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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
Toen ik 14 jaar was … in 1973
In de les aardrijkskunde begon ik me
plots te realiseren dat de zeespiegel eigenlijk nooit dezelfde bleef en met een
speling van enkele (tien)duizenden jaren
steeds weer veranderde.
Toen ik hoorde van de leraar dat we fossiele grondstoffen die miljoenen jaren
gevangen waren in de aardkorst massaal in de luchtatmosfeer begonnen te
verbranden, was het voor mij logisch dat
dit gevolgen zou hebben. Op de één of andere manier zou die energie de atmosfeer
opwarmen en onvermijdelijk de ijskappen doen smelten. Toen ik 15 jaar later
verhuisde van Eine (20 meter boven de
zeespiegel) naar Zevergem (6 meter boven de zeespiegel) was ik er helemaal niet
gerust in. Zes meter boven de zeespiegel
gaan wonen, is dat wel hoog genoeg? Dat
had ik toch geleerd in de les aardrijkskunde. Zou de natuur haar evenwicht
gaan zoeken door de mens te belagen met
overstromingen en zo de invloed van het
menselijke gebeuren in te tomen of in te
’dijken’ om in gepaste termen te praten?
Maar was ik een doemdenker? Moest ik
me daarover wel bekommeren want het
zou wel eens duizenden jaren kunnen duren vooraleer het zover kwam.

Boterbloemweide
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Terug naar 1973

Ik werd actief in een lokale schoolse afdeling Jeugd en Natuur in Oudenaarde en
sindsdien heeft natuur en klimaat me niet
meer losgelaten. In zoverre dat ik overtuigd was dat ons menselijk ingrijpen op
de natuur een zware impact zou hebben
op het klimaat als we ons gedrag niet
aanpassen. Dat een crisis zoals corona inbeukt op ons maatschappelijk menselijk
gebeuren is duidelijk.
En dit is waarvan we overtuigd zijn: we
gaan ons gedrag aanpassen en er alles
aan doen om de natuur te bewaren en het
klimaat te redden.

Onze afdeling doet het alvast goed met
180 ha aan natuurgebied en daar zijn we
onze leden dankbaar voor.
Dankzij jullie steun hebben we dit kunnen verwezenlijken. Velen hebben ook
genoten van de natuurgebieden in de
quarantaineperiode.
De website van Natuurpunt Boven-Schelde wordt vernieuwd en de wandelpaden
in onze gebieden zullen erin opgenomen
worden.
Als je zelf aan de slag wil gaan als vrijwilliger in onze afdeling: laat het ons weten.
We hebben een zeer gevarieerd aanbod
van ‘jobs to do’ waarin je zeker je ‘goesting’ vindt of je brengt gewoon een idee
aan en we worden er allen beter van.
Je voorzitter, Willem Audoor

©Kurt De Meulemeester
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Activiteiten juli-december 2020
Zaterdag 11 juli
Op jacht naar
DEnnenorchis - Afgelast

In de dennenbossen van de Boulonnais
(Noord-Frankrijk)
is
dennenorchis
nog lokaal algemeen. Dit klein maar
fijn orchideetje is in Vlaanderen zeer
zeldzaam: het is maar gekend van
een vijftal locaties in de Kempen.
Bovendien bloeit dennenorchis tijdens de
voor vogels luwe periode in juli. Redenen
genoeg dus om op zoek te gaan naar dit
klein juweeltje. Ook buiten de dennenbossen zijn er in de Boulonnais trouwens
genoeg goede orchideënlocaties, waarvan
we er uiteraard enkele zullen bezoeken.
Afspraak :
07:00 - 20:00
Parking Yachtdreef in Gent
Deelnameprijs:
Kostendelend rijden
Inschrijven: niet nodig
Meebrengen: lunch en drank
Info: Guy Huylebroeck
guy.huylebroeck@proximus.be
0473 894 209

Lembergse kouter vanop de bunker in Gontrode
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Zondag 23 augustus
Zeehondentocht
Afgelast

Traditioneel trekken we voor de zeehondentocht naar Nederland. Maar ook in
Vlaanderen kan je zeehonden zien. Daarom trekken we dit jaar naar Nieuwpoort
en Blankenberge op zoek naar zeehonden.
Afspraak :
08:00 - 13:00
Parking Yachtdreef in Gent
Deelnameprijs:
kostendelend rijden
Inschrijven: niet nodig
Meebrengen: lunch en drank
Gids: Jan Verhoeye
Info: Guy Huylebroeck
guy.huylebroeck@proximus.be
0473 894 209

©Hugo Lefèvre
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Zondag 23 augustus
zondag 13 september
Een wandeling op de grens
Vlierwandeling
tussen landbouw
Actieve gezinwandeling
en natuur

De Lembergse Kouter biedt prachtige
vergezichten terwijl het valleigebied
vlakbij het Gondebeekreservaat, een
meer besloten karakter heeft. De akkers
produceren ons voedsel, dankzij een efficiënte landbouw, terwijl het reservaat
een plek is waar wij en de natuur wat op
adem kunnen komen? Zijn dit werkelijk
afgescheiden werelden?
Op deze wandeling staan we stil bij voorbeelden waar de grenzen zijn vervaagd
tussen landbouw en natuur en waar de
wisselwerking opmerkelijke resultaten
oplevert.
We kunnen op deze wandeling aanschouwen hoe landbouw de biodiversiteit een
boost kan geven.
Deze activiteit is een samenwerking met
Natuurpunt Oosterzele

Afspraak:
14:00-17:00
Parking Bunker aan het Vliegveld van
Gontrode - weg tussen Scheldeweg 55 en
57 in Melle
Beperkt aantal parkeerplaatsen, indien
mogelijk kom met de fiets
Afstand: 4 km
Deelnameprijs:
gratis voor leden, vrije bijdrage voor nietleden Natuurpunt
Inschrijven via deze link:
Inschrijven
Meebrengen:
stevige schoenen aan te raden.
Info en gids: Yves Opstal
yves.opstal@telenet.be
0479 895 688
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De glanzende zwarte vlierbes heeft ons
veel te bieden en is ook gezond voor lijf
en leden. De bessen zijn niet alleen smakelijk om jam en sap van te maken maar
ze zijn ook gezond om verkoudheden en
griep een halt toe te roepen. Op deze wandeling kom je er alles over te weten. We
verzamelen vlierbessen om ons daarna in
een plaatselijke keuken te laten inwijden
in de kookkunsten van Caroline Tant. De
wandeling duurt ongeveer een uurtje.
Afspraak:
13:30-17:00
Blijpoel 17, Zevergem
Ter plaatse is er een beperkte parkeermogelijkheid. Je kan parkeren op het
dorp van Zevergem en 15 min wandelen.
De fiets is ook een optie.
Deelnameprijs:
lid Natuurpunt: € 2 per gezinslid
geen lid Natuurpunt: € 5 per gezinslid
Inschrijven via deze link:
Inschrijven
Meebrengen:
Deelnemers krijgen een mail met info.
Gidsen: Caroline Tant en Lieve Van Acker
Info:
Lieve Van Acker
lievevanacker@hotmail.com
0498 739 885

Gewone vlier

©Plantaardigheden.
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cursus:
Safari in eigen natuur

Natuurpunt Boven-Schelde en Natuurpunt Oosterzele hebben al enkele jaren
een traditie in het gezamenlijk organiseren van cursussen rond diverse aspecten
van de natuur. Met deze cursus kiezen we
nu eens niet voor een concreet onderwerp of thema. In vier avond- of namiddagvullende activiteiten gaan we focussen op enkele specifieke niches van onze
plaatselijke natuur. Een vleermuizenspecialist laat ons kennis maken met de
mysterieuze wereld van deze vliegende
zoogdieren, een ervaren ‘trekteller’ leert
ons overvliegende trekvogels observeren,
een doorwinterde natuurgids doet een
boekje open over zaden en vruchten van
bomen en planten en tenslotte neemt een
mycofiel je mee op een tocht vol gezwam
over de bijzondere ecologie van paddenstoelen.

Zaterdag 19 september
Vleermuizen beloeren

Onder leiding van vleermuisdeskundige Daan gaan we op zoek naar o.a. de
watervleermuis, rosse vleermuis, de
dwergvleermuis en mogelijks nog enkele
andere soorten. Aan de hand van gespecialiseerde apparatuur gaan we de soorten
observeren en op naam brengen. Deze
bijzondere excursie vindt plaats in de
Scheldemeersen, een kraamkamer voor
diverse soorten vleermuizen.
19:30 -22:00

Zondag 4 oktober
Speuren naar wilde bessen en
vruchten

De herfst is het jaargetijde om te genieten
van de kleuren van de bessen van bomen
en struiken. Vlierbes, braam, wilde lijs-
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Dwergvleermuis

©René Janssen

terbes, meidoorn, sleedoorn dragen hun
bessen in rood, zwart of blauw. De bessen worden verspreid door vogels, zoogdieren en de mens. Sommige vogels zijn
verlekkerd op de rode en andere op de
zwarte bessen. We komen te weten welke
giftig zijn voor de mens en welke voor
dieren. Tevens kijken we even terug in
de geschiedenis wat die ons kan vertellen
over onze zaden en bessen.
Naast het genieten van deze schoonheid
van onze natuur kunnen jullie wat meer
te weten komen over de bessen en zaden.
09:30-12.00

Zaterdag 10 oktober
Het geheim van het trektellen

Eind augustus kiezen heel wat vogels het
luchtruim om warmere oorden op te zoeken. Op de bunker in Munte kan je dan vogelkijkers naar de lucht zien staren. Alle
vogels die passeren worden opgeschreven en zo krijg je een mooi beeld van wat
er allemaal passeert. Niet alles kan geteld
worden. Een groot deel van de trek gebeurt immers ofwel ’s nachts, ofwel op
zeer grote hoogte buiten het zicht van de
tellers.
Dominique Verbelen zal al je vragen met
plezier beantwoorden. Wie weet wordt
dit je nieuwe hobby!
Indien twee/drie dagen op voorhand het
6

er niet goed uitziet met de trek worden
jullie verwittigd. Als alternatief voorzien
we een wandeling in de Makegemse bossen.
08.00-12.00

Zaterdag 17 oktober
Van heksenboleet tot elfenschermpje

Het Aelmoeseneiebos is bekend voor
zijn grote diversiteit aan zwammen. De
ideale biotoop dus om deze bijzondere
levensvorm in al zijn verscheidenheid te
ontdekken. Zwammen zijn geen planten,
maar ook geen dieren, toch hebben ze
kenmerken van beide. Hoe leven zwammen en hoe verspreiden ze zich. Zijn ze
echt zo gevaarlijk als er wordt beweerd?
Boeiende vragen waar je zeker een antwoord op krijgt. Wie denkt dat een paddenstoel steeds bestaat uit een steel en
een hoed zal zijn mening na deze excursie grondig moeten bijstellen.
14:30-17:00

Nevelzwam
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Afspraak:
Bij inschrijving ontvang je een mail met
de exacte plaats van afspraak.
Let op: als je inschrijft voor deze cursus
kies je automatisch voor het volledige
pakket. Inschrijven voor een beperkte
selectie van deze cursusitems is niet
mogelijk.
Deelnameprijs:
40 € voor leden
50 € voor niet-leden Natuurpunt
Inschrijven via deze link:
Inschrijven
Max. 25 deelnemers
Info:
Dirk Fiers (Natuurpunt Oosterzele)
dirk.fiers@skynet.be
0494 395 297

©Lieve Van Acker
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Zondag 4 oktober
Zeelandtocht in
Nederland
Dé klassieker onder de klassiekers. Op
trek is er in Zeeland altijd iets te beleven.
Verwacht je maar aan een aantal verrassingen genre reuzenstern of zo. Moeilijk
voorspelbaar maar altijd prijs.
Afspraak:
07:00-20:00
Yachtdreef in Gent
Deelnameprijs:
Kostendelend rijden
Inschrijven: is niet nodig
Meebrengen: lunch en drank
Info: Geert Spanoghe
geert.spanoghe@inbo.be
0478 281 523

Zondag 8 november
Bomen onthullen ons
hun verhalen

Actieve gezinswandeling in samenwerking
met Natuurpunt Oosterzele.

Al lijkt het leven in dit prachtige stukje
natuur langs de Gondebeek tot rust te zijn
gekomen, toch valt er heel wat te beleven
en te ontdekken. Als de herfst is gekomen
en zijn armen heeft uitgespreid over de
bomen en de planten halen we de handen
uit de mouwen en gaan we op onderzoek.
Jong helpt oud en omgekeerd zodat we
samen beleven wat deze natuur ons te
vertellen heeft.
Afspraak:
14:00-16:00
Parking station Gontrode
Geraardbergsesteenweg 202A
Afstand: 2.5 km
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Deelnameprijs: gratis voor leden, vrije
bijdrage voor niet-leden Natuurpunt
Inschrijven via deze link:
Inschrijven
Meebrengen: warme jas en stevig waterbestendig schoeisel – paden kunnen
modderig zijn
Info: bij de gidsen
Yves Opstal-O479 895 688
yves.opstal@telenet.be
Lieve Van Acker - 0498 739 885
lievevanacker@hotmail.com

zaterdag 12 december
Lacs de l'eau d'Heure
Onder Charleroi, dicht bij de Franse grens
ligt een stuwmeer van meer dan drie kilometer lang. ‘s Winters zitten hier steevast
enkele soorten die wij meer met de kust
associëren: ijsduiker, kuifaalscholver, ijseend, toppereend, … Maar ook pontische
meeuwen en wilde zwanen zitten hier in
de buurt. In de koutergebieden dichter bij
Charleroi gaan we op zoek naar blauwe
kiekendieven en grauwe gorzen.
Let op, in 2017 hebben we deze tocht
moeten annuleren omwille van ijzel. Ga in
geval van twijfel na of de tocht wel doorgaat. Annuleringen worden in elk geval
aangekondigd op onze facebookpagina
en via de mailing lijst van Vogelwerkgroep Gent+.
Afspraak
08:00-19:00
Parking Yachtdreef in Gent
Deelnameprijs:
kostendelend rijden
Inschrijven: niet nodig
Meebrengen: lunch en drank
Info: Geert Spanoghe
geert.spanoghe@inbo.be
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Een nieuw mensenrecht
Het is donker buiten. Boink! Een tok tegen het raam. Ik moet niet kijken. Gegarandeerd een meikever, aangetrokken
door het licht. Hij spartelt wat ruggelings,
half groggy van de botsing. Een bosuil
landt op de venstertablet. Geen social
distancing . Hij zit op nog geen meter van
mij, enkel oog voor de kever. Bosuil eet
meikever. Het smaakt. Voldane zwarte
kolenogen. De bosuil vliegt de nacht weer
in. En dan besef je dat een huis nabij natuur toch wel wat heeft. Steenmarter en
vos lopen regelmatig de trailcam voorbij.
Op miezerige avonden verkennen vuursalamanders de houtmijt. Wakker worden van hissende kerkuilen: het is een
luxe. Stilte, natuur, rust.
BirdLife International en Natuurpunt roepen de Verenigde Naties op om een extra
artikel toe te voegen aan de Universele

Bosuil zoekt meikever
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Verklaring van de Rechten van de Mens.
Artikel 31: het recht op een gezonde natuurlijke leefomgeving. Als we iets leren
uit deze Covid 19-pandemie dan is het
wel dat dit essentieel is voor het overleven van de mens. Daarom niet overal bosuilen, steenmarters en vuursalamanders
maar wel een groene brok rust op wandel- of fietsafstand. Waar vlinders verwonderen en de lentegeur van meidoorn
bedwelmt. Gewoon wat Pinksterbloemen
of een geelwit laken van Bosanemoon en
Slanke sleutelbloem. Ochtendlijk geroffel
van spechten en straks weer de vlindervluchten van baltsende Wespendieven. Ik
wens het iedereen toe, ook na deze crisis.
Gewoon, omdat natuur een mensenrecht
zou moeten zijn.
Dominique Verbelen

©Norbert Huys
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Geliefd en gehaat, fluwijn of venijn:
de steenmarter
Al enkele weken zie ik in mijn buurt ’s
avonds laat af en toe een steenmarter
over straat lopen. Netjes op het voetpad,
in rechte lijn of zigzaggend, slenterend of
op een drafje, soms steekt hij de straat
over, hier en daar houdt hij even halt om
iets te besnuffelen of om eens rond te
kijken. Laat hij een geurspoor achter om
zijn territorium af te bakenen, of is hij iets
op het spoor? Die ‘hij’ kan trouwens ook
een ‘zij’ zijn, moeilijk om onderscheid te
maken tussen mannetje en vrouwtje. Het
diertje is niet echt schuw en laat zich gewillig beloeren (van op afstand). Met de
beperkte uitgangsmaatregelen is er maar
weinig volk op de baan en passeren er
niet veel auto’s. De straat is als het ware
één grote speeltuin geworden. Schattig
om het diertje bezig te zien.
Er kwamen opvallend meer meldingen
binnen van steenmarters in het werkingsgebied van onze afdeling. Al dan niet
nadat een diertje in aanvaring is gekomen
met de medemens: geluids- en geuroverlast op zolder, in een hok of een schuur,
dolle pret onder de motorkap van de
auto, een (dodelijk) bezoekje in het hok
van neerhofdieren,… Ja, ook kippen kijken beter uit hun doppen. Zo lieflijk is het
diertje dan niet meer en de brave burger
is uiteraard niet onverdeeld gelukkig met
deze bezoekjes. Maar valt er iets tegen
te doen en hoe moeten we omgaan met
steenmarters?

Verspreidingskaart van de steenmarter in België

genstelling tot zijn naaste familielid, de
boommarter, die uiterst zeldzaam is. De
steenmarter heeft ongeveer de grootte
van een kat maar is slanker gebouwd.
Doorgaans bruin van kleur met een opvallend witte keelvlek in tegenstelling
tot de boommarter die een gele keelvlek
heeft.

Een ander familielid, de bunzing, is iets
kleiner en wat robuuster gebouwd,
meestal donkerder gekleurd en wordt
gekenmerkt door zijn grotendeels witte
kop met zwarte streep waardoor het lijkt
of hij een masker op heeft. De wezel en de

De schattige steenmarter

De steenmarter (Martes foïna) is een
vrij algemene soort in Vlaanderen in te-
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hermelijn, en de das en de otter zijn respectievelijk de kleine en grote neefjes binnen de familie van marterachtigen (Mustelidae) die in Vlaanderen voorkomen, of
een poging doen om zich te vestigen zoals
in het geval van de otter. De steenmarter
is een verwoede jager die vooral ’s nachts
actief is, op zoek naar prooien of om zijn
territorium te inspecteren. Een heel acrobatisch diertje voor wie de meeste muurtjes, afsluitingen en grachten geen grote
barrières zijn. Een echte entertainer,
mooi om hem bezig te zien.
De niet-zo-schattige steenmarter

Toegegeven, de steenmarter en alle andere marterachtigen zien er lieflijk, aaibaar en schattig uit. Maar schijn bedriegt,
het zijn vrij bloeddorstige roofdieren. De
steenmarter is een echte opportunist,
stelt weinig specifieke eisen aan zijn leefwereld, volgt de mens in zijn voetsporen
en heeft zich wonderwel aangepast aan
onze nabijheid en ons cultuurlandschap.
Een echte cultuurvolger dus die zelfs in
steden te vinden is. Hij trekt dan ook zijn
neus niet op voor bebouwde gebieden en
plaatsen met menselijke activiteit; integendeel, hij profiteert er maximaal van.
Net als de andere marterachtigen is de
steenmarter grotendeels carnivoor, hij
voedt zich hoofdzakelijk met muizen en
ratten, maar ook met vogels en hun eieren. Amfibieën, insecten en dode dieren
staan ook op het menu en een plantaardig tussendoortje of zelfs etensresten laat
hij niet links liggen. Kortom, alledaagse
kost die moeiteloos te vinden is in de
omgeving van menselijke activiteit. Landbouwers bijvoorbeeld zijn de steenmarter niet ongenegen omdat hij muizen en
ratten vangt. Maar op veel andere plaatsen treft de steenmarter ook duiven, konijnen, kippen, cavia’s of andere kleine
huisdieren en die ontsnappen ook niet
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aan zijn vraatzucht. En het zijn meestal
makkelijke prooien.
Komt daar nog bij dat de mens zorgt voor
perfecte verblijf- en nestlocaties. Zolders,
schuurtjes, hokken, toegankelijke spouwmuren,… zijn ideale plaatsen om te rusten
of een nest jongen groot te brengen. Een
familie steenmarters op je zolder maakt
nogal wat kabaal en hun uitwerpselen en
prooiresten kunnen hoogst onaangenaam
rieken. Isolatiemateriaal en omhulsels
van draden en kabels zijn goed bruikbaar
om een nest te maken en leuk om mee te
spelen. Zodoende kan een steenmarter
behoorlijk wat schade berokkenen aan je
duurzame dakisolatie.
Om een nog steeds niet geheel duidelijke
reden, wordt een steenmarter ook onweerstaanbaar aangetrokken tot auto’s.
Onder de motorkap raken is een makkie
en daar liggen er nogal wat kabels… peuzelen maar!
Koesteren, beschermen of bestrijden

Een steenmarter dienen we niet te bestrijden, ook al is hij aan de haal gegaan
met het geliefde dwergkonijn van je
(klein)kinderen. We moeten hem waarderen, koesteren en beschermen, niet
enkel omdat hij muizen en ratten vangt,
de steenmarter is als toppredator een
noodzakelijke en wenselijke speler en
schakel in het ecosysteem en de voedselketen. Maar als hij je huis binnendringt en
je netjes geplaatste dakisolatie naar eigen
goeddunken herschikt en gebruikt voor
andere doeleinden? Of als hij je auto als
favoriete speelplaats heeft uitgekozen of
op een andere manier voor overlast zorgt,
moet je dit dan gelaten ondergaan?
Wat zegt de wet? Zoals wel vaker, is de
wetgeving niet met één oogopslag te
overzien. Eén enkel decreet of besluit is
niet voldoende om alles te verhelderen.
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De meeste bepalingen rond soorten en
hun eventuele bescherming worden beschreven in het soortenbesluit, maar ook
de Europese regelgeving (Natura2000 en
de Habitatrichtlijn) bepaalt mee de status van een soort en de jachtsector heeft
eveneens een vinger in de pap. Verder
wordt ook vaak verwezen naar de zogenaamde rode lijsten die de mate van
bedreiging van een soort omschrijven,
gaande van uitgestorven in Vlaanderen,
over ernstig bedreigd tot niet bedreigd.
Wat marterachtigen betreft, staat de otter
bijvoorbeeld als ‘uitgestorven’ op de rode
lijst, de boommarter als ‘met uitsterven
bedreigd’, de das als ‘bedreigd’, terwijl
de andere soorten ‘niet bedreigd’ zijn in
Vlaanderen. Maar de rode lijsten maken
in essentie de wet niet en bepalen niet
rechtstreeks de eventuele beschermingsmaatregelen. Daarvoor is er het soortenbesluit.
Het besluit onderscheidt vier categorieën
van bescherming. Categorie 1 en 2 omvatten de soorten die basisbescherming
genieten, al dan niet ondergeschikt aan
andere belangen van bijvoorbeeld landbouw en ruimtelijke ordening; de das is

Steenmarter op dakbalken
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een soort van categorie 1. Categorie 3
omvat de soorten, waaronder de otter,
die onder de Europese Habitatrichtlijn
vallen en waarvoor de meest strikte beschermingsmaatregelen gelden. Er worden soortbeschermingsplannen vooropgesteld, speciale beschermingszones
afgebakend en instandhoudingsdoelstellingen (IHD) geformuleerd. Dit geldt dus
voor de otter, maar volgens de rode lijst
is die soort uitgestorven in Vlaanderen,
dus kan er in praktijk niet veel gedaan
worden, behalve voldoende habitat creëren zodat die zich hier terug zou kunne
vestigen.
Ter vergelijking: de bever is eveneens een
habitatrichtlijnsoort (categorie 3), maar
is volgens de rode lijst ‘niet bedreigd’.
Het is maar hoe je het bekijkt. Categorie
4 van het soortenbesluit ten slotte, omvat
soorten die in eerste instantie onder de
jacht- of visserijregelgeving vallen. Voor
deze soorten gelden veel minder strenge
beschermingsmaatregelen, als die er al
zijn. Boom- en steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn, zijn allemaal soorten die
onder het jachtdecreet vallen, ook al staat

©Norbert Huys
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de boommarter op de rode lijst geclassificeerd als ‘met uitsterven bedreigd’. Deze
marterachtigen worden voor de wet dus
aanzien als jachtwild, net zoals konijn,
haas, vos, verscheidene vogelsoorten en
grotere zoogdieren (ree, everzwijn,…).
Voor alle (on)duidelijkheid: niet alle
soorten die opgenomen zijn in het jachtdecreet, vallen onder het soortenbesluit
(of omgekeerd). De wezel is zo’n soort.
Het jachtdecreet maakt gebruik van
jachtopeningsbesluiten die bepalen welke soorten hoe, waar en wanneer mogen bejaagd worden. De jacht op onze
marterachtigen wordt al vele jaren niet
meer geopend waardoor ze vallen onder de noemer ‘niet bejaagbare jacht- of
wildsoorten’. Om nog een vergelijking te
maken: onze vriend de vos is volgens de
rode lijst een niet bedreigde soort, de vos
is eveneens opgenomen onder categorie
4 van het soortenbesluit, valt onder het
jachtdecreet en wordt daar gerangschikt
als bejaagbaar volgens de jachtopeningsbesluiten. Indien wenselijk kan de jacht
op de vos eenvoudig geopend worden.

Allemaal nogal ingewikkeld. In praktijk
komt het voor de steenmarter hierop
neer: de soort mag niet bejaagd, gedood
of gevangen worden en mag ook niet opzettelijk opgespoord of nagezeten worden met het bestrijden als doel. Gif, klemmen en vallen zijn uiteraard totaal uit den
boze! In dit opzicht beschermt het jachtdecreet en het jachtopeningsbesluit de
steenmarter dus wel degelijk. Anderzijds
‘geniet’ de steenmarter niet van de beschermingsmaatregelen uit het soortenbesluit. Dit houdt in dat de soort op zich
niet bejaagd mag worden maar zijn leefgebied is niet uitdrukkelijk beschermd.
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Beter voorkomen dan genezen
Om enerzijds overlast door steenmarters
te voorkomen en er anderzijds in harmonie mee samen te leven in je buurt, dien
je zelf maatregelen te nemen om hem af
te weren en weg te houden van specifieke plaatsen. In sommige aspecten is
een steenmarter vergelijkbaar met een
vos, maar dan in wat kleinere proporties.
Een steenmarter kan vrij grote afstanden
(makkelijk 10 km) afleggen, verplaatst
zich uiterst efficiënt en laat zich niet zomaar tegenhouden. Een sprongetje van
1 tot 1,5 meter ver of hoog is geen probleem, een muur met verweerde stenen
of groeven tussen de stenen klautert hij
moeiteloos omhoog. Ook openingen en
spleten van ca 8 cm verschaffen hem
toegang tot eender welke ruimte en een
paar tientallen cm diep graven onder
een afsluiting is een kleine moeite. Op
zoek naar een rustplaats, nestgelegenheid of een prooi, wurmt hij zich overal
door, over of onder. Het komt er dus op
aan om zelf je zolder, kelder, garage, hok
of schuur af te sluiten door kieren, spleten en gaten te dichten zodat een steenmarter niet binnen raakt. Om je neerhof-,
huis- en gezelschapsdieren te beschermen, dien je gelijkaardige maatregelen
te nemen als voor vossen. Ophokken gedurende de nacht en een goede afsluiting
plaatsen rond de uitloopruimte. De mazen
in een afsluitdraad moeten uiteraard kleiner zijn dan voor een vos. Raap je kippeneieren voor zonsondergang en laat geen
sappig fruit buiten liggen.
Bedenk ook dat, zelfs als je dit zou willen,
het quasi onmogelijk is om permanent
verlost te raken van een steenmarter in
je buurt. De steenmarter is meer en meer
wijdverspreid en alom aanwezig. Vrijwel
alle geschikte plaatsen worden ingenomen door een dier. Zoals reeds vermeld,
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Steenmarter in oude schuur

heeft elke steenmarter een eigen territorium, waarbij het gebied van een mannetje kan overlappen met dit van één of
meerdere vrouwtjes. Als een steenmarter
verjaagd of gedood wordt, zal de vrijgekomen locatie al snel ingenomen worden
door een nieuw individu dat op zoek is
naar een woon- en leefgebied. Ook dit is
analoog aan de situatie met vossen.
Meer informatie over voorzorgsmaatregelen of mogelijke schadevergoeding vind
je onder andere op www.steenmarter.be
of bijvoorbeeld onder www.natuurenbos.
be/sites/default/files/inserted-files/
marters.pdf. Daar vind je ook informatie
over hoe je de auto kunt beschermen. Via
ANB (Agentschap voor Natuur en Bos)
kan je eveneens informatie verkrijgen
over welke stappen je kan ondernemen,
Groenlink nieuwsbrief / juli-december 2020
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moest je, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade geleden hebben door
toedoen van een steenmarter. Geleden
schade kan vergoed worden.
Koesteren

Hopelijk groeit het besef dat we soorten
als de steenmarter moeten aanvaarden
en zelfs koesteren. We moeten er mee
samenleven, net zoals met de vos. En wie
weet, binnen afzienbare tijd ook met de
wolf, maar dit zal dan niet in je achtertuin
zijn maar eventueel in één van de grotere,
bosrijke natuurgebieden in de regio. Dit
is voor later…
Peter Breyne
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Dat verdient een bloemetje!
Wij weten het al langer. De natuur is
heilzaam voor de mens. Niet het strakke
gazonnetje of nette bloemperkje maar
spontane, wilde natuur heeft een zeer
positief effect op de gezondheid, fysiek
en mentaal. Dat bleek uit heel wat studies
in het verleden maar nu is het brandend
actueel: in coronatijden grijpen heel wat
mensen terug naar de natuur in eigen
streek.
De Scheldevallei was in coronatijd zeer
druk belopen, soms ook met wat overlast.
Maar dat veel mensen nu van onze prachtige natuur en landschappen konden genieten, is dank zij onze vrijwilligers van
de beheerwerkploeg. Met deze ploeg verzetten we elk jaar bergen werk om onze
regio te vergroenen, wandelpaden aan te
leggen en kansen te geven aan kwetsbare
soorten die buiten reservaten geen kans
meer krijgen.

Deze ploeg verdient een bloemetje: de
gulden sleutelbloem, een nieuwkomer
voor onze reservaten.

Eerste gulden sleutelbloem

©Koen De Witte

Elke tweede zaterdag van de maand
beheerwerken in de scheldevallei
Samen aan de slag voor meer en betere natuur in je buurt. We nemen ook
wat tijd om duiding te geven over wat we doen en waarom we dat doen.
Wij zorgen voor een prachtig kader, leuke sfeer, eten en drank.
Iedereen welkom, voor ieder hebben we aangepast werk. De activiteit
wordt vooraf aangekondigd op onze website en via onze flits.
Geïnteresseerden kunnen ook hun naam doorgeven via groenlinkbovenschelde@gmail.com en dan worden ze persoonlijk op de hoogte gebracht
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De natuur brengt geluk en gezondheid
Nog nooit kwamen zoveel wandelaars
en fietsers op straat zoals in de maanden maart-april-mei van 2020. Ook de
natuurgebieden kregen veel meer bezoekers. Dat is goed voor onze gezondheid en brengt geluk, zo blijkt uit een
bevraging. Een studie uitgevoerd door de
Universiteit van Antwerpen en INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
in samenwerking met Natuurpunt en CM
(Christelijke Mutualiteit). De bevraging
werd gepubliceerd in De Standaard, de
nieuwsbrieven van de Gezinsbond, CM,
Zorgnet Icuro, Domus medica, het INBO,
de Universiteit Antwerpen, Natuurpunt
en het Agentschap voor Natuur en Bos.
De meeste van de 13.000 antwoorden
kwam van Natuurpunt en dat zal wellicht
de uitslag enigszins beïnvloed hebben.
De resultaten van het onderzoek (2018 in
Vlaanderen) maken ons gelukkig.

 80 % van de respondenten voelt zich
fit, positiever, meer ontspannen en over
het algemeen gelukkiger na een tijdje in
een natuurgebied doorgebracht te hebben
 gemiddeld doet de respondent dit
maandelijks

Wandelen is gezond
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 41 % bezoekt een natuurgebied om
zijn benen te strekken en een wandeling te maken
 22 % heeft tot doel er gemoedsrust
te vinden

Er zijn nog andere redenen om de natuur
in te gaan: de frisse lucht, genieten van de
schoonheid van natuur en tuinieren.

Verschillende redenen om de natuurgebieden niet of niet vaker te bezoeken, zijn
tijdgebrek, slechte weersomstandigheden of een gebrek aan natuurgebieden in
de directe omgeving.
Misschien mogen we voorzichtig besluiten dat er tijdens de coronacrisis nog
meer mensen ietsje gezonder en ietsje
gelukkiger zijn.
Wil je er ook bijzijn? Vraag de gratis gids
‘NatuurIsGezond’ aan. In deze gids vind
je heel wat praktische en haalbare tips.
Download het boekje en trek erop uit:
Natuur is gezond
Bron: www.natuurpunt.be
Colette Verslyppe

©Lieve Van Acker
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Twee Exmoor-pony’s geboren in de
Scheldemeersen
De twee mama’s, papa en kinderen stellen het goed. De veulens zijn begin mei
met enkele dagen verschil ter wereld gekomen. Een veearts kwam er niet aan te
pas.

Exmoorpony’s leefden tot vorige eeuw
in het wild in het Engelse nationaal park
Exmoor en geraakten niet gedomesticeerd. Hierdoor hebben ze een natuurlijke schuwheid en gehardheid en zijn
ze zeer geschikt voor begrazing van natuurterreinen. De pony’s komen ook niet
uit zichzelf op het publiek af om zich te
laten voederen. En dat willen we zo houden. Als je in hun leefgebied wandelt (Natuurgebied De Putten, Meersstraat Merelbeke) en je ziet hen lopen of het pad
oversteken, geeft het toch een beetje een
geluksgevoel. Genieten van de minikudde
is de boodschap en liefst meer dan 1,5 m
afstand houden.
Lieve Van Acker

Jonge veulens met hun moeder
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Pasgeboren veulen

©Kurt De Meulemeester
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De zwarte maffia in visland:
maak kennis met de aalscholver
Het zijn smeerlappen. Ze vreten alle vijvers leeg, ze schijten de bomen dood en
ze zijn hier illegaal ingevoerd. Ze krijgen
namen opgeplakt als schollevaar, kontenklepper of moddergans. Ze zijn de doodseskaders van de visvijvers. De zwarte
maffia.

Het blijft een frustrerende bierkaai om
tegen te vechten. Mensen willen niet luisteren. Een negatief idee over een beest
blijft koppig in hun hoofd plakken gelijk
een mossel op een golfbreker. Ondanks
degelijke info. Ondanks deftig uitgevoerde studies. Ondanks echte, levende waarnemingen. Het mag niet zijn. Neen. Elke
vos is een moordenaar, elke slang is giftig,
elke aalscholver een visdief.

Het zijn nochtans gruwelijk interessante
vogels, die aalscholvers. Ze zijn ouder dan
het Gentse Belfort en even intrigerend
als het Lam Gods. Levende fossielen zijn
het. Je blijft er naar kijken. Die haakbek.
Die reptilische schubben aan hun kop.
Die dolle ogen met die rode vlek aan. En
hun zwarte verenkleed dat even zwart
is als het plafond van een discotheek: je
ziet kleurschakeringen van diepbruin
tot glimmend donkerblauw met een iriserende groene gloed. In hun trouwkostuum komen daar nog eens bleke wangen en sexy witte dijen bij. Walter Van
Beirendonck zou er nog wat van kunnen
leren. Ze zijn familie van de pelikaanachtigen, ze hebben ook zo’n keelzak
om hun boodschappen in weg te steken.
En aan hun zwempoten staan alle tenen
naar voor en tussen alle tenen hebben ze
zwemvliezen. Daarom staan ze zo koddig
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te wankelen op een tak of bovenop een
lantaarnpaal. En ze eten vis. Want daar
zijn ze goed in, in vis pakken.

Geen vijf kilo per dag maar jagen kunnen ze goed
Zucht. Maar neen, maar neen. Een aalscholver heeft geen vijf kilo vis per dag
nodig om te overleven. Dat is belachelijk
absurd, want de vogel zelf weegt maximum 3,7 kilo. Ze vreten per dag tussen
de 300 en 500 gram vis, en dan is dat al
meer dan genoeg. Ze zijn ook liever lui
dan moe: als ze hun kostje voor die dag
bij elkaar gescharreld hebben, stoppen ze
ermee en brengen ze de rest van de dag al
rustend door.
En neen, neen, neen. De populatie aalscholvers zorgt niet voor het uitsterven
van hele vispopulaties. Dat zou trouwens
in hun eigen vel snijden want dan hebben ze geen vis meer om zelf te eten. De
natuur regelt op dat vlak zichzelf. Minder vis betekent minder aalscholvers, zo
simpel is dat. Dat ze als aal-scholver ook
aal (paling) eten, klopt wel. Maar paling
zit zeker niet als hoofdingrediënt in het
menu: het is vooral brasem, voorn, pos
en baars. Kieskeurig zijn ze niet, want ze
eten meestal de soorten die ze plaatselijk
het beste kunnen pakken. Zo lomp als ze
zijn in de lucht, zo sierlijk en doeltreffend
zijn ze in het water. Het zijn fenomenale
jagers die op zoek naar vis tot tien meter diep kunnen duiken. Soms jagen ze
in groep en dan kunnen ze gruwelijk efficënt zijn: zo’n rechthoekige betonnen visvijver is dan een gratis meeneemchinees
die in een mum van tijd wordt geplunderd. In veel visvijvers wordt vis uitgezet
18

Aalscholver

zodat je er onnatuurlijk hoge aantallen
van één of enkele soorten krijgt. Zonder
natuurlijke oevers en beschutting heeft
die vis in zo’n badkuip evenveel kans op
rust als de Mona Lisa in het toeristisch
hoogseizoen.

Hun bijnaam is pastoor
Zie ze daar staan. Mijmerend op een grote
tak, als sjofele oude mannen in stille overpeinzing met uitgestrekte vleugels en de
blik op oneindig. De gewoonte om op takken of lantaarnpalen met gespreide vleugels te staan drogen, heeft aalscholvers de
toepasselijke bijnaam ‘pastoor’ gegeven.
In sommige boeken en artikels vind je
nog altijd dezelfde redenering: aalscholvers hebben geen stuitklier, ze zijn een
kladversie van de watervogels, het zijn
halve misbaksels die bij de evolutie een
paar schakels gemist hebben en nu met
de gebakken natte peren zitten. Dat klopt
Groenlink nieuwsbrief / juli-december 2020
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niet. Aalscholvers hebben wel degelijk
een stuitklier die vet afscheidt om hun
verenpak waterdicht te maken. Die stuitklier is van dezelfde proportie als bij andere watervogels. Geen misbaksels dus,
en ook geen evolutiefoutje. Aalscholvers
kiezen er zélf voor om hun zwempak nat
te maken, zo simpel is het. Want met een
nat zwempak kan je dieper duiken en efficiënter vissen. Ze persen dan de lucht uit
hun veren en verdwijnen met een sprongetje onder water. Hun botten zijn zwaarder en ze hebben kleinere luchtkamers in
hun lijf. De baarden van hun veren staan
ver uit elkaar zodat water er makkelijk
tussen kan. Allemaal biologische aanpassingen om als een volleerde duikboot te
kunnen vissen. Maar nadien is hun verenkleed doornat en moet er gedroogd worden. Dus flapperen ze onhandig naar een
grote tak of lantaarnpaal en daar zitten ze
dan. Met de vleugels gespreid, tegen de
19

wind in, staan ze te drogen gelijk versleten handdoeken aan een wasdraad.

Terug van weggeweest
Maar neen. Aalscholvers zijn hier niet
“illegaal ingevoerd door de groenen”. Ze
zijn hier gewoon altijd al geweest. In de
achtste eeuw werd al gesproken van de
zeeraaf, het zwarte beest dat ‘gelijk een
Dracula zijn zwarte vleugels spreidt’. In
de Engelse folklore werden ze verguisd
als des duivels, in Noorwegen was het een
teken van voorspoed als er een aalscholver op je huis landde. Het kan verkeren.
En in Azië worden aalscholvers nu nog
altijd als vissershulpje gebruikt. Aalscholvers hebben een massief breed verspreidingsgebied, van Europa tot Japan. En het
is vooral aan de andere kant van de wereld dat men aalscholvers traint om vis te
vangen: met een ring rond de nek kunnen
ze enkel de kleinere vissen inslikken. De
grotere moeten ze afgeven. De mens wil
ook wat.
De top is bereikt. De maxima zijn gehaald.
De records zijn gevestigd. In de jaren ‘60

Aalscholver in ochtendnevel
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van de vorige eeuw waren aalscholvers
als broedvogel verdwenen in België en
30 jaar geleden waren er nauwelijks aalscholverkolonies. Ze werden enthousiast
afgeknald. Hun nestbomen omgezaagd.
De eieren vergiftigd. En door de slechte
waterkwaliteit was er gewoonweg geen
eten voor die vogels. Dat is allemaal min
of meer voorbij: een betere waterkwaliteit geeft meer vis, en wettelijke bescherming geeft meer nesten. Dus kweekten
aalscholvers statig en enthousiast verder.
Hele wijken werden opgetrokken, appartementsblokken in de bomen neergepoot.
Vanaf eind januari zijn ze terug uit hun
winterverlof en dan begint de heropbouw
van de oude nesten. Dat ze intussen hun
nestbomen vol schijten en hun eigen huis
om zeep helpen, nemen ze er maar bij. Als
het te erg wordt, bouwen ze wel een nest
in andere bomen. Of ze verhuizen het hele
boeltje en gaan ergens anders een nieuwe
kolonie vestigen.
Vanaf 2005 is de aalscholverpopulatie
aan het stagneren. Dat was ook te verwachten: in een gezond evenwichtig eco-

©Yves Adams
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systeem blijft een populatie niet tot in der
eeuwigheid groeien. Daarin verschilt de
natuur van het bruto nationaal product:
de race naar de eeuwige groei bestaat
niet. En dus worden bestaande kolonies
afgebouwd en worden er nauwelijks nog
nieuwe nestplaatsen ingenomen. Uitzondering hierop is een relatieve nieuwbouw
aan de kust, want in Oostduinkerke is
sinds 2015 een gloednieuwe aalscholverkolonie bijgekomen. Het zijn niet enkel
mensen die een appartement met zicht
op zee willen.
Kijk eens mee naar Big Brother in de
Bourgoyen
In de Bourgoyen-Ossemeersen in Gent
hebben we ook zo’n aalscholverkolonie
met inbegrip van een schuilhut, vlakbij
de nestbomen. Zo kan je als een echte
Big Brother van op de eerste rij meemaken hoe het echte leven van de aalscholver er aan toe gaat. Ga er eens zitten en

sla het schouwspel gade: de onbeholpen
wapperende gevechten om een tak of een
nestplaats. De ouwe mannen in een zwart
pak, drogend op een tak, starend naar
het Grote Niets. De zwoegende, suffende
pogingen om flapperend en trappelend
vanop het water het luchtruim te kiezen.
De groepen aalscholvers die als volleerde
bommenwerpers in grote cirkels proberen landen op hun nestplaats. Het koesterend en koerend geluid van de oudervogels naar het jonge grut dat bedelend en
jankend hun eten opeist.
Het is een cinema die zijn gelijke niet
kent. Een toneelstuk zonder scenario of
regie maar met mooie kostuums en een
fantastisch decor. En met échte acteurs en
innige emoties.
Zo heb je aalscholvers wellicht nog niet
bekeken.
Tim De Winter

KETSJING!

Nu en dan zetten we in de tuin eens een
nachtvlinderval uit. Niet echt fervent.
Nog maar 526 soorten, maar wel al een
pak leukerds. Donkere iepenuil en coureurmotje zijn zowat de lokale specialiteiten. Voor beide soorten is dit één van
de hotspots in België. Maar ook drievlekdwergspanner, gestippelde rietboorder,
gemarmerd koolmotje, gevlekte kustmot,
eikenpalpmot en donkere maanpalpmot
behoren toch tot het betere mottenwerk.
Op 21 mei 2020 zat er weer iets raars in de
val. Korte tapvlek, stomp en wit ingevuld.
Geen opvallende W maar wel een duidelijke witte golflijn. ObsIdentify en Hugo
Van Doorslaer (de lokale mottengoeroe)
hielden het op een heideschaaruil, een
soort die nog nooit eerder in Vlaanderen
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De eerste Heideschaaruil voor Vlaanderen
©Hugo Van Doorselaer

werd waargenomen en in België slechts
erg zelden in de Hoge Venen wordt opgemerkt. Voorwaar een knaller van een
dwaalgast in eigen tuin.
Dominique Verbelen
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Voor onze mini-natuurpunters:
maak eens je eigen patatvogel

Patatvogel

©Ann Sels

Maar… hoor ik je al zeggen: de patat vraag ik aan mama of papa maar waar haal ik al
die veertjes?

Als je goed rond je kijkt zal je hier en daar een pluim of pluimpje vinden. In deze periode van het jaar verliezen veel vogels hun veren omdat ze versleten zijn van al dat heen
en weer hollen om hun kleintjes eten te geven. Sommige vogels reizen tot in Afrika en
dan hebben hun veren ook wel goed en veel gewerkt. Dus tijd voor nieuwe veren. Het
verliezen van de veren en terug nieuwe veren krijgen, noemt men met een moeilijk
woord: ruien. Deze verandering gebeurt omdat de vogels moe zijn na het grootbrengen van hun jongen en ze wat rust nodig hebben. En dat is het moment dat je hier en
daar de veren kan vinden. Dus oprapen maar en je eigen ‘patatvogel’ creëren.
Laat je mama of papa, zus of broer een foto nemen met jou en je ‘patatvogel’ en je komt
op de website van Natuurpunt Boven-Schelde
De leukste, grappigste, vriendelijkste, kleurrijkste vogelpatat krijgt een verrassing.
Stuur je foto naar lievevanacker@hotmail.com (Lieve Van Acker – Melle)
Benodigheden:
 1 patat of aardappel, mag ook een zoete patat zijn
 neusje en oogjes: naar eigen creatie
 touwtje en kurk om je patatvogel een mooi plaatsje te geven.
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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, hulp bij verzending

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
 Valentijnsverkoop van sleutelbloemen

Ondersteuning van IT en sociale media

 Up-to-date houden van de website
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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: groenlinkbovenschelde@gmail.com
Bezoek onze website: Natuurpunt Boven-Schelde

