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Zomer 2007: door allerlei omstandigheden is het ledentijdschrift van de regio Taxandria - de 
Haaklewie - danig in het sukkelstraatje beland en de toekomst van het tijdschrift oogt hoogst 
onzeker. Luc Meul en Luc Van Gompel van afdeling de Wulp concluderen dat er dringend 
actie moet ondernomen worden en doen een oproep naar kandidaten om de Haaklewie 
terug op de rails te krijgen. Samen met nog enkele vrijwilligers hebben we aan die oproep 
gehoor gegeven. 
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we er meteen ingevlogen. We hebben doelstellingen ge-
formuleerd, een structuur op poten gezet, een taakverdeling afgesproken en onze plannen 
afgetoetst met de afdelingen.
Anno 2020 denk ik te mogen stellen dat de Haaklewie al een hele tijd terug in goede doen is. 
Hij heeft onderweg een kleurtje gekregen, verschijnt op tijd en brengt boeiende en leerrijke 
informatie in een attractieve lay-out. Dankzij advertenties en een efficiënt productieproces 
kunnen we dit doen tegen een zeer lage kostprijs. Dit alles is de verdienste van een aantal 
zeer gedreven vrijwilligers zowel in het verleden als vandaag ….
Voor mij is het daarom - 13 jaar na die bewuste bijeenkomst - ook het ideale mo-
ment om met een gerust gemoed de fakkel door te geven. De wintereditie wordt 
mijn laatste editie als hoofdredacteur. Om ervoor te zorgen dat we in 2021 met een 
nieuwe hoofdredacteur van start kunnen gaan, lanceer  ik nu alvast de vacatu-
re. Voel je je aangesproken, aarzel dan niet om Jef Jonckers of mezelf te contacteren. 

Geniet van de herfst!
Karl Wouters

Grauwe klawier © Pixabay
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Vlaams natuurreservaat 
Tielenheide

Tielenheide ligt in het zuiden van Turnhout 
tussen Veedijk en Leiseinde en is zo’n 60 ha 
groot. Het gebied bestaat voornamelijk uit 
landduinen, heide, bos, schraal grasland en 
enkele kleine vennen. Samen met Tielen-
kamp, Winkelsbroek, Balderij, Rielenbroek, 
… vormt het reservaat een grote natuurkern 
tussen Zevendonk en Tielen, 
goed voor ruim 850 ha. Deze 
kern is nagenoeg integraal Na-
tura 2000-gebied (750 ha), het 
Europees natuurnetwerk dat de 
toekomst wil verzekeren van be-
dreigde leefgebieden en soorten.
Tielenheide is een relatief onbe-
kend reservaat omdat het jaren-
lang klein was (10 ha) en de wan-
delmogelijkheden erg beperkt 
waren. In 2014 breidde het re-
servaat uit met 50 ha militair do-
mein, het voormalig oefenterrein 
Tielen-Heide 2 (“TH2”) van het 
Opleidingscentrum nr. 3 Kazerne 
Majoor Blairon (Turnhout). Dit op-
leidingscentrum opende in 1946 
zijn deuren en tot de afschaffing 
van de dienstplicht in 1994 volg-
den hier ca. 700 000 miliciens 
hun eerste maand opleiding. 
Om de conditie te verbeteren, 
de discipline aan te scherpen en 
allerhande basistechnieken aan 
te leren, kwamen de miliciens 
gepakt en gezakt naar Tielenhei-
de. Ook een driedaagse bivak in 
bos en hei maakte deel uit van 
het programma. Men beschikte 
o.a. over enkele hindernispistes 
die met geweer en rugzak tegen 
de tijd moesten genomen worden. Elders 
op het terrein moesten schutterskuilen uit-
gegraven worden. In het noorden van het 
terrein was er een parcours voor de oplei-
ding van vrachtwagenchauffeurs. Op het 
terrein staan lokaal nog enkele wrakken van 
legervoertuigen (o.a. een oude M75 tank 

van Amerikaanse makelij) die als doelwit ge-
bruikt werden bij tactische oefeningen. 
De natuurwaarden van het gebied situeren 
zich voornamelijk in de (half-) open sfeer. Uit 
een recente biodiversiteitsaudit waarbij de 
habitatvoorkeur van ruim 600 aandachtsoor-
ten (Rode Lijstsoorten, zeldzame soorten, 

beschermde soorten, …) in de natuurkern is 
nagegaan, blijkt dat ruim de helft van hen is 
gebonden aan open landschappen. Dit heeft 
uiteraard alles te maken met de historiek 
van het gebied. De historische Thielen hey-
de was samen met de Turnhoutse Heyde 
een groot heidegebied (750 ha) tussen de 

vallei van de Aa en de vallei van de Grote 
Caliebeek. Uitgestrekte heidelandschappen 
zijn in onze streken eeuwenoud, vaak meer 
dan 1 000 jaar. De heide als leefgebied is 
ongetwijfeld nog ouder: de degradatie van 
gemengd loofbos tot heide (door kap, be-
weiding, brand, …) begon wellicht al vanaf 
3800 v.C. De degradatie gebeurde in golfbe-
wegingen daar de invloed van de mens op 
het natuurlandschap niet altijd even intens 
was. Het traditioneel beheer in de heide gaf 
aanleiding tot het ontstaan van een gevari-
eerd landschap met struikheide, dopheivel-

den, landduinen en vennen die het leefge-
bied vormen van een bijzondere fauna en 
flora. De planten en dieren die hier leven zijn 
vaak zeer gespecialiseerd. Een goed voor-
beeld zijn de zandbijen, graafbijen, spinnen-
doders, mierenleeuwen, zandloopkevers en 
sprinkhanen die enkel kunnen overleven als 

er open zand aanwezig is. Op 24 januari 
1597 was het terrein het toneel van de Slag 
van Thielen (ook gekend als Slag bij Turn-
hout), een belangrijke veldslag tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog. Een oude straatnaam 
ten noorden van het gebied – Waraxstraat- 
verwijst naar een hoofdrolspeler van de 
veldslag, graaf Varax.
Van de ruim 750 ha heide op het einde van 
de 17de eeuw bleef er eind 20ste eeuw nog 
geen 5% over, sterk versnipperd en verbos-
send. De rest was omgezet tot naaldbos of 
landbouwgrond. Een klein stuk (ca. 4 ha) 

heide in het natuurreservaat 
-gekend als Veedijks Heiken- is 
het best bewaarde relict van 
het oude cultuurlandschap. De 
spoorweg die het gebied in het 
westen begrenst, werd aange-
legd in de periode 1853-1855, 
dwars door de heide. Het is één 
van de vroegste spoorlijnen en 
de bermen zijn ecologisch van 
bijzonder groot belang vanwege 
de relictpopulaties van typische 
heidesoorten (rest van omgeving 
werd bijna volledig bebost in pe-
riode 1850-1995). Er was zelfs 
een spoorweghalte ‘Tielenheide’, 
gelegen op de gemeentegrens 
met Tielen, met een wissel rich-
ting Gierle en een lemen hutje 
genaamd ‘Krikkes barak’. Op 
deze locatie werd voornamelijk 
hout uit het Gierlebos (Groten-
houtbos) geladen.
De belangrijke natuur- en erf-
goedwaarden van het heideland-
schap vormen de motivatie om 
een deel van het heidelandschap 
in volle glorie te herstellen. In 
de periode 2004-2008 gaf het 
Europees natuurherstelproject 
Life Danah hiertoe de aanzet. 

Het heideareaal werd terug uitgebreid van 
ca. 8 ha tot een min of meer aaneengesloten 
blok van 26 ha, inclusief 2 ha vennen. Dit ge-
beurde op het moment dat het terrein nog in 
eigendom was van Defensie (DANAH= De-
fensie + Agentschap voor Natuur en Bos = 
NAtuurHerstel). Daarnaast is de omvorming 
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Het Jos Aertspad
Er wordt al enkele maanden hard gewerkt 
om in de loop van 2021 een vernieuwd Jos 
Aertspad te kunnen voorstellen.
Jos Aerts (1909-1982) was een autodidact 

en vooral begaan met het Turnhoutse dia-
lect en de Turnhoutse planten, onder andere 
sterk betrokken bij de oprichting in 1933 van 
De Wielewaal, de voorloper van Natuurpunt.

van dennenbos naar gemengd, streekeigen 
bos ingezet en ging er veel aandacht naar 
het creëren van lichtrijke bosranden.
Ondertussen is het gebied in volle ontwik-
keling. Voor een aantal soorten zoals Gen-
tiaanblauwtje, Heideblauwtje en Heivlinder 
kwam het heideherstel te laat, maar de 
meeste andere heidesoorten doen het goed. 
Het reservaat is niet erg groot maar wel zeer 
gevarieerd en reliëfrijk met open landduinen, 
jonge en oude droge heide, droog schraal-
grasland, natte heide, vennetjes, structuur-
rijke bosranden en kleine gemengde bosbe-
standen. Hierdoor vinden heel wat dieren en 
planten er een geschikt leefgebied. Dankzij 
de inspanningen van verscheidene toe-
gewijde vrijwilligers wordt het gebied goed 

gemonitord. Hierdoor weten we onder meer 
dat Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Bruine 
eikenpage het goed doen in het gebied.
Het beheer van het natuurreservaat bestaat 
in eerste instantie uit het in stand houden 
van het open karakter van de heide door be-
grazen (schapen en konikpaarden), kappen 
en maaien. De grote atmosferische stikstof-
depositie is wellicht het grootste knelpunt 
van het gebied. Deze zorgt voor een uitbrei-
ding van Grijs kronkelsteeltje en grassen.
Tielenheide is sinds kort opengesteld voor 
wandelaars. Aangelijnde honden zijn in een 
deel van het reservaat welkom. Meer info is 
de vinden op www.natuurenbos.be. Nieuws 
van de boswachter is te volgen op Instagram 
(boswachter Krom a.k.a. @krisrombouts). 

In 2007 verscheen “Het 
Turnhoutse Plantenboek 
van Jos Aerts” met 220 
afbeeldingen van zijn te-
keningen en een cd-rom 
met de volledige collectie 
(950 bladzijden). Kortom, 
een man die het verdient 
om door ons te worden 
gekoesterd; een naar hem 
genoemd pad leek ons 
een passend eerbetoon.
In 1984 werd er reeds 
een Jos Aerts wandelpad 
voorgesteld, een tocht van 
± 15 km, deze liep groten-
deels over wat nu drukke beton- of asfalt-
wegen zijn. Daarom werd geopteerd om te 
kiezen voor een nieuw, verkeersluw traject.
Jos woonde zijn ganse leven aan brug 2 van 
het kanaal Dessel-Schoten, nabij de baan 
naar Merksplas. Uiteraard was zijn favoriete 
werkterrein dan ook het noorden van Turn-
hout. Deze beide gegevens vormen de basis 
van de nieuwe route. 
Er werden twee lussen voorzien: een gro-
te lus doorheen het noorden van Turnhout 
(Turnhouts Vennengebied en Nieuwe Bos-
sen) en een kleinere, verharde lus voor 
minder mobiele mensen in de buurt van het 

kanaal. Beide lussen sluiten op 
elkaar aan en zijn dus perfect te 
combineren.
De grote wandeling kan je star-
ten aan de Klein Engelandhoe-
ve, om via Koeiven, Langven-
straat, Peerdsven en Boones 
Blijk eventueel de aansluiting 
met de verharde route te kunnen 
maken en zo je trip uit te breiden. 
Zo niet, ga je verder via Dennen-
straat en Drievennenstraat rich-
ting Speelbos en zo terug Klein 
Engelandhoeve. Je kan ook star-
ten aan Veldekenshof.
De verharde lus start aan brug 2 

(Klaverhof) en loopt via het jaagpad naar de 
Stadsboerderij, en de bekende moestuin-
tjes. Ook hier is bloemenpracht aanwezig!
Het is de bedoeling om, naast een aangena-
me wandeling aan te bieden, ook via borden 
info te geven omtrent de aanwezige streek-
eigen flora door middel van een foto of teke-
ning uit het boek van Jos Aerts en waar kan 
ook de dialectnaam te vermelden.
Behalve de natuurlijke rijkdom, zijn er ook 
voldoende horecazaken aanwezig om van 
deze wandeling een aangename belevenis 
te maken.

Natuurpunt Kempen 
boven de doopvont

Onder de naam Natuur.Kempen heeft de 
regionale samenwerking tussen lokale Na-
tuurpuntwerkingen, afdelingen, kernen en 
werkgroepen in het Kempens middengebied 
opnieuw vorm gekregen. De samenwerking 
die al bestond onder de naam Taxandria 
wordt uitgebreid tot het hele arrondissement 
Turnhout.

Waarom samenwerken?

Natuur.Kempen wil enerzijds de Natuur-
puntwerking sterker maken in de regio en an-
derzijds de regionale Kempische eigenheid 
meer laten doorwegen in de werking van 
Natuurpunt. De basis blijft de lokale vrijwil-
ligerswerking, die ondersteund, versterkt en 
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verbreed wordt door regionale initiatieven. 
Tegelijk staat Natuur.Kempen voor openheid 
naar andere verenigingen en individuen. 
Natuur.Kempen is lid van de groep van de 
Natuurpunt regionalen en wil doorgroeien tot 
een volwaardige regionale vereniging.

Wat doen wij?

Prioritaire aandacht gaat naar coördinatie en 
samenwerking voor het opvolgen van regio-
nale beleidsdossiers, vertegenwoordiging in 
adviesorganen, praktische en organisatori-
sche ondersteuning van publieksactiviteiten, 
afstemming in de planning van educatieve 
activiteiten.
Natuur.Kempen neemt standpunten in over 
actuele kwesties in verband met natuurbe-
houd in de brede zin. Bij lokale dossiers ge-
beurt de afweging door de direct betrokken 
lokale werking. Bij regionale dossiers zoe-
ken we naar een gezamenlijk standpunt en 
strategie. Hiervoor wordt de groep van de 
ambassadeurs geraadpleegd. Bij voorrang 
werken we proactief aan een standpunt dat 
besproken wordt op de bijeenkomsten.
Natuur.Kempen staat voor samenwerking 
met andere partners en versterking van de 
dialoog met geledingen in de samenleving. 
Dat gebeurt door deelname aan projecten 
en participatie in adviesraden en samenwer-
kingsverbanden zoals het regionale land-
schap.

Het Kempens manifest

Natuur.Kempen zet zich in voor de Kem-
pense natuur. Daarbij staat eigenheid en 
onvervangbaarheid centraal. We doen dat 
door te ijveren voor meer waardering, een 
betere bescherming en versterking van de 
natuurwaarden. Dat gebeurt bij voorkeur op 
de schaal van het landschap en met oog 
voor de ruimtelijke en ecologische samen-
hang. Het toetsingskader is duurzame ont-
wikkeling.

Kempense natuur meer waarderen

Er is kennis nodig over de natuur in de Kem-
pen. Met speciale aandacht voor de eigen-

heid en onvervangbaarheid van de Kem-
pense natuur en landschap. Natuurwaarden 
gaan samen met waarden op het vlak van 
erfgoed, gezondheid en ecosysteemdien-
sten. Naast kennis en educatie is natuurbe-
leving belangrijk om het draagvlak te vergro-
ten. 

Kempense natuur beschermen

De bedreigingen van natuur en biodiversiteit 
zijn gekend. In de Kempen zijn dat vandaag 
vooral: 
- vermesting die samenhangt met de inten-

sieve veehouderij
- verdroging en andere gevolgen van de kli-

maatontreddering
- versnippering door verstedelijking, in-

frastructuren en ruimtelijke wanorde. 
De bedreigingen moeten aangepakt wor-
den op alle niveaus en bij voorrang door 
overleg met alle betrokkenen, doelgroe-
pen en overheden. Soms is, gelet op de 
algemeen gebrekkige handhaving, juridi-
sche actie onvermijdelijk.

Kempense natuur versterken

Voor het versterken en meer robuust ma-
ken van de natuur is ruimte nodig, als ant-
woord op de versnippering van de veel te 
kleine natuurgebieden. Daarnaast moeten 
er middelen zijn voor een aangepast natuur-
beheer. Op grotere schaal zijn maatregelen 
nodig voor het herstel van ecosystemen, op 
de eerste plaats op het vlak van waterhuis-
houding. Voor de versterking van de natuur 
is aanpak op het niveau van het landschap 
aangewezen. In de Kempen komen meerde-
re gebieden in aanmerking voor landschaps-
park, grenspark of zelfs nationaal park.
In september is de officiële start van de sa-
menwerking als vzw. Dan wordt ook een be-
stuur gekozen. 
Wil je meer weten over Natuur.Kempen: 
contacteer Jos Gysels, Diederik De Wit, 
Peter Smittenaar kempen@natuurpunt.be
Of surf naar  
www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurkempen
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In het eerste nummer kwamen Reinaert 
en Izegrim al aan bod, de vos en de wolf 
uit het Middeleeuws verhaal  Van den vos 
Reynaerde. In de tweede aflevering werden 
twee soorten besproken die hier al (veel) 
langer verdwenen waren, maar hun areaal 
terug uitbreiden: lynx en wilde kat. Nu is het 
de beurt aan de grotere marterachtigen die 
passen in het thema van deze artikelen-
reeks. Steen- en boommarter zijn de eerste 
die aan bod komen.
Er is een lange periode geweest dat hier 
alleen nog de kleinere marterachtigen bun-
zing, hermelijn en wezel voorkwamen en op 
enkele geïsoleerde plaatsen nog de boom-
marter. Alle roofdiersoorten werden immers 
tot in de tweede helft van vorige eeuw als 
schadelijk beschouwd en mochten verdelgd 
worden.
Boommarter

Anders dan zijn nauwe verwant, de steen-
marter, kende deze soort volgens Van den 
Brink een gevarieerde verspreiding. Hij 
kwam voor in bijna geheel Noorwegen, Zwe-
den en Finland, een groot deel van Ierland 
en op enkele plaatsen in Groot-Brittannië. In 
Spanje was zijn voorkomen beperkt tot een 
smalle strook in het noorden. In Italië leef-
de hij in het gehele schiereiland en op de 
grote eilanden, van de Balkan was enkel het 
noordelijk deel bezet. Opmerkelijk is dat hij 
halfweg vorige eeuw volledig zou ontbroken 
hebben in een zone die loopt van Friesland 
tot het noorden van Bretagne. In ons land 
zou hij beperkt zijn geweest tot grofweg de 
provincies Luik, Namen en Luxemburg. De 
auteur vermeldt wel dat die soort zeer sterk 
achteruitgaat. 
In onze streek was de boommarter beperkt 
tot enkele bosgebieden.
- zeker tot de Interbellumperiode kwam hij 

voor in Ravels (in het - toen nog - Staats-
bos), Poppel, Postel, Meerle/Meersel-
dreef, Turnhout (1 ex. doodgereden op 

Antwerpse steenweg t.h.v. Galgenbeek).
- rond 1940 zag Louis Delsupehe een ja-

gende boommarter in Mol
- op 23 december 1957, 1 ex. gevangen met 

klem in Grotenhoutbos, Gierle
- beginjaren ‘60, laatste boommarter ge-

schoten in Grotenhoutbos, Gierle, in fa-
zantenren. 

- ca. 1960 (?), 1 ex. geschoten te Arendonk 
(Rode Del)

- ca. 1970 (?), 2 ex. gevangen te Postel.
Dat was toen nog legaal. Maar voor het eerst 
werd in het M.B. voor het jachtseizoen 1976-
’77 gesteld dat de jacht op steen- en boom-
marter niet meer toegelaten was en bij K.B. 
van 22 september1980 werd het verboden 
o.a. marterachtigen te doden, te vangen of te 
verstoren. Ze stonden nog wel in het Vlaam-
se Jachtdecreet 
van 24 juli 1991, 
meer bepaald in 
de categorie “ove-
rig wild”, maar de 
jacht op de marters 
werd niet meer ge-
opend. Dat belette 
niet dat er op vele 
plaatsen nog mar-
terachtigen werden 
vergiftigd, gescho-
ten of met klemmen 
gevangen. Werner 
De Kinderen vond 
- toen hij verant-
woordelijke werd in 
het Grotenhoutbos 
- daar tal van klem-
men voor het vangen van roofwild. 
In Verkem e.a. worden enkele van boven-
vermelde waarnemingen vermeld, men 
signaleert er ook uit Herentals (begin 60-er 
jaren) en noemt zelfs nog nestvondsten in 
Kalmthout (einde 60-er, begin 70-er jaren). 
Een overzicht opgesteld door het Bestuur 

Zoogdieren gaan en komen (terug) 
in de Kempen - deel 3

van Waters en Bossen vermeldt het zeld-
zaam voorkomen in Oostmalle. Uit het begin 
van deze eeuw, meldt Verkem 2 verkeers-
slachtoffers voor onze provincie, namelijk 
Ranst (2002) en Herenthout (2003). In zijn 
boek over De Zegge spreekt Marcel Ver-
bruggen over zichtwaarnemingen eind april 
2000 in Zoerselbos en over een exemplaar 
dat Bert Veris op 26 maart 2001 zag in een 
nestbak voor bosuil op de Zegge zelf. In 
Kalmthout is er een zichtwaarneming in au-
gustus 2005 en wordt er op 9 mei 2007 een 
gekwetst mannetje gevonden, dat een dag 
later terug kan losgelaten worden. 
Tot dan toe baseert men zich op zichtwaar-
nemingen of vondsten van gedode dieren. 
Dit laatste heeft wel het voordeel dat men 
nauwkeurig kan bekijken of het wel om een 
boommarter gaat en niet om de nauw ver-
wante steenmarter, dat men het DNA kan 
onderzoeken, het geslacht kan bepalen en 
bij wijfjes kan zien of ze al jongen hebben 
gehad. Verkeersslachtoffers geven echter 
geen volledig beeld van het voorkomen van 
de soort. De Europese Habitatrichtlijn ver-
plicht de deelstaten (o.a. ons land) tot een 
zesjaarlijks rapport over het voorkomen 
van een aantal specifieke soorten, o.m. de 
boommarter. Om daar een beter zicht op 
te krijgen gaat het INBO (Instituut voor Na-
tuur- en Bosonderzoek) sinds 2008 over op 
het gebruik van cameravallen. Dan kan het 
soms moeilijker zijn om de martersoort en 
zeker het geslacht te bepalen, maar het dier 
leeft ten minste nog en men krijgt een beter 
zicht op de verspreiding van de populatie. 
De soort blijkt begin deze eeuw wel volop in 
uitbreiding van zijn territorium. 
De grootste cluster van waarnemingen be-
vindt zich in het noordwesten van onze pro-
vincie met name in de streek van Essen, 
Kalmthout en Kapellen tot Brecht en Bras-
schaat. Hier worden vanaf 2005 regelmatig 
waarnemingen gedaan o.a. van een wijfje 
met 3 jongen, maar worden ook nog heel 
wat verkeersslachtoffers gevonden. Een 
geïsoleerd geval is het verongelukte exem-
plaar in Zandvliet op 7 november 2017. 
Maar ook in het zuidwesten van onze provin-
cie duikt op twee plaatsen de boommarter 
op namelijk in Hingene Bos (lente 2017) en 

datzelfde voorjaar ook in het Broek de Nae-
yer in Willebroek.
In de Midden-Kempen worden dit decenni-
um met cameravallen exemplaren vastge-
steld in Oostmalle en Zoersel en ook zuide-
lijker in de omgeving van Grobbendonk en 
Vorselaar (ook 2 verkeersslachtoffers) en is 
er een waarneming in Wiekevorst.
In de “middelste bult” is er in Wortel op 12 
mei 2016 een geïsoleerde vondst van een 
verkeersslachtoffer. Vijf dagen later wordt 
er net over de Nederlandse grens met een 
cameraval een boommarter gezien. Nu zijn 
er dat jaar bij onze noorderburen ook waar-
nemingen van deze soort in die omgeving: in 
De Mast te Tilburg, het Mastbosch in Breda 
en aan het Merkske in Castelré.
In de “derde bult” duikt de boommarter vanaf 
2014 ook weer op in zijn vroeger versprei-
dingsgebied, met name de Gewestbossen 
van Ravels, zoals blijkt uit fotovallen. Ook 
deze locatie ligt niet zo ver van plaatsen in 
Noord-Brabant, waar de soort voorkomt: De 
Utrecht in Lage Mierde, Wellenseindse Hei 
in Hoge Mierde. 

Sinds enkele jaren is de soort ook in Postel 
weer present, zoals blijkt uit camerabeelden 
opgenomen aan het ecoduct Kempengrens 
over de E34. Vorig jaar werd zijn aanwezig-
heid op dezelfde manier aangetoond in De 
Wurft en er werd ook een verkeersslacht-
offer gevonden.  Postel grenst ten noorden 
aan de Nederlandse gemeente Reusel, 
waar de aanwezigheid van de boommarter 
werd vastgesteld in de Belevense Heide.

© Rene Kleimeer

© Jan Van Galen
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Of er in Wortel, Ravels of Postel inwijking 
is gebeurd vanuit aangrenzende gebieden 
in Nederland kan alleen uit DNA-onderzoek 
blijken. 
We sluiten dit overzicht af met nog een her-
vonden, vroegere stek van de boommarter 
in onze streek: het Prinsenpark in Retie. 
Wanneer Koen Van den Berge van het 
INBO begin 2010 op de Ankona-studiedag 
een referaat geeft over het gebruik van ca-
meravallen bij het verspreidingsonderzoek 
vraagt Dirk Meeus, adviseur van de provin-
ciale domeinen in onze streek, of dergelijke 
camera’s ook in het Prinsenpark kunnen in-
geschakeld worden. Hier wordt gevolg aan 
gegeven en nog datzelfde jaar blijkt dat de 
soort hier ook is weergekeerd. Met succes 
want de volgende zomer (10 juni 2011) wor-
den er zelfs 4 spelende jongen gezien en 
ook het daaropvolgende jaar zag men een 
wijfje met 2 jongen.
Opvallend is wel dat er in het Grotenhoutbos 
in Gierle nog geen recente sporen gevonden 
zijn. Dit is nochtans een erg geschikt gebied 
waarin de soort tot halfweg vorige eeuw 
voorkwam. Maar hoop doet leven.
Samengevat: de boommarter was vermoe-
delijk enkele decennia zowat helemaal ver-
dwenen uit onze streek en provincie, maar 
heeft zich sinds het begin van deze eeuw op 
verschillende plaatsen terug gevestigd met 
nakomelingschap als gevolg. Hopelijk kan 
hij zich hier nu handhaven dankzij zijn be-
schermd statuut.

Steenmarter  

Deze soort had volgens de Zoogdierengids 
van Europa (Van den Brink, ed. 1955) in de 
helft van de 20ste eeuw in Europa nog een 
homogene verspreiding, op volgende gebie-
den na: IJsland, Scandinavië, Groot-Brittan-
nië, de eilanden in de Middellandse Zee én 
Noord-Holland en Friesland in Nederland. 
In Zoogdieren in Vlaanderen (Verkem e.a., 
2003) staat een kaartje uit The Atlas of Euro-
pean Mammals (Mitchell-Jones e.a., 1999) 
waarop al een aantal hiaten zijn gevallen. 
Dat is o.m. het geval in Letland en Litou-
wen, grote delen van de Balkan (van Kroatië 
tot Roemenië) en van Spanje en Portugal. 
In België zou de soort toen nog wel overal 
voorkomen. Dit strookt echter niet met de 
realiteit. 
De soort was op dat moment in Vlaande-
ren al zo goed als verdwenen en zou pas 
in de laatste helft van vorige eeuw zijn are-
aal hier zeer geleidelijk weer beginnen in 
te nemen. In het INBO-rapport nr. 62, Po-
pulatie-ontwikkeling van de steenmarter 
Martes foina in Vlaanderen in relatie tot 
schaderisico’s (Koen Van Den Berge e.a., 
2012), wordt die uitbreiding van deze mar-
tersoort uitvoerig toegelicht. Zo staat er op 
het kaartje (p. 26) met de verspreiding van 
de steenmarter in Vlaanderen in de periode 
1976-1985 geen enkel hokje in de provincie 
Antwerpen ingevuld. Wel zijn er enkele hok-
jes aangeduid in de provincies West-Vlaan-
deren (1), Oost-Vlaanderen (2), een 20-tal 

in (Zuid-)Limburg en in het zuidoosten van 
Vlaams-Brabant (Haspengouw).
Voor onze streek zijn voor de soort uit de 
eerste helft van vorige eeuw slechts enkele 
gegevens bekend :
- Gierle, Grotenhoutbos, eind 19de-begin 

20ste eeuw, 1 ex. (Jef Diels),
- Kasterlee, 1912, 1 ex. geschoten (Thierry 

Warmoes) 
- De Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen 

maakte in de jaren ‘80 een lijst op basis 
van gekende opgezette exemplaren. Deze 
kwamen uit Brasschaat (Peerdsbos), He-
rentals (Wolfstee), Kalmthout (Nieuwmoer 
De Maatjes) en Kapellen (Kapellenbos). 
De datum waarop de dieren geschoten of 
gevangen werden, is niet bekend.

Bij K.B. van 22 september 1980 werd het 
verboden o.a. marterachtigen te doden, 
te vangen of te verstoren. Ze stonden nog 
wel in het Vlaamse Jachtdecreet van 24 juli 
1991, meer bepaald in de categorie “ove-
rig wild”, maar de jacht op de marters werd 
niet meer geopend. Dat belette niet dat er 
op vele plaatsen nog marterachtigen wer-
den vergiftigd, geschoten of met klemmen 
gevangen. In het deel over de boommarter 
werd al gezegd dat o.a. de marterachtigen in 
1980 de eerste vorm van wettelijke bescher-
ming kregen, maar dat verdelging nog wel 
stiekem doorging. Er werden geleidelijk aan 
wel meer verkeersslachtoffers gevonden, 
die indien mogelijk door het INBO worden 
onderzocht (geslacht, ouderdom, ...)
In voormeld INBO-rapport nr. 62 wordt een 
overzicht gegeven van de “herkolonisatie” 
van Vlaanderen door de soort van eind 20ste 
eeuw tot datum publicatie. Het overzicht 
is o.a. gebaseerd op gegevens verzameld 
door de Marterwerkgroep en op deze die 
ingevoerd zijn op www.waarnemingen.be
Het verslag wordt opgedeeld in 4 fasen, tel-
kens met een eigen verspreidingskaartje. 
Hier volgt een overzicht voor wat onze pro-
vincie en in het bijzonder onze streek betreft.
- 1990-1995: In 1990 en ná 1992 zijn er uit-

zettingen gebeurd van een 15-tal steen-
marters uit Limburgs Haspengouw. Dit 
gebeurde in Kalmthout, Postel en de om-
geving van Olmen. Er wordt een waarne-

ming vermeld uit Herentals (1991), een 
verkeersslachtoffer (VS) uit Kapellen/
Kalmthout en een klemvangst uit Wom-
melgem (beide 1993).

- 1995-2000: Waarnemingen (Wijnegem, 
Zandhoven-Pulle) en VS (Massenhoven). 
Voor onze streek staan er enkele waar-
nemingen en een klemvangst in de om-
geving van Mol. Ook in het grensgebied 
Postel-Reusel werd de soort verschillen-
de malen gezien. Betreft het hier één van 
die eerder uitgezette exemplaren of hun 
afstammelingen? In het zuidoosten van 
onze provincie (omgeving Westerlo) dui-
ken steenmarters op tegen de grens met 
Vlaams-Brabant, waarvan het oosten al 
grotendeels bezet is door de soort. 

- 2000-2005: Ook in deze periode blijven de 
waarnemingen in het noorden en centrum 
van onze provincie erg beperkt : Kalmthout 
en Zandvliet (VS), Ranst-Wommelgem 
(o.a. nest met jongen in een steenuilkast) 
en Arendonk (VS in 2003 en 2005). De 
soort komt inmiddels voor in het grootste 
deel van Vlaams-Brabant, ten oosten van 
Brussel. Ze breidt tevens haar areaal uit 
naar het noorden en vestigt zich ook in de 
hele zuidelijk streek van onze provincie, 
van het Mechelse tot in Vorst-Kempen.

- 2005-2012: In deze periode breidt de 
soort nog verder uit naar het noorden. De 
waarnemingen nemen sterk toe, en daarin 
speelt ook het gebruik van cameravallen 
mee (zie bij boommarter). Er wordt verder 
opgerukt vanuit het zuiden, maar de pa-
rallelle dubbele barrière van de E314 en 
vlak daarboven het Albertkanaal remt die 
expansie wel af. Toch duikt de soort ook 
op in onze streek. In 2010 vindt men op 
www.waarnemingen.be niet alleen mel-
dingen van verkeersslachtoffers langs de 
E34 te Vosselaar en Postel, maar ook van 
levende exemplaren en zelfs van jongen 
in de Liereman, Postel en aan de zandput-
ten van Mol. Hoe de steenmarters in onze 
streek komen, is nog niet meteen duidelijk: 
toch over autostrade en kanaal geraakt, of 
ingeweken vanuit Limburg of Noord-Bra-
bant. Daarmee is de veroveringstocht van 
deze soort nog niet gestopt. 

Als men op www.waarnemingen.be de ver-
© Paul Helsen

Vallen © Werner De Kinderen
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spreidingskaart bekijkt van zijn areaal in 
onze provincie gedurende de laatste drie 
jaren blijkt dat die het volledige zuiden en 
oosten ervan beslaat, inclusief de gehele 
Turnhoutse Kempen met uitzondering van 
een zone van Vosselaar tot Oostmalle. Van 
daaruit loopt een onbezette reeks kwartier-
hokken in noordwestelijke richting tot in Es-
sen.
Tot slot volgen nog enkele aspecten i.v.m. 
de hierboven besproken martersoorten.
a.  Marterachtigen (ook bunzing, otter en 

das) zijn erg gevoelig voor het ‘Canine 
Distemper Virus’ dat de Hondenziekte 
veroorzaakt. Honden worden er echter 
systematisch tegen ingeënt. De ziekte is 
een 10-tal jaar geleden al vastgesteld bij 
een marter in het zuidoosten van onze 
provincie (Herselt). Maar het is al ver-
schillende malen gebeurd dat er een ziek 
of verzwakt exemplaar wordt gevonden. 
Onderzoek is hier aangewezen. Dit kan 
bij het INBO gebeuren. 

b. Het is ooit anders geweest, maar veel 
van de huidige steenmarters hebben hun 
vrees voor de mens grotendeels afgelegd 
(mogelijk is dit het gevolg van een geneti-
sche aanpassing). Integendeel, ze kiezen 
dikwijls zijn nabijheid. Dat kan zich uiten 
op 3 wijzen :
- zich nestelen op zolders e.d. waar ze 

schade aanrichten en voor stankhinder 
kunnen zorgen

- op rooftocht gaan in kippenhokken op 
zoek naar eieren of de kippen zelf

- in automotors kunnen ze aangetrokken 
worden door de visgeur die verspreid 
wordt door bepaalde leidingen. Als ze 
aan die kabels of leidingen gaan kna-
gen, kunnen ze flinke schade veroorza-
ken.

Wie dergelijke schade heeft geleden of wil 
vermijden, kan terecht op de website van 
Agentschap Natuur en Bos. Daar wordt o.a. 
verwezen naar 2 van hun publicaties: Scha-
de door marterachtigen, wat kun je doen? en 
de folder Steenmarter in huis, in de auto of 
in de tuin. Wie al een of meer van die maat-
regelen heeft genomen en toch nog schade 
ondervindt, kan via het e-loket van ANB een 

vergoeding aanvragen. 
Als men op Google “schade steenmarter” 
invoert, krijgt men bovenaan al meteen een 
overzicht van producten die marterwerend 
werken op basis van o.a. geur en geluid.
Zie ook Marternieuws 18 (INBO) over Scha-
de en overlast van steenmarters: voorko-
men is beter dan genezen. 
Steenmarters en de nauwverwante boom-
marters bezoeken ook wel nestbakken van 
uilen (kerk-, bos- en steenuil). Enerzijds 
doen ze dat op zoek naar een verblijf, te 
merken aan de achtergelaten uitwerpselen. 

Anderzijds gaan ze in die nestbakken ook 
zoeken naar prooien. Men vindt dan res-
tanten van legsels of van broedende vogels 
en/of hun jongen. Opdat onze uilen - toch 
ook niet zo dik gezaaid - hun nestgelegen-
heid zouden kunnen blijven gebruiken wordt 
voor de ingang een stuk buis vastgemaakt 
die voor uilen geen hinder vormt, maar voor 
marters wel. Zie de foto van ringer Fons Ver-
heyen.
In Marternieuws 17 verscheen een artikel 
Over steenmarters en steenuilen dat dit pro-
bleem belicht.
Marternieuws is recent omgedoopt tot Roof-
diernieuws, zodat ook soorten als de wolf 
aan bod kunnen komen. Wie zich hierop 
wil abonneren kan informatie vinden op  
roofdiernieuws@inbo.be
- In februari dit jaar maakte Harry Lesseliers 

met een cameraval foto’s van een steen-
marter op de Zwarte Heide

Tot besluit nog even dit : 
Wie een verkeersslachtoffer - meer bepaald 
marterachtigen (behalve steenmarter) maar 
ook wasbeer en wasbeerhond - zou vinden 
en het onderzoek wil helpen, kan dat op 
twee manieren:
- ofwel het dier bezorgen in het Natuurpunt-

huis, Graatakker 11, Turnhout. Daar is 
een speciale frigo voorzien waarin het kan 
bewaard worden tot het wordt opgehaald 
voor onderzoek door INBO. Het Natuur-
punthuis is open van maandag tot zater-
dag (tel. 014 47 29 55).

- ofwel plaatselijke medewerkers van het 
Marternetwerk van INBO verwittigen.

- Jan Mattheussen uit Merksplas (tel. 
0494 32 66 51) of 

- Herman Berghmans uit Laakdal (regio-
naal contactpersoon) tel. 0496 08 02 54 
of via mail h.berghmans@skynet.be

Zo mogelijk ook melding, met juiste locatie 
en liefst ook met foto, doorsturen naar www.
waarnemingen.be 
Wie wil meewerken als koerier voor de Mar-
terwerkgroep kan dit melden aan Herman 
Berghmans. 
Het laatste artikel van deze reeks wordt af-
gesloten met een uitgebreide bibliografie en 
met vermelding van alle personen die gege-
vens hebben bezorgd.

© Fons Verheyen
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HAAKLEWIE - WAT - WAAR
NATUUR.KALENDER 9 2020 - 12 2020

NATUURPUNT VZW - REGIO TAXANDRIA

ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS 
TENZIJ DE CORONAMAATREGELEN OPNIEUW ZOU-

DEN WORDEN VERSCHERPT. IN GEVAL VAN TWIJFEL 
KAN JE DE ORGANISATOR VAN DE ACTIVITEIT - DIE 

JE VINDT ONDER “INFO” - CONTACTEREN.

Haaklewie - activiteitenkalender  I

Alle 
zondagen

Zondagse wandelingen 
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
In het bezoekerscentrum Landschap De Liereman is er elke zondag een gratis ge-

gidste wandeling maar inschrijven is verplicht. Honden kunnen helaas niet 
mee. Check steeds www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda voor vertrek.

Meebrengen: wandelschoenen/laarzen 
Einde: 16.00 u. 
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Elke 
vrijdag 

(behalve op 
feestdagen)

Landschap De Liereman leeft
Bijeenkomst: 08.45 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Wekelijks verricht een enthousiaste groep gevarieerde werken. Kom maar af! 
Meebrengen: aangepaste kledij. Informeer eerst i.v.m. Covid-maatregelen.
Einde: 12.00 u. 
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be 

of Kris Van der Steen, 0496 42 83 78, kris.vandersteen@natuurpunt.be 

2020 - SEPTEMBER - SEPTEMBER - SEPTEMBER - 2020

Zondag 
27 september

Het bos in met Bo, een actieve gezinswandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Onze gids gaat samen met gezinnen op pad door Landschap De Liereman. 
Leer op een speelse manier meer over de natuur! Voor gezinnen met kinderen van-

af 2,5 jaar. Gratis, inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !



Haaklewie - activiteitenkalender  IIIII Haaklewie - activiteitenkalender

Verplicht inschrijven voor deze activiteit ! Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

2020 - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - 2020

Zaterdag 
3 oktober 

Initiatie in de vogeltrek, in het kader van Eurobirdwatch
Bijeenkomst: 07.30 u., bij Het Blak, einde van de Meergoorstraat, Beerse
We vertellen je meer en geven a.d.h.v. de overtrekkende vogels uitleg over het her-

kennen van de soorten.
Einde: 12.00 u.
Meebrengen: kijker of telescoop   
Info: Paul Prinsen, 0498 61 71 96

Zondag 
4 oktober

Paddenstoelenwandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Onze gids neemt je mee op zoektocht. Over elke paddenstoel valt er wel een leuk 

verhaal te vertellen. Honden kunnen helaas niet mee. 
Gratis, inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zondag 
4 oktober

KABo! Op een grote paddenstoel...
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Op een grote paddenstoel, vol met witte stippen …
Iedereen kent dit bekende kinderliedje. Wist je dat er in de Liereman in het na-

jaar meestal heel veel paddenstoelen te vinden zijn? De kinderen worden 
vandaag echte speurneuzen en gaan spelenderwijs op zoek naar padden-
stoelenhuisjes. De activiteit is bedoeld voor kinderen tussen 5 en 10 jaar.  
Prijs: € 1 voor peters en € 3 euro voor alle anderen.  
Inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zondag 
4 oktober

Paddenstoelenwandeling 
Bijeenkomst: 14.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, 

op 600 m van de kruising van De Hese (Kaster-
lee) / Reesdijkstraat (Oud-Turnhout) met Kluis, 
2460 Kasterlee

Je vindt ze het hele jaar door maar de herfst is toch 
de hoogtijd voor paddenstoelen. Ineens zie je ze 
overal. Onze gids neemt je mee in de boeiende 
wereld van deze wat mysterieuze organismen.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer 
laarzen.

Einde: 16.30 u.
Info en inschrijven: Dirk Potters, 0485 41 54 29,  

dirk.potters@telenet.be

Zaterdag 
10 oktober

Open natuurwerkdag
Bijeenkomst: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Natuurpunt De Wulp organiseert weer een zaterdags werkmoment in het Land-

schap De Liereman. Welkom in onze toffe ploeg! Natuurpunt zorgt voor het 
nodige werkmateriaal.

Inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en handschoenen.
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

of Luc Meul, 0477 23 50 64, luc.meul1@telenet.be  

Zaterdag 
10 oktober

Fotografieworkshop: Cameragebruik voor beginners
Bijeenkomst: 14.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Je hebt een camera, maar geen idee hoe je er mee aan de slag moet? In deze cursus 

leer je de basis om mooie foto’s te beginnen maken ongeacht het genre. 
Lesgever Jurgen Cornelissen.

Inschrijven voor deze cursus via www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda. Max. 
6 personen.

Einde: 16.30 u.
Prijs: € 25 voor leden van Natuurpunt, niet-leden € 30, vrijwilligers € 20
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
10 oktober

Turen naar de sterren
Bijeenkomst: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Kom sterrenkijken in Landschap De Liereman met twee amateur-astronomen. Ze 

brengen twee telescopen mee.
Inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Prijs: € 7,5 voor leden van Natuurpunt, niet-leden € 10, vrijwilligers € 5
Einde: 21.30 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
10 oktober

Duisterniswandeling
Bijeenkomst: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Onze gids neemt je tijdens de Nacht van de Duisternis mee op tocht voor een Duis-

terniswandeling. Inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Einde: 21.30 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zondag 
11 oktober

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, 2300 Turnhout
Paddenstoelenexcursie o.l.v. Staf Elsermans en Swat Bartholomeeusen. Honden 

kunnen kort aangelijnd mee.
Vooraf inschrijven bij Richard Vergaelen lailah.richard1@telenet.be of bij  

Swat Bartholomeeusen, 0496 06 26 16, fb544067@skynet.be
Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen.
Einde: 16.00 u.
Info: Swat Bartholomeeusen, 0496 06 26 16, fb544067@skynet.be
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Zaterdag 
17 oktober

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 09.00 u., aan wandelknooppunt 73 in de Watertappingsstraat, Turn-

hout
Werkdag in de Dombergheide.
Einde: 16.00 u.
Meebrengen: laarzen, handschoenen en werkkledij en eventueel knapzak en drank.   
Info: Peter Loyens , 0496 57 57 49, loyens.p@skynet.be

Zaterdag 
17 oktober

Beheerswerken Mosven
Bijeenkomst: 09.00 u., Bos en bremdreef, 2460 Kasterlee
Onze tweede werkdag na de zomer gaat door in het Mosven in Kasterlee. Iedereen 

is welkom.
Meebrengen: werkhandschoenen en werkkleding
Einde: 12.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be  

Zondag 
18 oktober 

Paddenstoelenwandeling in de Velderheide te Beerse
Bijeenkomst: 09.00 u., Vertrek aan parking visput de Huffelen (150 m voorbij brug 

IV richting stort IOK), Beerse
Naar jaarlijkse traditie gaan we een gebied opzoeken binnen onze afdelingsgrenzen. 

De Velderheide is een terrein met oude kleiputten (Heksenkuil). Je vindt hier 
ook een vleermuizentunnel. We zijn benieuwd wat dit natuurdomein te bie-
den heeft aan paddenstoelen. François Bartholomeeusen en Staf Elsermans 
zijn onze gidsen.

Einde: 12.00 u.
Meebrengen: wandelschoenen, eventueel een paddenstoelengids 
Info: François Bartholomeeusen , 0496 06 26 16

Zondag 
18 oktober

Gezinswandeling met je trouwe viervoeter
Bijeenkomst: 10.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout 
Je bent een hondenliefhebber en wandelt graag mét de hond? Standaard zijn gegid-

ste wandelingen in het Landschap De Liereman ‘honden niet toegelaten’ zo-
dat de gids zich niet moet beperken tot paden die met honden toegankelijk 
zijn. Omdat heel wat hondeneigenaars ook natuurliefhebbers zijn, voorzien 
we een aantal wandelingen waarbij honden (uiteraard kort aangelijnd)  wel-
kom zijn. Deelname is gratis, inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliere-
man-agenda

Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 12.00 u.
Info: Patrick Van den Putte, p.vandenputte@gmail.com

Zondag 
18 oktober

Gezinshappening: Week van het Bos
Bijeenkomst: 13.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27, Ravels
Gezinshappening ‘Week van het Bos’. Van 13.00 u. tot 18.00 u. kan u opnieuw in 

de Gewestbossen terecht voor tal van activiteiten voor jong en oud. Bij het 
Boshuis wordt spijs en drank aan democratische prijzen voorzien. 

Einde: 18.00 u.
Info: Ward Steel,  0478 34 92 17,  wardsteel274@gmail.com  

Dinsdag 
20 oktober

Lezing: oogjes dicht, snaveltjes toe
Bijeenkomst: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Over de nachtelijke activiteiten van vogels is weinig geweten. Toch zijn ze bij-

zonder boeiend. Welke vogel slaapt en welke niet? Hoe komen ze levend die 
gevaarlijke nacht door? Slapen ze dan zomaar ergens op een takje? Slapen 
ze alleen of liever in groep en waarom zo? Welke vogels vliegen ’s nachts 
rond en zijn ze dan op zoek naar voedsel? Welke vogels trekken ’s nachts, 
hoe pakken ze dat aan en hoe weten we dat? Zo veel vragen… Lesgever Koen 
Leysen bundelt alle kennis rond vogelgedrag in de nacht tot een boeiende en 
leerrijke lezing. In samenwerking met Natuurpunt CVN. Inschrijven is nodig 
en kan op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Prijs: € 7,5 voor leden van Natuurpunt, niet-leden € 10, vrijwilligers € 5
Einde: 22.15 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Vrijdag 
23 oktober

Sterren kijken deel 1: invloed van tijd en ruimte
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27, Ravels
I.s.m. Sterrenkijken Weelde wordt er een eerste lesavond over tijd en ruimte geor-

ganiseerd. Inschrijving voor deze activiteit via denise.schellekens@widar.be 
is verplicht. Max. 25 deelnemers. Leden € 3, niet-leden € 5.

Einde: 21.30 u.
Info: Denise Schellekens, 0477 74 54 66, denise.schellekens@widar.be  

Zaterdag 
24 oktober

Werkmiddag in het Kijkverdriet
Bijeenkomst: 13.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27, Ravels
Help je mee het Kijkverdriet winterklaar maken?
Einde: 17.00 u.
Info: Daniël Coenen, 0495 60 76 88, danielcoenen@yahoo.com  

Zaterdag 
24 oktober

Nacht van het Kempens Erfgoed
Bijeenkomst: 17.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, 2380 Ravels
In het Boshuis van Ravels kom je meer te weten over de geschiedenis van de wolf, 

het everzwijn en de raaf in de Kempen en Kempense volksverhalen. Deze 
dieren, die ook een belangrijke plaats bekleden in het nabijgelegen Grave Ra-
venpad, waren lang verdwenen uit onze streek maar zijn aan een comeback 
bezig. Via een tentoonstelling belichten we hun sporen.

Einde: 21.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

Woensdag 
28 oktober

Kinderactiviteit: geocachen
Bijeenkomst: 14.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Je kan in kleine groepjes (bubbel) een tijdelijke geocache van 2 km afleggen in de 

buurt van het boshuis. Per kwartier vertrekt er een groep, inschrijving vooraf  
verplicht. Gratis.

Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 17.00 u.
Info: Lu Hendrickx, 0473 92 62 49, dricke@hotmail.com

Verplicht inschrijven voor deze activiteit ! Verplicht inschrijven voor deze activiteit !
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Zaterdag 
31 oktober

Nacht van de Duisternis
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, 2380 Ravels
Tijdens de jaarlijkse activiteit m.b.t. de Nacht van de Duisternis kan je samen met 

ons op zoek naar nachtvlinders. Telescopen en begeleiding vanuit Sterrenkij-
ken Weelde worden voorzien. Vooraf inschrijven, gratis.

Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 21.30 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com  

2020 - NOVEMBER - NOVEMBER - NOVEMBER - 2020

Zondag 
1 november

Klimaatwandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Ons klimaat verandert. Wil je er graag meer over weten?
De Natuurpunt Studiewerkgroep van het Landschap De Liereman nodigt je 

uit op een interessante zondagswandeling. Over de oorzaak van de kli-
maatverandering zijn wetenschappers het eens: de mens is verantwoor-
delijk. In de natuur zien we al verschuivingen en zijn planten en dieren 
bedreigd. Bovendien zijn er ook gevolgen voor de mens. Honden kun-
nen helaas niet mee. Deelnemen is gratis, inschrijven is nodig en kan  
op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Dinsdag 
3 november

Gezinsdag in de herfstvakantie
Bijeenkomst: 10.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Beleef een toffe dag voor het hele gezin in Landschap De Liereman! Meer info en 

inschrijven vanaf oktober op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda 
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zondag 
8 november

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, 2300 Turnhout
Themawandeling: de invloed van de klimaatwijzigingen met Gerd Zonnenberg en 

Raf Dehouwer als gidsen. Honden aangelijnd toegelaten. Inschrijven bij Gerd 
Zonnenberg.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen.
Einde: 16.00 u.
Info: Gerd Zonneberg, 0489 10 24 54, gerd.zonnenberg@telenet.be

Zondag 
15 november

Zadenruil i.s.m. VELT
Bijeenkomst: 10.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
I.s.m. Velt Regio Turnhout organiseren we een zadenruil. Je kan er allerlei gratis 

gekende en minder gekende zaden in je bezit krijgen.
Einde: 12.00 u.
Info: Jack Gijsbrechts, 0494 14 61 03, jack.gijsbrechts@gmail.com

Verplicht inschrijven voor deze activiteit ! Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

Zondag 
15 november

Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse ge-
westbossen en Kijkverdriet.
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Gids is Toon Moeskops. Gratis, inschrijven op voorhand. Honden kort aangelijnd 

toegelaten.
Meebrengen: stevige schoenen of laarzen aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

Woensdag 
18 november

Lezing: everzwijnen
Bijeenkomst: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Misschien zag je ooit al een everzwijn. Erover horen deed je zeker al. Vaak gaat het 

dan over de schade die ze aanrichten of om dieren die aangereden werden. 
Frederik Thoelen is een echte ‘everzwijnenkenner’ en komt tijdens een lezing 
aan de hand van foto- en filmmateriaal vertellen over deze unieke dieren. 
Inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Prijs: € 7,5 voor leden van Natuurpunt, niet-leden € 10, vrijwilligers € 5
Einde: 22.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
21 november 

Dag van de Natuur in de Schrieken te Beerse
Bijeenkomst: 09.00 u., IOK Parking aan het einde van de Beemdenstraat, Beerse
Op de Dag van de Natuur gaan we houtopslag kappen in de droge heide van Epe-

laar-Noord. Soep en warme chocomelk worden voorzien. Werkmateriaal is 
aanwezig.

Einde: 16.30 u.
Meebrengen: werkhandschoenen, knapzak voor wie een hele dag blijft.
Info: Daniël Josten, 014 61 79 60  

Zaterdag 
21 november

Dag van de Natuur en Open natuurwerkdag
Bijeenkomst: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Natuurpunt De Wulp organiseert op de Dag van de Natuur een zaterdags werk-

moment in het Landschap De Liereman. Wil je eens mee de handen uit de 
mouwen steken? Natuurpunt zorgt voor het nodige werkmateriaal. Inschrij-
ven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Meebrengen: laarzen of werkschoenen en handschoenen.
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

of  Luc Meul, 0477 23 50 64, luc.meul1@telenet.be

Zaterdag 
21 november

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied – Dombergheide
Bijeenkomst: 09.00 u., aan wandelknooppunt 73, in de Watertappingsstraat, 

Turnhout
Werkdag in de Dombergheide.
Einde: 16.00 u.
Meebrengen: laarzen, handschoenen en werkkledij en eventueel knapzak en drank.   
Info: Peter Loyens, 0496 57 57 49, loyens.p@skynet.be  
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Zaterdag 
21 november

Beheerswerken in de Tikkebroeken
Bijeenkomst: 09.00 u., Stalletje Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout (51.279764, 

4.995602)
Een dag samenwerken in de natuur doet deugd. Kom het een keer beleven! ’s Mid-

dags zorgen we voor soep en brood.
Meebrengen: werkhandschoenen en werkkleding
Einde: 12.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be  

Zaterdag 
21 november

Bierproefavond t.v.v. Expeditie Natuurpunt
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, 2380 Ravels
Bierproefavond ten voordele van Expeditie Natuurpunt team Ogentroost. En-

kele  hobbybrouwers vertellen alles over hun passie: bier. We proeven 
8 biertjes inclusief een knabbeltje. O ja, denk eraan glaasje op laat je rijden.  
Inschrijving met voorafbetaling (€ 15) verplicht.

Einde: 22.30 u.
Info: Gilbert Loos, 0499 19 40 71, gilbert.loos@telenet.be

Woensdag 
25 november

Kinderactiviteit: vogelvoer maken
Bijeenkomst: 14.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Workshop vogelvoer maken. Op woensdagnamiddag maken we opnieuw zelf 

vogelvoer! Zorg ervoor dat jouw voederplankje gevuld is met lekkers (en 
vogels) gedurende de komende wintermaanden. Vooraf inschrijven, de ac-
tiviteit is gratis.

Einde: 17.00 u.
Info: Hilde Paeshuyse, 0478 96 21 16, hildepaeshuyse@gmail.com 

Zaterdag 
28 november

Voordracht over Natuurpuntreis naar Oman
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, 2380 Ravels
Bespreking en foto’s van de reis naar Oman met Natuurpunt door Fons Verheyen. 

In het kader van corona is inschrijven verplicht, gratis.
Einde: 22.30 u. 
Info: Fons Verheyen, 0473 49 32 10, fonsverheyen@telenet.be

2020 - DECEMBER - DECEMBER - DECEMBER - 2020

Zondag 
6 december

Bomenwandeling 
Bijeenkomst: 14.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, op 600 m van de kruising 

van De Hese (Kasterlee) / Reesdijkstraat (Oud-Turnhout) met Kluis., 2460 
Kasterlee

In de winter verliezen bomen hun meest in het oog springende kenmerk: de blade-
ren. Op deze wandeling leer je hun schors en knoppen herkennen om ze op 
naam te brengen.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen.
Einde: 16.00 u.
Info en inschrijven: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

Zaterdag 
12 december 

Werkdag in de Schrieken te Beerse
Bijeenkomst: 09.00 u., IOK Parking aan het einde van de Beemdenstraat, Beerse
De nachtzwaluwen willen ook in 2021 weer succesvol tot broeden komen in de 

droge heide van Epelaar-Noord. We werken verder aan het open houden van 
de heide. Werkmateriaal is aanwezig. 

Einde: 16.30 u.
Meebrengen: werkhandschoenen, knapzak voor wie een hele dag blijft   
Info: Daniël Josten, 014 61 79 60

Zaterdag 
12 december

Sterren kijken deel 2: Observeren van de ruimte en basiswer-
king van een telescoop
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27, Ravels
I.s.m. Sterrenkijken Weelde wordt er een tweede lesavond georganiseerd. Hier komt 

o.a. de werking van een telescoop aan bod en basisinstructies voor begin-
ners. Inschrijving via denise.schellekens@widar.be is verplicht. Max. 25 deel-
nemers. Leden € 3, niet-leden € 5.

Einde: 21.30 u.
Info: Denise Schellekens, 0477 74 54 66, denise.schellekens@widar.be

Zondag 
13 december

Gezinswandeling met je trouwe viervoeter
Bijeenkomst: 10.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Omdat heel wat hondeneigenaars ook natuurliefhebbers zijn, voorzien we een aan-

tal wandelingen waarbij honden (uiteraard kort aangelijnd)  welkom zijn. 
Gratis, inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 12.00 u.
Info: Patrick Van den Putte, p.vandenputte@gmail.com

Zondag 
13 december

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, 2300 Turnhout
Themawandeling: op zoek naar de eerste wintergasten met Willy Vangeel en Mark 

Van Mierlo als gids. Inschrijven bij Willy Vangeel en Mark Van Mierlo. Honden 
kunnen aangelijnd mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen.
Einde: 16.00 u.
Info: Willy Vangeel, 0468/ 14 58 77 willy.vangeel@telenet.be en Mark Van Mierlo, 

0479/25 02 99 mark@nadorst.be

Zondag 
13 december

Op zoek naar sporen op het pad en in het bos
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Sporen leren herkennen en er vervolgens de juiste conclusies uit trekken is 

uitermate boeiend! Gratis, inschrijven op www.natuurpunt.be/bcdeliere-
man-agenda. Honden kunnen helaas niet mee. 

Meebrengen: stevig schoeisel 
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  
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Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

Zaterdag 
19 december

Beheerswerken in de Tikkebroeken
Bijeenkomst: 09.00 u., Stalletje Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout (51.279764, 

4.995602)
Een dag samenwerken in de natuur doet deugd. Kom het een keer beleven! ’s Mid-

dags zorgen we voor soep en brood.
Meebrengen: werkhandschoenen en werkkleding
Einde: 12.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Zaterdag 
19 december

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied – Dombergheide
Bijeenkomst: 09.00 u., aan Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Onderhoud wandelpaden.
Einde: 16.00 u
Meebrengen: laarzen, handschoenen en werkkledij en eventueel knapzak en drank.   
Info: Peter Loyens, 0496 57 57 49, loyens.p@skynet.be

Zondag 
20 december

Gegidste themawandeling: De bodem en hydrologie van de Ravelse 
Gewestbossen en het Kijkverdriet
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
De ondergrond van de Ravelse Gewestbossen zal worden besproken alsook hoe dit 

een impact heeft op hetgeen bovengronds te zien is. Honden kort aangelijnd 
toegelaten.

Inschrijven vooraf bij Toon Moeskops.
Meebrengen: laarzen aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

  

Bio Shop Turnhout • Patersstraat 84 • 2300 Turnhout
014 41 77 76 • www.bioshop-turnhout.be

Met BioShop kies je voor lokaal,

smaakvol en fair.

Ons gepassioneerde en enthousiaste
team staat voor je klaar!

Foto: © Marc Driesen



EETCAFÉ ATALANTA •  Tel .  0468 000 455  •  Roodhuisstraat 10,  Turnhout   
Meer info op:  WWW.EETCAFE-ATALANTA.COM 

Even
komen

ademop?
Gezell ig eetcafé  op domein ‘Baalse Hei ’

Midden in het groen  (Turnhouts Vennengebied,  Dombergheide . . . )

Ontspannen  op het terras of in het eetcafé bi j  een glas of maalt i jd
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Nieuws uit het Natuurpuntmuseum
Al deze activiteiten vinden 
plaats in het Natuurpunt 
Museum, Graatakker 11, 
2300 Turnhout en zijn corona-
proof tot op datum van van-
daag

Info en inschrijven:  
museum@natuurpunt.be | 014 47 29 55 | 
vooraf reserveren verplicht bij alle activi-
teiten i.k.v. coronamaatregelen
Laatste updates: https://www.facebook.
com/NatuurpuntMuseumEnErfgoed

Nacht van het Kempens Erfgoed: 
Kempense volksverhalen bij het vuur – 
zaterdagavond 24 oktober 2020

De tuin van 
het Natuurpunt 
Museum is de 
perfecte setting 
voor een avond 
vol verhalen. 
Bij een knette-
rend vuur met 
een warme 
drank in de 
hand halen we 
herinneringen 
op aan vervlo-
gen tijden. Ver-
toef je graag 
even in stilte, dan staat de Stille Ruimte in 
het Huis van de Haiku voor je klaar. Luis-
ter even mee naar haiku’s over ... de stilte. 
I.s.m. Huis van de Haiku.
www.nachtkempenerfgoed.be 

Kunstendag voor kinderen -  
zondag 15 november 2020

Op Kunstendag voor kinderen verdient ieder 
kind een kroon!
Kunst en natuur, hoe brengen we deze twee 
samen? Benieuwd? Kom dan zeker eens 
langs.
Je kent het wel, modellen die poseren 
voor een kunstenaar. Wel, het Natuurpunt 

Museum heeft wel 1 000 model-
len die poseren. Wat dacht je 
van een buizerd, een roerdomp, 
de wolf of een otter.  En weet 
je… ze blijven allemaal stil zit-
ten!
Ben je liever buiten bezig. Dat 
kan ook. Kom een kunstwerk 
maken in de tuin met natuurmateriaal. Of 
een tekening van een dier met gedroogde 
bladeren.
Heb je zin om te schrijven? Een gedicht of 
een haiku te maken? Rijmen met de natuur. 
Bij Geert van het Huis van de haiku kan je 
hiermee aan de slag!
www.kunstendagvoorkinderen.be 

Week van de Smaak – 12 tot 22 november 
2020 

De Week van de Smaak is een evenement 
dat zoveel mogelijk mensen de kans wil ge-
ven om op een toegankelijke wijze kennis te 
maken met en te genieten van diverse eet-
culturen; een benadering van ‘eten en drin-
ken’ vanuit een educatief, cultureel, culinair, 
toeristisch, economisch en sociaal perspec-
tief met oog voor de gezondheid van ieder-
een; een feest van smaakervaringen. 
Lezing: Eetbare en giftige planten -  
dinsdag 17 november 2020
Meer info via www.facebook.com/Natuur-
puntMuseumErfgoed  
Outdoor pannenkoeken maken -  
woensdagnamiddag 18 november 2020
Outdoor en pannenkoeken: 2 woorden die 
de fantasie aan het werk zetten.
Wist je dat er zowel zoete als hartige pan-
nenkoeken bestaan? Verwissel de doorde-
weekse suiker eens door gezondere alter-
natieven zoals banaan, appel of rozijnen. 
Ontdek welk (on)kruid zoals brandnetel, 
zevenblad en paardenbloem kan gebruikt 
worden in je hartige pannenkoek.
Maak je eigen pannenkoek op 
open vuur (bij droog weer) en 
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laat je smaakpapillen betoveren.  
www.weekvandesmaak.be/ 
Praktische info
• Duur: naargelang de coronamaatregelen 

die dan van kracht zijn
• Aantal deelnemers: naargelang de corona-

maatregelen die dan van kracht zijn
• € 5 leden Natuurpunt en € 10 niet-leden.
• Begeleid door museummedewerker en ei-

gen (groot)ouder.

Webinar in het kader van “Week van de 
Smaak: Onkruid, smaakvol en gezond?” 
- dinsdag 17 november 2020

Met het jaarthema ‘De Smaak van Geluk’ 
kan je tijdens de Week van de Smaak 
alle kanten uit. Waarvan wordt een mens 
gelukkig? De ene misschien van eten 
en drinken, de andere van bijvoorbeeld 
werken in de tuin. We brengen deze twee 
samen in een online webinar die je van 
thuis uit kan volgen.
Wist je dat de meerderheid sierplanten in je 
tuin giftig zijn?  En wist je dat de meerder-
heid ‘onkruiden’ in je tuin eetbaar, smaak-
vol en gezond zijn?  Is het niet al te gek dat 
de meeste planten die we graag in de tuin 
willen onze gezondheid schaden, terwijl de 
meeste planten de we niet in de tuin wensen 
juist bevorderlijk zijn voor onze gezondheid?
Helaas is de mens zo geconditioneerd door 
de voedingsgewassen die de landbouw 
biedt, dat hij vergeten is welke wilde planten 
eetbaar zijn. Nochtans cultiveert de land-
bouw wereldwijd slechts een 300-tal plan-
tensoorten en dat maakt slechts 0,07% uit 
van alle plantensoorten.
De wereld van eetbare planten is dus nog 
grotendeels onontdekt terrein. Het webinar 
neemt je mee op verkenningstocht in deze 
onbekende wereld. Een wereld van eetbare 
en smaakvolle planten die je dagelijks ach-
teloos voorbij stapt. Maak kennis met het 
‘onkruid’ dat je gezond maakt!
Praktische info
• Duur: 1 uur, vanuit je eigen zetel thuis
• Aantal deelnemers: 1 000 - € 4
• Verplicht inschrijven via  

www.natuurpunt.be/pagina/webinars

Voedselbossen in een stad, hoe doe je dat?

Midden in de stad tegen een pruimenboom-
pje aanlopen of een braambes in je mond 
stoppen? Of speuren naar eetbaar (on)
kruid? In Turnhout gaan we van start met 
twee ‘voedselbosjes’.  Een voedselbos is 
geen echt bos, maar ook geen tuin. Het 
combineert elementen van beide. Kruiden 
en zelfs groenten groeien er in de schaduw 
van struiken, die dan weer onder fruitbomen 
staan. Het is een vorm van permacultuur. Het 
betekent het in harmonie samenleven van 
mens en natuur. Genoeg opbrengst voor de 
mens en toch geen schade voor de natuur. 
Het kan ook 
een alternatie-
ve vorm van 
landbouw zijn. 
Meer beschei-
den beginnen 
wij met twee 
kleine bosjes, 
maar wat klein 
begint, kan tot 
iets groots uit-
groeien! Het 
ene bosje wordt 
aangeplant in 
de museum-
tuin aan de 
Graatakker, het 
andere achter 
de Warande. 
Het idee om 
met een voed-
selbos te begin-
nen is ontstaan uit de cursus ‘Meer natuur 
in de stad Turnhout’ van Natuurpunt CVN.  
Nogal wat mensen maken zich zorgen over 
het gebrek aan groen in de stad, zeker met 
de klimaatopwarming. Nu is het tijd om de 
handen uit de mouwen te steken! 
Om ons project te financieren hebben we 
een subsidieaanvraag ingediend bij BePla-
net. Een groep vrijwilligers is druk bezig met 
plannen maken en kennis vergaren zodat 
we in het najaar van start kunnen gaan met 
het planten. De voedselbosjes zijn bestemd 
voor de gemeenschap. Het is de bedoeling 
dat iedereen er dan mag komen plukken.

Je kent het Natuurpunt Museum misschien 
door haar grote collectie opgezette dieren in 
het prachtige herenhuis van wijlen pastoor 
Segers in de Graatakker. Naast een vaste 
opstelling is er ook ruimte voor thematen-
toonstellingen.  Vanaf november kan je een 
nieuwe expositie ontdekken die in samen-
werking met Natuurpuntvrijwilligers werd be-
dacht en ingericht.

“Egelwegels en paddenpaden, dierenmobi-
liteit zonder grenzen” gaat over ecoducten, 
ecotunnels en andere natuurverbindingen. 
Deze zijn belangrijk om versnippering van 
natuurgebieden door onze menselijke infra-
structuur tegen te gaan en het aantal fauna-
slachtoffers in het verkeer te verminderen.
Onze huidige leefwijze (veel beton en druk 
verkeer) versnippert de natuur in steeds 
kleinere fragmentjes. Om de biodiversiteit te 
kunnen bewaren moeten we deze versnip-
perde gebieden met elkaar verbinden, zodat 
dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen 
de stukjes natuur. Wist je dat Vlaanderen 
met 5 km verharde weg per km² zowat het 
dichtste wegennet heeft van heel Europa? 
Nederland komt op de tweede plaats met 
3 km per km². In Nederland zijn in het ver-

leden inspanningen geleverd om de natuur-
lijke ruimte te ontsnipperen (68 ecoducten 
in 2018). Met succes: tellingen tonen aan 
dat het aantal verkeersslachtoffers sterk ge-
daald is. Om hetzelfde te kunnen bereiken 
bij ons is er nog veel werk aan de winkel. 
We hebben momenteel 6 ecoducten en heel 
wat andere verbindingen om natuurgebie-
den te ontsnipperen, maar cijfers wijzen aan 

dat het aantal verkeers-
slachtoffers nog steeds 
onrustwekkend hoog is.
In de tentoonstelling kan 
je de dreiging van het 
verkeer voor wilde die-
ren aan den lijve voelen, 
maar je maakt ook ken-
nis met het project “Die-
ren onder de wielen” 
van Natuurpunt Studie 
die de verkeersslachtof-
fers in kaart brengt. Volg 
het dierspoor doorheen 
het museum, zet zelf 
padden over en ontdek 
verschillende soorten 

natuurbruggen aan de hand van foto’s, film-
pjes, spelletjes en opdrachten voor jong en 
oud. Wist je trouwens dat je zelf op verschil-
lende manieren je steentje kan bijdragen 
aan ontsnippering? Laat je hier inspireren.
Vanaf woensdag 11 november 2020 leer je 
alles wat je wil weten over ontsnippering in 
de nieuwe tentoonstelling “Egelwegels en 
paddenpaden” in het Natuurpunt Museum, 
Graatakker 11 in Turnhout!
Praktische info
• Elke woensdag, donderdag en vrijdag van 

12u30 tot 16u30 (of op afspraak)
• Vrije bijdrage voor het museumfonds

Opening nieuwe tentoonstelling over
“Egelwegels en paddenpaden” 

in het Natuurpunt Museum Turnhout
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Kortnieuws
Nieuwe voorzitter Turnhoutse Kempen

Onze colofon vooraan heeft het al gemeld: Dirk Segers heeft Richard Vergaelen opgevolgd 
als nieuwe voorzitter van de afdeling met ingang van 1 september. Dirk heeft al héél lang zijn 
sporen verdiend in het natuurbeheer, als bevlogen conservator van Winkelsbroek. Richard 
blijft actief in het bestuur van de afdeling.

Schorvoort 2020

Sinds het stadsbestuur en OCMW van Turnhout bekend maakten dat ze de vallei van de 
Aa (gelegen achter de grote Carrefour naast de ringweg) willen verkopen aan een project-
ontwikkelaar om te verkavelen, te verharden en te bebouwen, is de actiegroep Schorvoort 
2020 er op korte tijd in geslaagd om honderden sympathisanten te mobiliseren. Natuurpunt 
Turnhoutse Kempen steunt de actie. Een eerste protestbijeenkomst kon op heel wat deel-
nemers rekenen.

Kasterlee

In volle coronatijd kon het bestuur van afde-
ling Kasterlee op een veilige manier verga-
deren!

De Wulp Oud-Turnhout

Het landschap De Liereman is de voorbije 
maanden meermaals in het nieuws geko-
men. Jammer genoeg niet altijd met leuke 
berichten. Ondanks deze moeilijke momen-
ten hebben de talloze vrijwilligers en het 
bestuur de energie behouden om er extra 
tegenaan te gaan.
Het natuurgebied blijft een trekpleister voor 
wandelaars, lopers en natuurliefhebbers. In 
het bezoekerscentrum kunnen de mensen 
terecht voor een drankje of kunnen ze in het 
winkeltje mooie aankopen doen. Het aanbod 
in het winkeltje wordt in de komende weken 
nog uitgebreid met nieuwe producten. Zeker 
de moeite om een kijkje te nemen.
Het bestuur van de vereniging zet eveneens 
alle zeilen bij om de werking te optimalise-

© Toon Verheijen

ren.  Zij komen in een vernieuwde samen-
stelling regelmatig bijeen om al het werk te 
coördineren. Momenteel werken zij aan een 
nieuwe overeenkomst voor de jacht, een 
reglement voor het peterschap, versterking 
van de ploeg voor beheerwerken, onder-
steuning van de vele vrijwilligers alsook aan 
projecten voor extra inkomsten voor onder-
houd van het natuurgebied. Het bestuur 
wenst ook de banden met het gemeente-
bestuur te versterken en vroeg reeds extra 

ondersteuning voor de werking.
De vereniging, samen met CVBA Levuur en 
een aantal vrijwilligers hebben in het voor-
jaar een aanzet gegeven om de werking 
van de vereniging door te lichten en ideeën 
te verzamelen om De Wulp klaar te maken 
voor de toekomst. Dit project wordt nog ver-
der uitgewerkt en hierover zal je later geïn-
formeerd worden.
Bestuur De Wulp - Oud-Turnhout

Cursus “Paddenstoelen voor beginners”
Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Rhonda De Rijck, i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep Landschap De Liereman
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:  zaterdagen 26 september, 10 oktober en 7 november 2020  
 telkens van 09.30 u. tot 12.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 30; niet-leden: € 40
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Tijdens de cursus paddenstoelen voor beginners duiken we de wondere wereld van de 
zwammen in. Vreemde namen als Amaniet, Elfenschermpje, Mycena, Vezelkop en Hanen-
kam onthullen hun geheim. Bouw, leefwijze, voortplanting en eetbaarheid én giftigheid ko-
men in de cursus aan bod.

Geweizwam © Marc Driesen
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Vogelportret: De Nachtzwaluw
Ratelende nachtbraker, typische bosrand-
vogels die voorkomen in structuurrijke over-
gangen van gediversifieerde heide, van 
zandverstuiving naar ijle (dennen)bossen 
met weinig ondergroei, kaalslag, kapvlakten 
in droge bossen. 
Behendige mottenpakker in de nachtelijke 
Kempische schemering op voedselarme 
zandbodems.  
De thermische capaciteit van deze bodem-
kundige formaties vormt een belangrijke fac-
tor in het voorkomen van de nachtzwaluw. 
Deze gronden warmen overdag zeer goed 
op onder invloed van de zonnestraling om 
’s avonds de warmte weer geleidelijk af te 
geven. Nachtactieve insecten zoals kevers 
en nachtvlinders verzamelen in de warme-
re luchtlagen boven deze zandgronden. 
Opvallend is dat, in vergelijking met open 
heide, het aantal insecten 2x hoger en de 
beschikbaarheid aan prooien constanter is 
in bosranden en rond boomgroepen. Koelen 
deze locaties minder af zodat insecten daar 
actiever blijven?
De “wonderlijke volksnamen”, overblijfsels 
van bijgeloof, waarmee deze vogel be-
schouwd werd, kunnen gemakkelijk worden 
verklaard: door het vreemde geluid dat ze 
maken, door hun nachtelijke levenswijze of 
door de vreemdsoortige vorm van hun bek. 
(breedsmoelkikker) Spookachtige vogels 
met een opmerkelijk patroon van zwenkin-
gen, buitelingen, vertragingen en versnellin-
gen. De meeste plattelandsmensen kennen 
hen niet. Toch moeten ze vroeger goed ge-
kend geweest zijn, gelet op hun talrijke bij-
namen. Eeuwen geleden dacht men dat ze 
’s nachts aan uiers van de geiten dronken 
en dat daardoor de geiten droog kwamen te 
staan. Ze kwamen af op de insecten op de 
uitwerpselen van de geiten. 
Ze jagen niet met open bek, maar snappen 
op het laatste moment toe. Met lange, smal-
le, afgeronde vleugels, niet gevorkte staart 
kunnen ze een razende, geruisloze vaart 
ontwikkelen, grillig en speels. De vorm van 

de vleugels, de kop en de jachtwijze doen 
denken aan een zwaluw, hoewel hij niet tot 

deze familie behoort. Ze kunnen minuten 
lang, zonder enig geluid, bidden. Met de be-
hendigheid van een valk en de sierlijkheid 
van een gierzwaluw scheren ze geruisloos 
en snel langs ijle randen van open, droog 
naaldbos, brand singels, kale bosbodems, 
zandige schrale hei en vangen insecten in 
de vlucht zoals de echte zwaluwen. Omdat 
ze tijdens de jacht in korte tijd veel prooien 
verwerken, is de maag al snel vol. Ze gaan 

dan op een tak rusten tot de prooien, die 
levend de maag binnenkwamen, gestorven 
zijn en het verteringsproces begint. Ze rus-
ten en slapen overdag op vaste locaties in 
lengteligging, plat op een dikke tak in bomen 
of op de grond tussen dood takhout. 

Ze drukken zich plat neer, liggen meer dan 
ze staan, ze lopen onbeholpen, strompelend 
als een pad.
Corsicaanse dennen bieden hiervoor moge-
lijk hogere bescherming tegen predatoren 
door hun dichtere kroonsluiting en dikkere, 
meer horizontale takken dan de grove den-
nen. Daar de nachtzwaluw altijd in de lengte-
richting van de tak slaapt (minder opvallend) 
is hij beter gecamoufleerd. Stapels dood 

takhout bieden ook zeer goede camouflage.
Ze maken geen nest: 2 zuiver ellipsvormige 
eieren komen op de grond. Als het vrouw-
tje een tweede broedsel begint, neemt het 
mannetje het eerste nest over. Ze plannen 
de leg tijdens het laatste maankwartier. De 
jongen komen uit tegen volle maan, zodat 
de ouders hele nachten kunnen jagen, en 
worden echt fanatiek verdedigd tegen pre-
datoren. 
Er ontbreekt een echte vluchtreflex zoals bij 
de meeste vogels, maar er komt een vreem-
de verstarringreflex voor. 
Nachtzwaluwen zijn solitair, territoriaal en 
waarschijnlijk ook monogaam voor één 
seizoen. Ze zijn plaatstrouw en kunnen op 
broedplaatsen verschillende jaren na elkaar 
teruggevonden worden. Ondanks dat ze lan-
ge afstanden afleggen naar foerageergebie-
den, komen zij tegen de ochtend terug om 
hun vaste slaapplaatsen in te nemen.
Ze roepen op warme zwoele zomeravonden 
in de baltsvlucht kuwiek - kuwiek en klap-
pen soms hoorbaar met de vleugels. Als 
hij amoureus, opgewonden of in gevaar is, 
vliegt hij rakelings over de grond en roept en 
snort allerlei rare lettergreepjes, een lopend 
vuurtje van lawaai: oeurre-oeurre-oeurre, 
minutenlang, met af en toe veranderingen in 
toonhoogte en intensiteit. Ook het vrouwtje 
kan ratelen. Op warme zomernachten kun-
nen zingende mannetjes gedurende de ge-
hele nacht gehoord worden. Temperatuur en 
neerslag spelen hierin een belangrijke rol. 
Hun grootste probleem is het ongeschikt 
worden van hun leefgebied. 
Naast ontginning en wateronttrekking is at-
mosferische stikstofdepositie (intensieve 
landbouw, verkeer) een belangrijke oorzaak 
van habitatdegradatie. Een hoge NH4+/
NO3- ratio zorgt voor aanrijking van de bo-
dem. Bijgevolg verdwijnen soorten gebon-
den aan milieus die arm zijn aan voedings-
stoffen, stijgt de vergrassing van heide, 
(verzuring, verruiging van slecht gebufferde 
kalkarme bodems) en verdwijnt het voedsel 
voor de nachtzwaluw. Heidegebieden groei-
en dicht met spontane opslag van berken en 
maken het gebied ongeschikt. 
Nachtzwaluwen mijden heidevelden en 

© Pixabay
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zandverstuivingen met een hoge recreatie-
druk.
Niet alleen het aantal insecten is drastisch 
gedaald, ook het aantal mogelijke foerageer-
plaatsen is afgenomen. De overblijvende 
populaties situeren zich verwijderd van be-
bouwing, recreatie en intensieve landbouw. 
Een afwisseling tussen gestructureerd bos, 
heide en zandverstuivingen met open plek-
ken en bosranden is het ideale nachtzwa-
luwhabitat, maar ook een attractief terrein 
voor recreanten. Wandelaars die op de pa-
den blijven zullen als weinig verstorend er-
varen worden. Loslopende honden en kraai-
achtigen zijn een probleem. Hoewel ze geen 
doetjes zijn en tot de aanval overgaan.
Wegen oefenen een aanzienlijke aantrek-
king uit op nachtzwaluwen. De afgegeven 
stralingswarmte verhoogt ’s nachts de acti-
viteit van insecten. Door het foerageren op 
deze insecten vallen er verkeersslachtoffers.
 Aan het begin van de 20ste eeuw waren ze 
algemene broedvogels in de Kempen. Van-
af 1930 ging het bergaf tot een dieptepunt 
in 1980. De huidige, lichte toename in de 
Kempen heeft te maken met de opwarming 
(klimaatverandering) en warme zomers 
(warmte- en droogte minnend) en de toena-
me van geschikt habitat. (selectieve boskap, 
kale grond, heideherstel, rust van militaire 
domeinen) 
Ze profiteren ook van het kleinschalig plag-
gen, verwijderen van opslag door grote gra-
zers. (insecten) 
Vanaf einde augustus trekken ze naar cen-
traal Afrika, de Democratische Republiek 
Congo en Angola, d.w.z. dat de vogel maar 
liefst 19 000 kilometer op jaarbasis aflegt. 
De nachtzwaluw is terug vanaf begin mei. 
Ze bezetten een ecologische niche, als vo-
gels die jagen in de schemering en tijdens 
de nacht bij maanlicht. 
Om het jagen te vergemakkelijken zijn er in 
de evolutie tal van morfologische en fysiolo-
gische aanpassingen ontstaan en verschil-
lende jachttechnieken ontwikkeld. Anders 
dan vleermuizen en uilen maken nacht-
zwaluwen geen gebruik van echolocatie of 
geluid, maar jagen uitsluitend op het zicht. 
Hierdoor hebben ze in de evolutie speciale 

eigenschappen ontwikkeld voor het van-
gen van vliegende insecten. Naast de grote 
ogen, beschikt ieder oog over een gezichts-
veld van 180° en kan ieder oog afzonderlijk 
gedraaid worden om de achterliggende om-
geving te verkennen. Bij het openen van de 
bek kan er langs de snavel gekeken worden 
waardoor de prooi nauwkeuriger gevangen 
kan worden. De interne structuur van de gro-
te ogen is aangepast. Het netvlies bestaat 
uit een groot aantal staafjes, daarachter 
komt een licht reflecterende laag van cellen 
voor, die het oog in staat stelt beter te zien 
in het donker. Het veroorzaakt oplichtende 
kleurrijke ogen als deze in het donker wor-
den beschenen. Rond deze grote uitpuilen-
de ogen is een krans, korte, fijne wimpers. 
Tevens zijn de ogen bedekt met een olieach-
tig laagje, van belang om in het donker beter 
contrast te kunnen zien. 
Belangrijke factoren die de zichtbaarheid 
van prooien bepalen zijn de grootte van de 
prooi en het beschikbare licht. Ze benade-
ren hun prooien vrijwel altijd van onderuit. 
Om te beschikken over voldoende licht zal 
de nachtzwaluw vooral jagen tijdens de och-
tend- en avondschemering en tijdens helde-
re nachten met maanlicht. Prooien worden 
geïdentificeerd als donkere objecten tegen 
een, voor hen, lichte achtergrond. Door vaak 
ongunstige lichtomstandigheden zijn ze af-
hankelijk van een hoge densiteit grote prooi-
en.
Veel beenweefsel in de schedel veranderd 
in een sponsachtige structuur met lucht er-
tussen. 
Dit maakt het voor de nachtzwaluw mogelijk 
om zijn bek zeer wijd te openen. Tasthaar-
tjes op de bovensnavel vergroten het vang-
oppervlak, verkleinen de ontsnappingsmo-
gelijkheden voor insecten en beschermen 
de ogen. 
Een verwijde slokdarm dient voor de opslag 
en snelle kanalisatie van voedsel. 
De veren zijn zacht, zoals bij uilen, dit maakt 
het mogelijk geruisloos te vliegen en prooien 
makkelijker te naderen. 
Een belangrijke aanpassing is het optreden 
van een hongerslaap. Beschikbaarheid van 
voedsel is immers sterk variabel en onvoor-

spelbaar. Bij ongunstige voedselomstandig-
heden, een afnemend vetgehalte en dalend 
lichaamsgewicht ontstaat een lethargische 
toestand waarbij de lichaamstemperatuur, 
hartslag en ademhaling dalen. 
Deze energiebesparende periode stelt hen 
in staat korte, ongunstige periodes te over-
bruggen.
Een grote, platte, brede kop met een zeer 
plat kort spits bekje, zeer lange kaken waar-
door ze in verhouding de bek verder kunnen 
openen dan gelijk welke vogel. Tijdens de 
jacht staan de zwarte “borstelveertjes” aan 
de bovensnavel, overeind, voelsprieten voor 
de fijne trillingen van het vliegend voedsel.  
Slank lichaam en lange staart, grijze en brui-
ne schutkleuren.
Mannetje: witte vleugelvlekken en staarthoe-
ken en witte vlekken aan weerszijde van de 
keel. 

Bij het vrouwtje zijn al deze vlekken afwe-
zig, ze mist elk verraderlijk sieraad en is vol-
komen gecamoufleerd. (boomschorskleur) 
Hun dicht, zacht gevederte doet aan uilen 
denken. Logisch is de Engelse naam, Night-
jar (nachtratelaar) die verwijst naar het unie-
ke snorrende, nachtelijk geluid. Een snel ge-
snor dat wisselt tussen 2 tonen en oneindig 
lang wordt volgehouden. Wetenschappelijke 
naam, Caprimulgus europaeus: Europese 
geitenmelker. Nightjar – Ziegenmelker (gei-
tenmelker) -  Engoulevent d’Europe (Euro-
pese windzuiger) 

Jos Boermans
Bron: Onderzoek naar het habitatgebruik 
van nachtzwaluwen met behulp van radio 
telemetrie, Ruben Evens 2011

© Pixabay
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En nog een leuk nieuwtje: onze eigenste 
medewerkster en vrijwilligster Annemie Diel-
tiens werd door Oud-Turnhout genomineerd 
als een van de Duurzame Helden van de 
gemeente! Net omdat ze zich samen met 
haar collega’s zo belangeloos inzet voor het 
verzorgen van de dieren in Landschap De 
Liereman. Proficiat Annemie, wij zijn trots! 
Op de foto hieronder zie je hoe Anne-
mie een band opbouwt met Roos. De  
konikpaarden die het gebied begrazen 
zijn heel zelfredzaam. Toch proberen onze  
verzorgers het vertrouwen van de dieren 
te winnen zodat ze niet bang zijn wanneer 
ze bijvoorbeeld moeten onderzocht worden 
door de dierenarts.

Wil jij onze paarden steunen en van dich-
terbij bewonderen? Je kan peter wor-
den van onze kudde door een mailtje te  
sturen naar bc.deliereman@natuurpunt.be 
Meer info over het peterschap vind je op 
www.natuurpunt.be/bcdeliereman

Toogvrijwilligers gezocht

De cafetaria van ons bezoekerscentrum 
wordt elke dag bemand door enthousiaste 
vrijwilligers. En daar zijn we hen heel dank-
baar voor! Helpende handen blijven welkom. 
En dat kan zelfs als vriendengroep. Wil jij 
je samen met een paar vrienden een vas-
te dag per maand of een paar keer per jaar 
ons café openhouden? Laat dan zeker iets 
weten op bc.deliereman@natuurpunt.be Wil 
je liever individueel komen helpen? Dat kan 
natuurlijk ook!

Kom gek doen in het Bos van Bo

In ons speelbos van 
Bo staan 8 bordjes  
opgesteld met knotsgekke  
opdrachten voor kinderen. 
Leuk om te doen met de 
(klein)kinderen. 
Als je de bruine wandeling 
volgt vanaf het bezoekers-
centrum kom je zeker enkele bordjes tegen. 
Maar alleen echte speurneuzen vinden ze 
alle 8! Meer inspiratie voor wilde buitendin-
gen vind je op www.natuurpunt.be/50dingen

En ken jij onze Raadjepaadje-kinderzoek-
tocht al? Met een invulformulier ga je op 
stap langs leuke dierenplaatjes. Een leuke 
speurtocht voor lagereschoolkinderen. Het 
formulier is voor 2 euro te koop in het bezoe-
kerscentrum.

Winnaars KABo!-Raadjepaadje zomer

Elk seizoen maken alle kinderen die deel-
nemen aan onze Raadjepaadje-speurtocht 
kans op een mooie prijs. Elk seizoen worden 
er uit de juiste antwoorden van alle binnen-
gebrachte formulieren twee winnaars geloot
Dit zijn de winnaars van deze zomer:
Mila Hermans, 7 jaar uit Turnhout, kleurde 
de tekening op het deelnameformulier het 
mooiste in. Ook Sem Persoons, 5 jaar uit  
Herselt, werd uit de juiste inzendingen ge-
loot.
Alle winnaars krijgen een KABo!- 
peterschap cadeau!

Nieuws uit 
het bezoekerscentrum

Extra water voor gevandaliseerde bomen

Hoe staat het nu met de bomen? Het is een 
vraag die we heel vaak krijgen. Het vandalis-
me dat eind mei werd gepleegd, is nog lang 
niet verteerd. Toen werden liefst 113 bomen, 
voornamelijk eiken, rond het bezoekerscen-
trum ingezaagd door vandalen. Sindsdien 
worden zo veel mogelijk maatregelen getrof-
fen om hen te redden. Vooral de afgelopen 
zomermaanden waren op dat gebied een 
spannende periode. Hoe heet zou het wor-
den? Zouden ze last krijgen van de droogte? 
Na het warme droge voorjaar begon de 
zomervakantie van 2020 als een ‘kwakkel-
zomer’. De maand juli was frisser dan ge-
middeld. In overleg werd daarom beslist 
voorlopig geen 20 procent van de bladmas-
sa van de gevandaliseerde bomen weg te la-
ten nemen, zoals aanvankelijk gepland. De 
verdamping was nu niet echt een probleem 
en voor de bomen zou het daarom beter zijn 
om zo de energie die wordt aangemaakt via 
fotosynthese maximaal te behouden. De  
bomen hadden deze energie nu immers 
meer dan ooit nodig om nieuwe hout- en 
bastcellen te vormen.
En toen werd het plots snikheet. Het was 
voor iedereen puffen tijdens de hittegolf in 
augustus. Maar de gevandaliseerde bo-
men kregen het extra te verduren. Om hen 
zo veel mogelijk kansen op overleven te 
geven, werden ze in die bloedhete perio-

de elke twee dagen bewaterd met kanaal- 
water. Ook in de voorafgaande droge periodes  
kregen ze geregeld water.
Verder is het afwachten of en hoe ze zich 
gaan herstellen. Enkele dunnere eiken 
zijn nu al afgestorven en hebben ver-
dorde bladeren, andere zien er voor-
lopig nog mooi groen uit. De toekomst 
zal uitwijzen hoe het verder verloopt. 

Grondwaterstanden
De hitte is geen goed nieuws voor de grond-
waterstanden in ons land. Omdat er de afge-
lopen jaren te weinig regen is gevallen staat 
die al laag op veel plaatsen in Vlaanderen.  
Vierhonderd liter in drie jaar tijd, dat haal je 
niet snel meer in, zelfs als het een nat najaar 
zou worden. 
De zeldzame kwetsbare natte natuur, zoals 
de zone die afgelopen april te lijden had on-
der de brand die 25 hectare van ons gebied 
aantastte, komt daarmee extra onder druk. 
Hoog tijd dus om werk te maken van het 
vasthouden van het regenwater. Hopelijk 
kan er vaart gemaakt worden met de ge-
plande vernattingsmaatregelen in de natuur-
inrichting in Landschap De Liereman.

Veulentje Roos zoekt peters en meters

Begin juli werd Roos-
je geboren in ons  
natuurgebied. Het veu-
len maakt deel uit van de 
kudde konikpaarden die 
ons gebied begrazen. 
Ondertussen is het dier 
enkele maanden oud.  
Zowel mama als Roosje  
stellen het goed.  
Onze verzorgers zijn da-
gelijks in de weer om  het 
welzijn van de kuddes 
van nabij op te volgen.  

© Marc Driesen
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In het winkeltje

Ken jij de leuke producten van 
Eef Michiels al? Eef is vrij- 
willigster in het bezoekers- 
centrum en daarnaast ook 
heel actief als creatieve-

ling. Speciaal voor ons winkeltje maakt ze  
geregeld een heel aanbod leuke houten 
hebbedingen. Van citruspersen over flessen- 
openers, honinglepels en brillenhouders tot 
grappige houten muisjes. Kom gerust eens 
kijken naar al haar creaties!

In ons winkeltje 
vind je ook nog 
andere leuke  
spullen en ca-
deautjes, naast 
vogelvoer en  
b e n o d i g d h e -
den voor je  

gevederde vrienden. Het winkeltje is, net als 
het bezoekerscentrum, open van maandag 
tot en met zaterdag van 13.00 u. tot 17.00 u. 
en op zondag van 11.00 u. tot 18.00 u.

Zomerbars waren schot in de roos

Wie erbij was, weet het wel: de zomerbars 
die we in juli en augustus organiseerden wa-
ren een schot in de roos! 
Honderden klanten kwamen tijdens vier  
vrijdagavonden verpozen op het koele terras 
aan ons bezoekerscentrum.
Dat het versgemaakte eten en de cocktails 
van vrijwilligster Rose zo heerlijk waren, zal 
er ook wel voor iets tussengezeten hebben. 
Volgend jaar meer van dat! 

Een trouwdag om nooit te vergeten

Voor een koppeltje dat in augustus 
trouwfoto’s kwam nemen in ons natuur- 
gebied, werd het een dag om nooit te ver- 
geten. En niet alleen omdat ze elkaar eeuwi-
ge trouw beloofden. 
Ze kwamen langs met een oud Volkswagen-
busje, heel leuk en romantisch. Tot de old- 
timer in panne viel op onze parking.
De bruidegom kwam dan maar - in vol  
ornaat - hulp vragen in het bezoekers- 
centrum. Medelevend als we zijn, vond hij 
meteen enkele van onze vrijwilligers en 
klanten bereid om het busje opnieuw in gang 
te duwen. 
Je ziet het: hittegolf of niet, op de  
mannen (en vrouwen) van De Liereman 
kan je altijd rekenen. Als dank mochten 
ze daarna een stukje meerijden in het busje. 
Iedereen content!
Proficiat aan bruidspaar Kate en Wim! Dat 
alle hobbels in jullie huwelijksleven even 
snel opgelost mogen raken. 

Om naar uit te kijken

Er valt tijdens dit najaar weer heel wat te  
beleven in Landschap De Liereman. Een 
overzicht:

Cursus Paddenstoelen voor beginners

Zaterdag 26 september - 9.00 u. tot 12.00 u.
Zaterdag 10 oktober - 9.00 u. tot 12.00 u.
Zaterdag 7 november - 9.00 u. tot 12.00 u.

In de cursus  
p a d d e n s t o e l e n 
voor beginners 
duiken we de 
wondere wereld 
van de zwam-
men in. Vreemde 
namen als Ama-

niet, Elfenschermpje, Mycena, Vezelkop en  
Hanenkam onthullen hun geheim. Bouw, 
leefwijze, voortplanting, eetbaarheid en gif-
tigheid komen in de cursus aan bod.
Inschrijven is nodig en kan op  
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Fotografieworkshop: cameragebruik 
voor beginners

Zaterdag 26 september - 14.00 u. tot 
16.30 u. OF
Zaterdag 10 oktober - 14.00 u. tot 16.30 u.
Je hebt een camera, maar geen idee hoe je 
er mee aan de slag moet ? In deze cursus 
leer je de basis om mooie foto’s te beginnen 
maken ongeacht het genre. 
Lesgever Jurgen Cornelissen is een van de 
vaste fotografen van Landschap De Liere-
man en gaf al meerdere succesvolle foto-
grafiecursussen in het gebied.
Inschrijven is is nodig en kan op  
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Nacht van de Duisternis

Zaterdag 10 oktober – 19.30 tot 21.30 u.
Tijdens de Nacht van de Duisternis  
organiseren we twee activiteiten. 
Je kan meestappen met onze gids  
tijdens een Duisterniswandeling. Heel wat  
dieren zijn afhankelijk van duisternis en 
hebben zich er perfect aan aangepast. Ook 
de mens heeft nood aan duisternis om tot 
rust te komen. Kom je liever turen naar de  
sterren? Dat kan ook! Er komen twee ama-
teur-astronomen langs. Zij brengen twee  
telescopen mee waarmee je de hemel 
kan afturen. Landschap De Liereman is  
immers een van de weinige plekken in de 
regio die amper last heeft van lichtvervuiling.
Meer info en inschrijven:  
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Klimaatwandeling

Zondag 1 november – 13.30 tot 16.00 u.
We merken het, we praten er vaak over...
ons klimaat verandert. Wil je er graag 
meer over weten? De Studiewerkgroep 
van Landschap De Liereman nodigt je uit 
op een interessante zondagswandeling. 
Over de oorzaak van de klimaatverandering 
zijn wetenschappers het eens: de mens is 
verantwoordelijk. In de natuur zien we al 
verschuivingen en zijn planten en dieren 
bedreigd. Bovendien zijn er ook gevolgen 
voor de mens. Meer info en inschrijven:  
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Everzwijnlezing

Woensdag 18 november - 19.30 u. tot 22.00 u.
Misschien zag je ooit al een everzwijn. Erover  
horen deed je zeker. Vaak 
gaat het dan over de scha-
de die ze aanrichten of 
om dieren die aangereden 
werden. Frederik Thoe-
len is een echte ‘ever-
zwijnenkenner’ en komt  
tijdens een lezing aan de hand van foto- 
en filmmateriaal vertellen over deze unie-
ke dieren. Want ze hebben ook positieve 
eigenschappen! Meer info en inschrijven:  
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
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Kasterlee

Reservaatprojecten
Koken kost geld, dat weet iedereen. Maar ook het aankopen van gronden om onze reservaten 
uit te breiden, te verbinden met elkaar om zo de natuurwaarde van onze Kempische reservaten 
te kunnen vergroten en te behouden voor onze (klein)kinderen, kost geld. Handenvol geld.

Giften vanaf 40,00 euro geven recht op een fiscaal attest. Dat bedrag hoef je daarom niet in 
één keer op te hoesten. Je kan dat ook doen via een doorlopende opdracht. Dan stort je elke 
maand een klein bedrag voor jouw favoriete reservaat. Als het jaartotaal 40,00 euro (of meer is), 
bezorgt Natuurpunt automatisch jou het attest.

Giften en/of doorlopende opdrachten op IBAN-rekening: BE56 2930 2120 7588; 
BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.

Wil je dat je gift/doorlopende opdracht ten goede komt van onze Kempische 
reservaten, vermeld dan in je mededeling een van volgende projectnummers:

project 3705:   Kempisch Reservatenfonds      project 7018:   Landschap De Liereman
project 7115:   Winkelsbroek en Drintjen Queten      project 7788:   Witte Netevallei
project 7005:   Frans Segersreservaat       project 7048:   Biezen
project 7031:   Tikkebroeken        project 7808:   Zwart Goor, Merksplas
project 7806:   Visbeekvallei Beerse-Schrieken      project 7705:   Kijkverdriet 
project 7252:   Steenovens        project 7770:   tussen Wamp en Neten
project 7716:   Turnhouts Vennengebied       project 7034:   Van de Velde reservaat

Boekbespreking van boeken te koop in ’t winkeltje van 

Bezoekerscentrum Landschap De Liereman

Plantengallen, gallen in Nederland

Auteur: Arnold Grosscurt
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Aantal blz.: 424

Een rijk naslagwerk met uniek fotomateriaal. ‘Plantengallen’ 
geeft informatie over de geschiedenis, biologie en ecologie van 
gallen en over de planten waarop ze voorkomen. Het bevat foto-
documentatie over 400 soorten gallen, veroorzaakt door aaltjes, 
bacteriën, bladluizen, bladvlooien, bladwespen, bronswespen, 
galmuggen, galwespen, kevers, vliegen, vlinders, (gal)mijten, 
planten en schimmels.
Elk van deze groepen wordt ingeleid met algemene informatie, 
gevolgd door een bespreking van hiertoe behorende soorten 
waarbij veel achtergrond informatie wordt gegeven.
Op de foto’s zijn kenmerkende details te zien, maar ook vormva-
riaties, doorsneden, en soms de veroorzakers van de gal. 
‘Plantengallen’ is een rijk naslagwerk voor o.a. entomologen,  
fythopathologen, hoveniers, (boom-) kwekers en liefhebbers.

Natuurbeleid betwist

Auteur(s): Arjen Buijs, Froukje Boonstra
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Aantal blz.: 180

Natuur of economie? Wie heeft het voor het zeggen? In de  
discussie over stikstof staat het natuurbeleid opeens midden in 
de belangstelling en de bescherming van sommige Natura2000 
gebieden wordt ter discussie gesteld. Tegelijkertijd blijkt de  
natuur in de huidige coronacrisis een toevluchtsoord voor de 
stedeling. De behoefte aan een gezamenlijke visie op natuur- 
beleid blijkt groter dan ooit.
In ‘Natuurbeleid betwist’ geven 13 wetenschappers, filosofen, 
beleidsmakers en actieve burgers hun kritische visie op het hui-
dige natuurbeleid en de steun daarvoor in de samenleving.
•De essaybundel is samengesteld vóór de huidige coronacrisis. 
Maar de behoefte aan een nieuwe gemeenschappelijke visie op 
de natuur en op het natuurbeleid is actueler dan ooit. De essays 
in deze bundel bieden puzzelstukjes waaruit dat verhaal kan 
worden samengesteld. De auteurs hopen daarmee bij te dragen 
aan het politieke en maatschappelijke debat over de toekomst 
van de natuur en het natuurbeleid.



            Echte Kempense volmoutbieren van hoge gisting met
  het kenmerkende aroma van gagel (Myrica gale).
Gagel is een struikje dat groeit op veenachtige gronden zoals in het
Landschap De Liereman in Oud-Turnhout. Gagel was de voornaamste
smaakmaker in de middeleeuwse gruitbieren (gruit = kruid).
Gageleer is het eerste hedendaagse bier waarin gagel opnieuw wordt gebruikt.

www.gageleer.be

De opbrengst van de Gageleerbieren is bestemd voor de aankoop en het 
onderhoud van natuurreservaten. 
Meer inlichtingen en verkooppunten zijn te vinden op de website.
Verdeeld door Biosano – www.biosano.be - info@biosano.be – 03 664 17 69
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