuurrijke en gevarieerde landschappen. Als 2020 iets geleerd heeft
over natuur vlakbij, is het wel de absolute
nood hieraan. Het belang van “natuur in
je buurt” kan niet onderschat worden.
We hopen dan ook dat we op je steun
kunnen blijven rekenen. Giften zijn in
2020 60 % aftrekbaar, dat betekent dat je
voor elke 100 euro 60 euro terugtrekt via
je belastingaangifte.
Je steun is broodnodig ! Dank bij voorbaat !
Koen De Witte
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Maak het niet te bont met je hond
Zaterdagmiddag: tijd voor de voetbalmatch van de lokale club. De match is nog
maar net begonnen of een hond loopt het
voetbalveld op en rent fanatiek achter de
bal aan. Vrolijk hapt hij naar de benen
van de spelers en springt omhoog naar
de cornervlaggen. Het baasje van de hond
staat aan de zijlijn van het voetbalveld te
roepen op zijn hond maar die trekt er zich
niet veel van aan.
Zondagnamiddag: een wandeling in een
nabijgelegen natuurgebied. Het is mooi
weer en dus redelijk veel volk dat wil
genieten van de rust en de natuur. Een
loslopende hond springt de vegetatie in,
een konijntje achterna. Na een paar honderd meter houdt hij het voor bekeken en
keert terug naar het wandelpad. Terwijl
zijn baasje wild gesticulerend komt aangestapt, bespringt en besnuffelt de hond
enkele passerende wandelaars. Kinderen
gillen het uit van de schrik ook al roept
de eigenaar van de hond van ver dat zijn
huisdier braaf is en geen kwaad doet.

Het eerste voorbeeld is weinig plausibel
en gebeurt quasi nooit. Zo’n tafereel komt
zelden of nooit voor. Niemand gaat met
zijn hond naar een voetbalmatch en laat
die daar vrij rondlopen. Honden zijn daar
meestal simpelweg niet toegelaten. Dat
is evident en iedereen heeft daar begrip
voor. Het tweede scenario daarentegen,
is bijna dagelijkse kost. Tot ergernis van
menig wandelaar, natuurliefhebber en
terreinbeheerder die dikwijls leidt tot
verhitte discussies. Ook een snelle blik op
talrijke facebook en andere fora toont dat
het een heikele kwestie is. Vele eigenaars
van honden vinden dat hun dier gerust
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vrij mag rondlopen in eender welk natuurgebied, hevige tegenstanders stellen
dat ze helemaal geweerd moeten worden.

Zijn er strikte regels?
Volgens de website dierenwelzijn.vlaanderen.be telde Vlaanderen in 2019 net
geen 1.5 miljoen geregistreerde honden.
Voor de vier gemeentes in ons werkingsgebied (Merelbeke, Gavere, Melle en De
Pinte) zijn dit er samen ongeveer 13.000.
Zo’n 20 à 25 % van de huishoudens heeft
minstens één hond. Natuurpunt BovenSchelde telt circa 1600 leden; puur wiskundig gezien vertegenwoordigen deze
dus 400 honden. Best wel veel honden!
Een paar regels en richtlijnen lijken dan
ook niet overbodig.
In onze bossen en natuurgebieden zijn
loslopende honden altijd en overal
verboden tenzij op specifieke plaatsen

Hondenlosloopweide ©Agentschap Natuur en Bos

die voorbehouden en daartoe bestemd
zijn: de zogenaamde hondenlosloopzones. Toegegeven, heel veel van die speciale hondenzones zijn er niet. In de meeste
natuurgebieden is er gewoonweg niet
voldoende plaats voor een aparte hondenzone en eigenlijk is het ook niet de
18

bedoeling. Het Parkbos en het Drongengoed zijn de dichtstbijzijnde natuurgebieden met een hondenzone in onze regio
waar honden naar hartenlust ravotten en
ronddollen. Op de andere plaatsen zijn
honden zeker ook welkom maar enkel als
ze aangelijnd zijn en op de aangeduide
paden blijven.

Is ‘hond-aan-de-lijn’ enkel een richtlijn of
een strikte regel? Loslopende honden zijn
effectief verboden, maar een beetje merkwaardig misschien, er is geen algemene
wetgeving daaromtrent. Elke gemeente
moet het verbod op loslopende honden
afzonderlijk in zijn reglement opnemen
en gepaste maatregelen nemen om de
veiligheid en openbare orde te garanderen. Alle gemeentes in ons werkingsgebied hebben dit ook gedaan. Daardoor
zijn inbreuken onderhevig aan een Gemeentelijke Administratieve Sanctie; bij
overtreden krijg je een GAS-boete. Onderstaande lees je op de website van de
politiezone Rhode en Schelde dat geldt
voor Merelbeke en Melle
Vragen over loslopende honden
Zo moeten dieren met alle gepaste middelen worden vastgehouden en minstens met
een korte leiband, op iedere plaats van de
openbare ruimte en in galerijen en passa-

Hond aan de leiband ©Agentschap Natuur en Bos
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ges op het voor publiek toegankelijk privégebied. Het dragen van een muilkorf is verplicht voor agressieve, kwaadaardige of
gevaarlijke dieren. Het is verboden dieren
te laten begeleiden door personen die het
dier niet onder controle kunnen houden.
De eigenaars van de dieren of de personen die, al is het maar occasioneel, op de
dieren letten , dienen er over te waken dat
deze dieren:
 personen of andere dieren op geen
enkele manier storen, intimideren of
lastig vallen.
 de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet
beschadigen.
 private eigendommen niet betreden
Het is eveneens verboden dieren zonder
toelating op andermans grond te laten lopen.
In de politiezone Schelde-Leie, waar Gavere en De Pinte toe behoren, geldt een
gelijkaardig reglement. En zoals duidelijk vermeld, geldt deze regel dus ook op
‘voor publiek toegankelijk privégebied’
en ‘andermans grond’. In de bossen en natuurgebieden die eigendom zijn van het
Agentschap Natuur en Bos, zijn naast de
politie, ook de boswachters en natuurinspecteurs gemachtigd om te verbaliseren
indien nodig. In deze gebieden kunnen er
zelfs zones, omstandigheden of periodes
zijn dat honden helemaal niet toegelaten
zijn. Dit staat steeds duidelijk aangegeven
bij de ingang van het gebied. Natuurpunt
volgt dezelfde regels en richtlijnen; ook in
onze eigen natuurgebieden zijn honden
enkel welkom als ze aangelijnd zijn en
kunnen ze bij specifieke omstandigheden
en in bepaalde zones helemaal geweerd
worden.
Wat is nu het probleem van loslopende honden?
Het antwoord is simpel:
een loslopende hond
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 verstoort de omgeving,
 kan schade aanrichten,
 zorgt voor overlast
 kan gevaarlijk zijn.

Het natuurlijk habitat van dieren en planten in kwetsbare natuurgebieden dient
gevrijwaard te blijven van al te grote verstoring. Er zijn tal van voorbeelden die de
negatieve impact van honden illustreren.
In het voorjaar zijn er allerhande vogels
die broeden op of laag boven de grond.
Veel vogels zoeken ook hun voedsel op de
grond. Door een loslopende en rondsnuffelende hond worden de vogels uiteraard
opgeschrikt daar de hond aanzien wordt
als een predator.

Als een nest al niet vernield wordt, zal het
geurspoor dat een hond achterlaat ervoor zorgen dat de vogels achterdochtig
zijn en misschien niet meer terugkeren
naar hun nest of broedplaats. Hetzelfde

Infobord honden aan de leiband ©Natuurpunt
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geldt voor dieren zoals hazen en reeën.
Zij laten hun jongen achter in het gras terwijl ze op zoek gaan naar voedsel, soms
urenlang. Zo’n jonkies worden verjaagd
door een hond of worden (dood)gebeten.
Door de achtergebleven geur van de hond
worden de jonkies door het moederdier
verstoten.

Wilde dieren kunnen bovendien fel achternagezeten worden door een hond.
Wellicht leuk voor de hond, minder leuk
voor het opgeschrikte wild. Ook al krijgt
hij zijn ‘prooi’ misschien niet te pakken,
het is een zinloze en energieverslindende
inspanning voor de opgejaagde dieren.
Bepaalde delen van onze natuurgebieden worden op gezette tijden begraasd
als onderdeel van het beheer. Schapen,
koeien en paarden worden opgeschrikt
en opgejaagd door honden wat onnodige
stress veroorzaakt. Lammetjes, veulentjes en kalfjes, maar zelfs volwassen scha-
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pen kunnen ten prooi vallen van agressieve honden en danig gekwetst of zelfs
gedood worden. Bij één van de laatste
confrontaties in één van onze gebieden
werd een lam doodgebeten en een ooi
ernstig gekwetst; het is dus wel degelijk
problematisch. Zo’n voorvallen waarbij dieren gekwetst of gedood worden,
worden trouwens steeds grondig geanalyseerd door deskundigen om de exacte
oorzaak te bepalen. Een aanval door een
hond kan éénduidig worden aangetoond
en bewezen. Honden die ingezet worden
door schaapsherders (en jagers, want
sommige delen van onze natuurgebieden
zijn nog beperkt bejaagbaar) zijn terdege
opgeleid en getraind voor hun taak. Die
zullen nooit zomaar een schaap bijten
en doden in tegenstelling tot onze lieve
huisdieren. In het kader van beheer (en
jacht) mogen honden beperkt vrij rondlopen. Hiermee vormen ze een toegestane uitzondering op het GAS-reglement.
Andere predatoren, zoals vossen, vallen
geen schapen aan. Verzwakte of zieke
lammetjes die verstoten werden door de
moeder kunnen wel ten prooi vallen aan
een vos, maar van een gezond exemplaar
blijft die af. Tot dusver lopen er nog geen
wolven rond in onze contreien; predatie
op grazers en hun jongen is steeds toe te
schrijven aan loslopende honden!
Ten slotte, veelal loop je niet alleen rond
in een natuurgebied. Andere wandelaars
vinden het niet steeds aangenaam als ze
worden benaderd, bepoteld en besnuffeld door een hond. Fietsers en joggers
vinden het niet leuk als een hond met hen
meeloopt. Kinderen hebben vaak schrik
van een grote, iets te enthousiaste hond
en kunnen panikeren. Uit respect voor
andere bezoekers hou je dus best je hond
aan de leiband.
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Om af te sluiten, zomaar een ideetje en
daarmee zijn we terug bij het begin van
dit verhaal: in elke gemeente is wel een
voetbalveld te vinden. De meeste velden
worden amper een paar maal per week
gebruikt. De rest van de tijd liggen die er
verlaten bij. Ideale plaats toch om je hond
eens los te laten? Met wat geluk pakken
de honden nog een verdwaalde rat en is
de voetbalclub ook tevreden. En als je
met voldoende volk samenkomt, openen
ze misschien wel de kantine… Iedereen
content, iedereen gelukkig. Allen daarheen met de hond!
Peter Breyne

Beukendreef ©Kurt De Meulemeester
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Wat kruipt daar in het struikgewas?
Zo kan je ons helpen in procenten!
Wist je dat je bij het boodschappen doen Natuurpunt Boven-Schelde kan steunen
zonder 1 euro extra uit te geven?
Verschillende winkels engageren zich om een percentage van je aankoopbedrag
naar een goed doel door te storten.
Hiervoor betaal je niets extra. Je betaalt zoals altijd gewoon het verschuldigde
bedrag.

We vertellen je graag hoe dat in zijn werk gaat:
Koop je in een webwinkel? Dan kan je
via ‘Trooper’ onze werking steunen.

Winkel je bij Makro? Dan kan je ons
via de actie 'Leuk steuntje' helpen.

1) Wil je een aankoop doen via een webshop, surf dan eerst naar:
Trooper steun
2) Typ de naam in van de webshop in het
zoekveld ‘Zoek jouw favoriete shop bij
wie je wil aankopen
3) Staat de naam van de webwinkel tussen de zoekresultaten, klik op deze webshop.
4) Er opent een deelscherm waar
je vrijblijvend je gegevens kunt invullen
5) Klik door naar de webshop voor
je aankopen.

1) Surf naar: leuk steuntje
2) Klik op ‘Welke vereniging steun jij?’.
3) Zoek op ‘Natuurpunt Boven-Schelde’
en klik op ‘Steun deze vereniging’.
4) Meld je aan met je Makro-account
(of maak een account aan).

Bekende deelnemende webwinkels die
een procent of vast bedrag doneren:
AS Adventure, Asos, Bol, Colruyt
Collect&Go, Coolblue, Decathlon, Dreamland, e5, Farmaline, Fun, Hema, Ici Paris
XL, JBC, MediaMarkt
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Telkens je bij de Makro winkelt, schenkt
Makro 3 % van je totale aankoopbedrag
aan de vereniging van jouw keuze.
Kies voor Natuurpunt Boven-Schelde!
Dank voor je steuntje
Je Natuurpunt Boven-Schelde team
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Word vrijwilliger bij Natuurpunt Boven-Schelde
Er is voor elk wat wils!
Meewerken tijdens de natuurwerkdagen






Onderhoud en aanleg van natuurgebieden
Taken volgens eigen kunnen en talenten, er is geen specifieke kennis nodig
Elke tweede zaterdag van de maand
Een paar uurtjes of een ganse dag
Er wordt een middaglunch en drank voorzien

Hulp bij gezinsactiviteiten

 Regelmatig (liefst 1 x per maand) wordt een activiteit georganiseerd voor kinderen
en hun ouders en grootouders
 Wij zoeken handige, creatieve mannen en vrouwen die praktische ondersteuning
kunnen bieden

Hulp bij de Groenlink, het ledenblad van Natuurpunt
Boven-Schelde

 Schrijven van artikels
 Ondersteuning bij de opmaak, redigeren van teksten

Opvolging van de pijler beleid

 Doornemen van beleidsdossiers zoals de gemeentelijke klimaatdoelstellingen
 Engagement bij de opstart van het regionaal bos

Medewerking bij (jaarlijkse) evenementen






Nacht van de Duisternis, de Vleermuis, vogeltelweekend, week van bos …
Bloemenmarkt te Zevergem
Verkoop van bloemen voor vlinders en bijen
Bomen/struiken verkoop

Ondersteuning van IT en sociale media
 Up-to-date houden van de website
Meer info
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Zo word je lid!
Voor 30 euro ben je lid van Natuurpunt met het hele gezin.
Je krijgt dan van Natuurpunt:
 De prachtige fiets- en wandelgids over de mooiste natuurgebieden van
België
 Kortingen in de Natuurpunt Webwinkel, bij A.S. Adventure, Schoenen Torfs,
natuurparken, tijdschriften, enz.
 Magazine Natuur.blad over natuur dichtbij
Je wordt automatisch lid van Natuurpunt Boven-Schelde en je ontvangt de
nieuwsbrief ‘Groenlink’ die twee maal per jaar verschijnt. De afdeling bestaat uit
de gemeentes Merelbeke, Melle, Gavere en De Pinte. Je kan gratis deelnemen aan
geleide wandelingen en fietstochten van Natuurpunt.
Lid worden, kan via de website www.natuurpunt.be, of neem contact op met
Natuurpunt Boven-Schelde, Luc Verstraeten Rood Beeldekenstraat 66, 9820
Merelbeke, of groenlinkbovenschelde@gmail.com.

Tijdschriften van Natuurpunt

Natuurpunt geeft ook de tijdschriften Natuur.Focus (€ 11), Natuur.Oriolus (€ 10)
en Zoogdier (€ 15) uit.
Combineer meerdere abonnementen en geniet tot 20% korting!
 Natuur.Focus + Natuur.Oriolus: € 17 (korting: € 4)
 Natuur.Focus + Zoogdier: € 26
 Natuur.Oriolus + Zoogdier: € 25
 Natuur.Focus + Natuur.Oriolus + Zoogdier: € 32 (korting: € 4)

Alle informatie hierover vind je op: www.natuurpunt.be
Woon je in een andere gemeente buiten de afdeling, dan kan je door storting van
€ 7,50 op rek. BE22 8910 4402 2347 van Natuurpunt Boven-Schelde de Groenlink
ontvangen

Steun Natuurpunt Boven-Schelde

Je kan de werking van Natuurpunt Boven-Schelde rechtstreeks financieel steunen
door storting op rek.nr. BE56 2930 2120 7588, van het reservatenfonds met vermelding: “project 6633 - Scheldemeersen” of “project 6200 - Taerwemeersch”.
Elke storting vanaf € 40 geeft automatisch recht op een fiscaal attest!
Meer info via mail
Bezoek onze website

