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         Vogelpracht 
              in het 
SCHULENSBROEK

Stikstof doet natuur 
naar adem happen



*Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 09/03 t.e.m. 09/04/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom, Luxemburg en Frankrijk. 
** Geldig op alle trekking-, bike-, kampeer- en reisartikelen. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

*Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 09/03 t.e.m. 09/04/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom, Luxemburg en Frankrijk. *Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 09/03 t.e.m. 09/04/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom, Luxemburg en Frankrijk. *Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 09/03 t.e.m. 09/04/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom, Luxemburg en Frankrijk. *Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 09/03 t.e.m. 09/04/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom, Luxemburg en Frankrijk. 

www.asadventure.com

Exclusief voor Natuurpunt-leden
Geen groenere samenwerking dan die tussen Natuurpunt en 
A.S.Adventure. Samen in de bres voor de natuur, dat schept nu 

eenmaal een band én … extra voordelen!

Als Natuurpunt-lid profiteer je niet alleen van exclusieve 
promoties, maar ook van 7% permanente korting op je 
aankopen**.

Rambler 32
€ 99,95

€ 69*

Rambler 32
€ 99,95

€ 69*
€ 99,95

15ASA_adv_natuurpunt_v1.indd   1 26/01/15   09:25
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van het LIFE-programma, www.natuurpunt.be/life

V.U. Chris Steenwegen, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

Mannetje bruine kiekendief, Vilda/Yves Adams | niet vermeld beeldmateriaal: www.shutterstock.com

Fo
to

 ©
 W

im
 D

irc
kx

      De toekomst 
               kleurt groen

S
peelde jij als kind in de natuur? Ik deed het vaak en graag! Maar voor mijn 

kinderen zijn er helaas veel minder groene plekjes over om buiten te spelen. 

Zorgen dat er meer natuur komt, is voor mij de belangrijkste drijfveer om 

vrijwilligerswerk te doen voor Natuurpunt. Voor dat engagement krijg ik 

heel veel terug. De intense contacten met andere mensen en de appreciatie 

die je krijgt: dat is onbetaalbaar. Het geeft me de energie om werk, 

gezin en vrijwilligerswerk te combineren.

Met onze afdeling zetten we kleine stapjes vooruit, maar makkelijk is het niet in 

een natuurarme regio als Kortrijk. Ik geef eerlijk toe dat wij jaloers zijn op andere 

Natuurpuntafdelingen die grote natuur gebieden beheren. Maar we zijn blij met 

elke extra hectare natuur én onze toekomst belooft groener te kleuren. We zullen 

nieuwe gronden kunnen aankopen in drie gebieden: de Venning, Ghellinck en 

Kruiskouter. Zo zullen we de komende jaren heel wat extra natuur in Kortrijk 

kunnen realiseren.

Natuurpunt is trouwens meer dan gebieden kopen en beheren. Ik vind educatie 

minstens even belangrijk: mensen bewust maken van het belang van natuur en 

hen laten inzien hoe weinig natuur hier nog maar is. In onze afdeling organiseren 

we zeer veel activiteiten voor kinderen en jongeren. Door ze in contact te brengen 

met natuur hopen we hun liefde voor natuur aan te wakkeren. 

Mijn kinderen zijn alvast helemaal gebeten door de natuurmicrobe. Samen met 

hen kijk ik naar vlinders in tuin en ook op vakantie speuren we naar de mooiste 

exemplaren.  

Benieuwd naar wat ik allemaal doe als Natuurpuntvrijwilliger?  

Blader snel naar pagina 44.

Groetjes,

 Lies Voorzitster Natuurpunt Kortrijk

PS: Er loopt een leuke wedstrijd bij Natuurpunt,  
alle info vind je op het schutblad bij dit tijdschrift!
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ledenvoordelen

Korting op reizen van Nordic, de 
Scandinaviëspecialist
Nordic kent Scandinavië en Scandinavië kent 
Nordic. Met al meer dan 30.000 boekingen is het 
bedrijf dé Belgische marktleider voor reizen naar 
Scandinavië. Zin in een Arctisch eilandavontuur op 
de Lofoten of een noorderlichtreis naar IJsland? 
Surf naar  www.nordic.be/natuurpunt 

Jouw voordeel: Natuurpuntleden krijgen 5% 
korting op een exclusieve selectie reizen bij Nordic. 
Klaar om ervan te genieten? Geef je lidnummer op 
als je een reis boekt. 

De korting is geldig op de volgende reizen: blokhut 
onder de sneeuw, Arctisch eilandavontuur op 
de Lofoten, shortbreak naar Tromsø, begeleide 
noorderlichtreizen IJsland en groepsreis Arctische 
eilanden.

Een voordelig abonnement op 
National Geographic Magazine
 
Ontdek hoe fascinerend onze wereld is! Met 
aangrijpende reportages en verbluffend mooie 
fotografie maakt National Geographic Magazine 
jou maandelijks ooggetuige van vreemde culturen, 
spectaculaire expedities en ontdekkingen, bijzon-
dere dieren en prachtige natuurverschijnselen.

Jouw voordeel: Voor slechts € 31,50 (50% kor-
ting!) ontvang je elke maand een jaar lang Natio-
nal Geographic bij je thuis of je doet het cadeau. 
Abonneren kan alleen  via www.natgeoservice.nl/
natuurpunt.  Dit kennismakingsaanbod geldt enkel 
voor nieuwe abonnees.
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De zwarte ibis is stilaan aan een opmars bezig. Nadat de 
soort het zuiden van Europa tegen hoge tempo heeft 
ingepalmd, krijgen we nu al enkele jaren 'inspectieteams' 
over de vloer in onze streken. 
- Rollin Verlinde
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    Mijn 
BEELD

Stap mee naar de 
rechter voor de 
Klimaatzaak!

Leuven hotspot 
voor wilde bijen

nieuws

“Grove nalatigheid in het klimaat
beleid.” Met die klacht zijn 11 
bekende Vlamingen De Klimaat
zaak begonnen, een grootscheepse 
rechtszaak tegen de Belgische 
overheid. Zo willen ze die ver
plichten maatregelen te treffen om 
gevaarlijke klimaatverandering 
tegen te gaan. 

Naast BV’s als Stijn Meuris en 
Francesca Vanthielen zijn ook 
Natuurpunters nauw betrokken. 
Ignace Schops, Johan Van Den 
Bosch en Lambert Schoenmaekers 
horen bij de oprichters. Om de actie 
veel juridisch en politiek gewicht te 
geven, zoeken de initiatiefnemers 
zoveel mogelijk medeeisers. Sluit je 
aan bij de 13.000 ondertsteuners 
van De Klimaatzaak via de flyer bij 
Natuur.blad of via de website.

www.klimaatzaak.be

Afgelopen jaar heeft Aculea, de 
bijenwerkgroep van Natuurpunt, 
een onderzoek gedaan naar wilde 
bijen in de binnenstad van Leuven. 
Tijdens verschillende excursies 
bracht Aculea de Leuvense bijen in 
kaart. Doel was om ze zo via 
gerichte maatregelen beter te 
beschermen. Uit het onderzoek 
bleek dat verschillende groenzones 
in de stad waardevol zijn voor wilde 
bijen. In totaal werden binnen de 
ring maar liefst 109 verschillende 
soorten wilde bijen aangetroffen. 
Na het onderzoek zat Natuurpunt 
samen met de groendienst van stad 
Leuven om te bekijken hoe de 
binnenstad nog bijvriendelijker 
gemaakt kan worden. Natuurpunt 
hoopt dat het project andere 
Vlaamse steden kan inspireren om 
wilde bijen te helpen.

Rollin Verlinde is natuurfotograaf bij 
Vilda. In zijn vrije tijd trekt hij het hele 
Vlaamse land rond om onze mooiste 
natuur te fotograferen. Hij vertoeft 
ook vaak in het buitenland. Hoewel de 
Europese natuur steeds vaker naar 
hem komt, zo blijkt.

Als natuurfotograaf trek ik veel 
naar het buitenland. Ik plan 
op voorhand wat ik ga doen en 

wat ik in beeld wil brengen. Ik 
ga al 30 jaar naar bekende 

gebieden in het zuiden zoals 
de Brenne in Frankrijk en 

Extremadura in Spanje 
voor bij ons onvind

bare soorten. 
Die reisdoelen 
vind ik nu bij 

wijze van 
spreken in 
mijn tuin.  

De 
gaffelwater

juffer zit vlakbij en 
ook voor de vuurli

bel hoef ik niet meer 
naar Spanje. De koereiger en de bijeneter 
zijn bij ons nog ver van algemeen, maar je 
moet er zeker geen 1400 km meer voor 
rijden. Nu hoor ik dat de zwarte ibis, 
waarvoor ik ooit naar de Donaudelta in 
Roemenië trok, ook stilaan in opmars is. 
Nadat de soort het zuiden van Europa aan 
een hoog tempo heeft ingepalmd, krijgen we 
nu al enkele jaren ‘inspectieteams’ over de 
vloer in onze streken. Wellicht zal Neder
land, Engeland of België als nieuwe 
vestigingsplaats uitgekozen worden. 

Rollin
www.vildaphoto.net  

2493 Lampiris klanten stapten over van 
papieren naar digitale factuur, goed 
voor evenveel m2 bos die op de 
plantactiedag de grond in gingen.

7 december

De directie en medewerkers van bPost 
steken de handen uit de mouwen en 
breiden de bosrand van de Brede Zeyp 
in Lier uit met 300 nieuwe bomen.

10 december

21.897 tellers tellen mee tijdens 
het Grote Vogelweekend. Net als 
vorig jaar werd de huismus het 
vaakst geteld. 

17 - 18 januari



     maart | april | mei 2015    NATUUR.BLAD 

Kort

Geef de mus een huisje 
om in te nesten

Hang deze ‘Mini 
Oklahoma’ 
nestkast op in je 
tuin of op je 
balkon voor de 
kleine vogels. De 
invliegopening is 
34 mm en 
daardoor ideaal voor huis of ringmussen, 
boomklevers of mezen. Wist je trouwens dat 
de huismus de meest getelde vogel was tijdens 
de vogeltelling van januari? Gegarandeerd 
succes dus!
 
Artikel Nr.: 90575
Invliegopening: Ø 34 mm / 
Afmetingen: 27 x 23 x 16 cm
Prijs:€ 13,95 / Ledenprijs: € 12,55
www.natuurpunt.be/winkel 

900 soorten nachtvlinders 
op een rijtje

Deze rijk geïllustreerde 
veldgids toont de meer 
dan 900 soorten macro 
 nachtvlinders die in 
Nederland en België 
voorkomen. Nacht
vlinders hebben een 
minder opvallend 
uiterlijk dan dagvlinders, maar dat wil niet 
zeggen dat ze minder mooi zijn. De gids toont 
hun grote verscheidenheid met prachtige, zeer 
gedetailleerde tekeningen en geeft uitgebreide 
informatie over determinatie, gelijkende 
soorten, vliegtijd en voorkomen.

Artikel Nr.: 2106250
Prijs:€ 39,95/ Ledenprijs: € 35,95
www.natuurpunt.be/winkel 
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Vistraject
gepresenteerd

Minister erkent 
996 hectare 
natuurgebied 

      NATUUR
    PRODUCT

In Zeebrugge werd het Vistraject 
voorgesteld. Het rapport schetst 7 
manieren om visserij tegelijk 
ecologisch duurzaam en eco
nomisch leefbaar te maken. Zo 
worden natuurgebieden op zee 
beter beschermd en zal er aandacht 
zijn voor de natuur in de opleiding 
van jonge vissers. Het rapport is het 
resultaat van intensief overleg 
tussen De Rederscentrale, ILVO, de 
Vlaamse overheid en Natuurpunt. 
De transitie van de visserijsector is 
een inspirerend voorbeeld voor 
andere sectoren. Vissers en 
natuurbeschermers hebben in 
elkaar bondgenoten gevonden om 
te bouwen aan een zee die vandaag, 
maar ook morgen nog vol vis zit. 
Voor Natuurpunt is het traject een 
belangrijke stap richting duurzame 
visserij, maar zeker geen eindpunt. 

Minister van Natuur Joke Schau
vliege heeft vorig jaar 996 hectare 
natuurgebied van Natuurpunt 
erkend. Dat is belangrijk nieuws 
voor onze vrijwilligers én voor de 
natuur. Het betekent dat er 
middelen vrijkomen om onze 
natuurgebieden goed te beheren en 
ze open te stellen voor al wie van de 
natuur wil komen genieten. Van de 
22.000 hectare die Natuurpunt 
beheert, is op dit moment 15.200 
hectare officieel erkend. Dat 
betekent dat Natuurpunt de 
beheerkosten van dertig procent 
van haar gebieden helemaal met 
eigen middelen betaalt. Natuur
punt is blij met de erkenningen en 
rekent erop dat de minister dit jaar 
een zelfde inspanning zal leveren.

Grote groepen trekkende ooievaars 
in het Belgisch luchtruim gesigna-
leerd op Valentijnsdag. Door het 
zachte weer zijn ze er dit jaar wat 
vroeger bij dan gewoonlijk.

14 februari

Natuurpunt heeft een privédomein van 
bijna 50 hectare gekocht in Zemst. Op 
die manier groeit natuurgebied de 
Wormelaar uit tot een groene long 
voor alle omwonenden.

23 februari

83 spinnendeskundigen uit 26 
landen hebben de struikspin 
verkozen tot de Europese spin van 
het jaar. De spin heeft een 
bijzonder eigenschap: ze kan 
trommelen.

4 maart
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THABOR-
     BERG
Op een boogscheut van Brussel ligt een kleine 
parel: de Thaborberg. Het is een zeer geva-
rieerd gebied met veel hoogteverschillen. 
Wandel er door een oud beukenbos en ontdek 
er stroken pioniersbos met veel berken en een 
mooi bronbos. Maar de Thaborberg heeft nog 
andere troeven: een boomgaard, een gras-
land, een ruigte, een amfibieënpoel en een 
struweel zorgen voor variatie. Speur er ook 
naar oude bossoorten zoals eenbes, grote 
keverorchis en tongvaren. In de lente toont 
de Thaborberg zich van haar mooiste kant 
met bosanemoon, wilde narcis en daslook. 
Natuurpunt realiseerde er samen met Klim vzw 
huis Michielsheem en de provincie Vlaams-
Brabant een rolstoel- en prikkelpad.

        ‘Slapen
           in het bos’
Ronny en Carine, bewoners  
van Klim vzw huis Michielsheem 
en begeleidster Anne

Anne: “Voordat het rolstoelpad er was konden onze 

 bewoners niet naar het bos.” Ronny: “Ik rijd graag met mijn 

elektrische rolstoel in het bos. Dan voel ik me vrij, niemand 

moet me duwen. Ik slaap ook in het bos.” Anne: “Hij bedoelt 

dat hij tot rust komt in het bos, in een leefgroep met 10 

mensen is het soms te druk. Het rolstoelpad maakt de 

natuur tastbaar voor onze bewoners en prikkelt hun 

zintuigen.” Carine: “Ik wist niet wat een boom was. Nu kan 

ik hem knuffelen.” Ronny: “Je kan zoveel plezante dingen 

doen in het bos: proeven van de wilde aardbeitjes, rollen 

door bladeren en kijken hoe een bijtje in het insectenhotel 

vliegt.”

Mijn gebied

WANDELEN 
Zin om zelf de natuurpracht te gaan bewonderen van de Thaborberg? 
www.natuurpunt.be/thaborberg
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 ‘Een prachtig
            cadeau’
Eric De Jonge, lid van het beheer- 
team van Natuurpunt Dilbeek

     ‘Natuur binnen 
bereik van iedereen’
Dirk Buysse, natuurdeskundige 
provincie Vlaams-Brabant

In 2003, toen onze afdeling nog maar een jaar bestond, 

vroeg Gerd Demandt van Klim vzw huis Michielsheem ons 

of we het beheer van de Thaborberg wilden overnemen. 

Voor een startende afdeling in een natuurarme regio was 

dit een prachtig cadeau. Bedoeling was wel dat we het 

gebied toegankelijk zouden maken voor de bewoners van 

Klim vzw huis Michielsheem. Door intensief samen te 

werken met de begeleiders van de instelling slaagden we 

erin een mooi aanbod uit te werken voor mensen met een 

beperking en het grote publiek. Ook het gebied zelf ligt me 

nauw aan het hart: gevarieerd met een rijk verleden, maar 

toch nog in zo’n goede staat. Het is hier gewoon prachtig.

In het kader van de Koesterburencampagne reiken we 

subsidies uit. We wilden het project van het rolstoel- en 

prikkelpad graag steunen omdat het zo’n waardevol initiatief 

is. Dankzij het pad genieten mensen met een beperking van 

de natuur. De betere toegankelijkheid lokt ook steeds meer 

gezinnen met kinderen en andere wandelaars naar de 

Thaborberg. De natuur is hier echt binnen bereik van 

iedereen. De uitwerking van het project vind ik zeer geslaagd. 

Het gebied behoudt zijn oorspronkelijke uitstraling want 

door het gebruikte materiaal ziet het pad er heel natuurlijk uit. 

De extraatjes langs het pad zoals de voeldozen, de infoborden 

en de zitbanken, maken het pad nog aantrekkelijker.

Mijn gebied
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Doe mee

    Voorstellen nieuw 

natuurdecreet 
       onaanvaardbaar

De voorstellen voor de uitvoering van het nieuwe 

natuurdecreet bedreigen onze Vlaamse natuur, in het 

bijzonder het reservatenbeleid. In een tijd waarin 9 op 10 van 

de ondervraagden uit onze grote natuurenquête aangeven 

dat ze natuur belangrijk vinden voor hun welbevinden draait 

het ANB hen de rug toe door lokale natuur als tweederangs te 

behandelen. Tekst: Sofie Versweyveld

Doe mee
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Doe mee

I
n Kontich zien we de toekomst van 

de Babbelse Plassen en het Langbos 

verloren gaan”, vertelt Johan 

Asselberghs van Natuurpunt Oude 

Spoorweg. “Het gebied is nog niet 

erkend als natuurreservaat en dat zal het 

volgens de huidige voorstellen voor het 

nieuwe besluit ook nooit meer kunnen 

worden, tenzij we 10 hectare samenhan

gende natuur kunnen realiseren. Dat 

kan nog jaren duren want het grootste 

perceel is eigendom van de provincie en 

kan volgens de plannen van het Agent

schap voor Natuur en Bos niet erkend 

worden. We moeten dus nog minstens  

6 hectare aaneengesloten gebied vinden, 

wat onvermijdelijk zal leiden tot conflict 

met de omringende land en tuinbouw, 

en dat willen we niet. Pittig detail: het 

gebied heeft als bestemming natuurge

bied op het Gewestplan en toch zal het 

niet erkend kunnen worden volgens het 

voorgestelde uitvoeringsbesluit, omdat 

het te klein is en voor een groot gedeelte 

eigendom is van de provincie.”

Ook in HerkdeStad zitten ze met de 

handen in het haar. Piet Rymen van 

Natuurpunt Vrienden van het Schulens

broek vertelt: “Recent kregen we van de 

Vlaamse Milieumaatschappij het 

wachtbekken van het Schulensmeer, het 

hart van ons gebied en een waar 

eldorado voor tal van vogelsoorten zoals 

de wilde zwaan, in beheer. Dat konden 

we jaren geleden nooit hopen. Nu we het 

125 hectare grote kerngebied in beheer 

hebben, zou het plots niet meer erkend 

kunnen worden omdat het om overheids

gronden gaat. Omgekeerde wereld want 

nu zou de kern van een 450 hectare 

groot natuurgebied (we beheerden al 

honderden hectaren rondom dit wacht

bekken) niet kunnen rekenen op het 

goedgekeurde beheerplan dat zorgt voor 

de noodzakelijk beheersubsidies en 

vergunningen. Dat zal voor de natuur 

maar ook voor de talloze bezoekers echt 

een verschil maken.” 

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Overal 

in Vlaanderen zien Natuurpuntafdelin

gen de kansen op het uitbouwen van 

meer en nieuwe natuurgebieden verloren 

gaan. En laat natuur nu net datgene zijn 

waar Vlamingen meer en meer behoefte 

aan hebben. We willen naar buiten. Niet 

enkel in grootse Europese natuurgebie

den, maar ook gewoon vlakbij de deur. 

Uit de natuurenquête bleek ook dat 

Vlamingen wilde natuur willen beleven 

in eigen land en dat ze vlak bij huis aan 

de alledaagse drukte willen ontsnappen.  

TOEKOMST VAN ONZE NATUUR-

GEBIEDEN OP HET SPEL

Momenteel werkt het ANB de basisprin

cipes van het nieuwe natuurdecreet 

concreet uit in zogenoemde uitvoerings

besluiten. De twee belangrijkste 

uitvoeringsbesluiten gaan over het 

opmaken van het beheerplan en de 

erkenning van de reservaten enerzijds en 

de financiering en criteria van aankopen, 

de inrichting, het beheer en de openstel

ling van gebieden en de bezoekerscentra 

anderzijds. Het voorstel dat nu op tafel 

ligt, is onaanvaardbaar om een aantal 

redenen. Zo zal het oprichten van nieuwe 

natuurgebieden buiten de Europees 

aangeduide Speciale Beschermingszones 

zo goed als onmogelijk worden. Boven

dien komt een hele resem natuurgebie

den niet langer in aanmerking voor 

erkenning als reservaat: gebieden kleiner 

dan 10 ha, gebieden die eigendom zijn 

van gemeenten of andere overheden en 

bepaalde soorten gebieden zoals de 

aanplant van hoogstamboomgaarden, 

overstromingsgraslanden of graslanden 

met zeldzame bloemen.

WAT ZIJN DE GROOTSTE 

KNELPUNTEN?

AANKOOPBELEID STERK BEPERKT

Dankzij het systeem van aankoopsubsi

dies voor het realiseren van natuurreser

vaten zijn we er met Natuurpunt in 

geslaagd op een succesvolle manier in 

Vlaanderen al 22.000 hectare natuur 

(dat is meer dan 1,5% van Vlaanderen) 

een duurzame toekomst te geven. Met de 

huidige voorstellen wordt dit aankoop

beleid quasi volledig georiënteerd op de 

Europese natuur. Nieuwe initiatieven 

worden erg moeilijk of zelfs onmogelijk. 

Het ritme van realisatie van natuur, 

zowel Europese topnatuur als waarde

volle natuur vlakbij, zal sterk afnemen.  

MINDER NATUUR

Bij de invoering van het nieuwe natuur

decreet werden de voorwaarden om een 

gebied te erkennen als natuurreservaat 

verstrengd. Een gebied moet minstens 

10 hectare groot zijn en voldoen aan een 

beperkte lijst van natuurdoeltypes (in 

hoofdzaak habitats die we moeten 

beschermen van Europa). Er werd 

beloofd dat wat in het ene systeem 

bestond als reservaat ook in het andere 

behouden blijft, ook al voldoen ze niet 

aan de nieuwe normen. Maar in de 

praktijk blijkt dit geen zekerheid te zijn. 

Het oprichten van 
nieuwe natuurgebieden 
zal zo goed als 
onmogelijk worden
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Heeft een gebied geen erkenning meer 

dan heeft dat uiteraard heel wat 

gevolgen voor de bescherming en 

uitvoering van het beheerplan, maar ook 

voor de subsidies voor beheer of open

stelling. De mooie soorten en structuur

rijke valleigraslanden met een boeket 

van koekoeksbloem, pinksterbloem en 

margriet zouden bijvoorbeeld buiten het 

reservaatsysteem vallen. Wandelpaden 

kunnen we op die manier niet meer 

onderhouden.

GOEDE SAMENWERKING OP DE HELLING

Natuurpunt werkt al decennia erg goed 

samen met gemeenten, provincies, 

waterbeheerders … Dat resulteert in 

ware pareltjes zoals het Torfbroek 

(Kampenhout), De Maten (Genk), Groot 

Buitenschoor (Antwerpen), Bourgoyen 

(Gent), HeideveldBornebeek (Beernem) 

... Die samenwerking wordt op de helling 

gezet als de voorstellen doorgaan, omdat 

ANB vindt dat de overheden zelf moeten 

instaan voor (de financiering van) het 

beheer. Maar voor de gemeenten erkent 

iedereen dat dit onhaalbaar is. Natuur

punt vraagt garanties dat hetgeen we, in 

samenwerking met al die overheden 

opgebouwd hebben, verder kan groeien 

en bloeien en wil ook alle kansen voor 

nieuwe samenwerkingen en nieuwe 

projecten. Natuurpunt vraagt al lang dat 

de overheden onderling tot duidelijke 

afspraken komen die ervoor zorgen dat 

zoveel mogelijk natuur kan worden 

beschermd en beheerd. We stellen echter 

vast dat er maar geen oplossing komt. 

Ondertussen is de natuur de dupe: 

nieuwe erkenningen van overheidseigen

dommen die door Natuurpunt beheerd 

worden, worden geblokkeerd. Voor 

Natuurpunt is het nu welletjes geweest: 

samenwerking tussen gespecialiseerde 

beheerders en overheden is een winwin 

voor beide partijen én voor de natuur. 

Dit knelpunt moet dringend van de 

baan.

40 % BESPARING OP OPENSTELLING

Dankzij subsidies voor openstelling 

kunnen we onze gebieden inrichten. We 

leggen wandelpaden aan, bouwen 

Natuurpunt vraagt 
garanties dat hetgeen we 
opgebouwd hebben, verder 
kan groeien en bloeien

Ter vergelijking: overzicht subsidies zoals het was in het oude natuurdecreet

Voor het aankopen, beheren en openstellen van onze natuurgebieden konden terreinbeherende verenigingen, zoals Natuur-

punt, rekenen op verschillende subsidies. 

Aankoopsubsidies: van 60 % tot 90 % van de aankoop van natuurgebieden op een geplafonneerde prijs per vierkante meter 

betaalt de Vlaamse overheid. Dit hangt af van de bestemming en de prijs. Hoe goedkoper we kopen, hoe hoger het percentage. 

Actueel is het gemiddelde subsidiepercentage iets minder dan 60 %.

Beheersubsidies: die zijn gekoppeld aan de erkenning van het gebied als reservaat. Is het gebied erkend dan kan je rekenen op 

subsidies om het gebied te beheren, afhankelijk van het natuurtype (verschillende natuur vergt verschillend beheer). Helaas 

dekken ze slechts een deel van de kosten.

- Subsidies voor eenmalige inrichtingen zoals afplaggen om heide te herstellen of het herstellen van een vijver. 

- Subsidies voor het opmaken van de plannen 

- Subsidies voor openstelling: het aanleggen en onderhouden van wandelpaden, plaatsen van infoborden  

- Subsidies voor de bezoekerscentra: een structurele financiering

Dit systeem wordt nu volledig herzien.
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vogelkijkhutten of zorgen ervoor dat 

kinderen zich kunnen uitleven in een 

speelbos. Allemaal noodzakelijk voor 

ons welzijn. Want buiten zijn en de 

natuur beleven draagt bij tot ons geluk. 

Helaas wordt voorgesteld die subsidies 

met 40% te verminderen. Een beslissing 

die meteen te zien is op het terrein. Daar 

waar we steeds meer vragen krijgen voor 

blote voetenpaden of uitkijktorens 

kunnen we steeds minder bijdragen aan 

natuurbeleving voor iedereen.

EXIT BEZOEKERSCENTRA

De structurele financiering voor de 

bezoekerscentra wordt afgeschaft. Dit 

betekent dat de centra bedreigd zijn met 

sluiting. Honderdduizenden bezoekers 

starten jaarlijks hun wandeling of 

fietstocht aan een bezoekerscentrum. 

Daar krijgen ze informatie over het 

gebied, kunnen ze terecht voor een gids, 

een wandelkaart of een versnapering na 

de wandeling. Die centra zijn ware 

toegangspoorten voor onze natuurgebie

den. Ze vertellen wandelaars over de 

natuur, creëren een draagvlak en maken 

ook onze jongste bezoekers warm voor 

een groene planeet. Wat wij vragen is 

een subsidiëring van onze centra en zelfs 

een uitbreiding met nieuwe goed 

geplande centra.

Auteur en Librisliteratuurprijswinnaar 

Yves Petry verwoordde het mooi in De 

Morgen van 31 december: “Daarom ben 

ik ook zo’n fan van Natuurpunt, een 

vereniging die geweldige dingen doet. 

Elk lapje grond dat ze beheren, ziet eruit 

als een sprookje. Jammer dat er in dit 

land op politiek niveau zo weinig 

belangstelling is voor natuurbehoud en 

herstel. Voor mij is ecologie één van de 

weinig maatschappelijke onderwerpen 

waar ik me spontaan, vanuit het hart, bij 

betrokken voel. Ik zie natuurbesef als 

een vorm van cultuur, en wie het 

daaraan ontbreekt, vind ik eigenlijk 

ordinair. Een mens is heel wat, maar hij 

is lang niet alles.”

LAAT VAN JE HOREN! 

Het is nog niet te laat, Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege kan het tij nog keren!

Het beheer, het voortbestaan en de uitbreiding van veel natuurgebieden staan op het spel. En dat terwijl het werk van  

afdelingen en beheerteams van Natuurpunt er net voor zorgt dat in Vlaanderen ook de heel bedreigde planten en dieren  

nog een toevluchtsoord hebben. In het volgebouwde Vlaanderen zorgt ons werk ervoor dat mensen nog toegang hebben tot 

natuur dichtbij. Hiervoor richten we de gebieden in met wandelpaden en plankenpaden, of zorgen we ervoor dat kinderen zich 

kunnen uitleven in een speelbos. Maar ook daarin dreigt het mes te worden gezet. In de huidige voorstellen worden ook die 

subsidies met 40 % verminderd.

Natuurpunt vraagt dat de voorstellen grondig en structureel bijgesteld worden voor de Vlaamse regering hierover een 

beslissing neemt. We rekenen erop dat Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege opnieuw de bescherming van de natuur 

en ook het belang van natuur dichtbij laat primeren. De komende maanden plannen we een aantal acties om dit de politiek 

duidelijk te maken. Daarover volgt later meer. Als opwarmer zijn we met een petitie gestart om onze eisen te ondersteunen.

Geef jouw stem op: www.natuurpunt.be/natuurdecreet
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Lopen voor meer en betere  
natuur, voor iedereen!
Op 31 mei 2015 hossen 40.000 zwetende lijven opnieuw  
door de Belgische hoofdstad. De voorwacht doet het goed.  
Een handvol Kenianen, wat kerels uit Marokko, een rits snelle 
Belgen. Knap. Maar de echte helden vind je achteraan in de 
koers. Te dik, te oud, geen conditie. Maar veel goesting, dat wel. 
En vaak ook voor het goede doel. Broederlijk Delen, Artsen 
Zonder Grenzen, Vredeseilanden. Ze zijn er allemaal. Lopen en 
geld inzamelen.
Natuurpunter Dominique Verbelen loopt voor zijn geliefde 
Scheldemeersen, voor blauwborst, dwergmuis, moeras duiveltje, 
dertienstippelig lieveheersbeestje, zwanenbloem.Bij deze een 
oproep. Om te storten voor de Scheldemeersen, om mee te sup
porteren/lopen met Dominique voor de morele steun, om zelf 
ook een Natuurpuntproject uit te kiezen om voor te lopen.
www.natuurpunt.be/lopenvoormeernatuur 

Walter Roggeman neemt 
afscheid als voorzitter  
van Natuurpunt

Beheerteamdag 2015: 
zaterdag 13 juni
Neem je agenda bij de hand en zet een groot kruis op zaterdag 
13 juni, want dan organiseert Natuurpunt Beheer opnieuw een 
interessante beheerteamdag. De dag vindt plaats in het 
prachtige Kasteel van Meldert (Hoegaarden), middenin 
Meldertbos en op de rand van de erkende reservaten Rosdel en 
Mene Jordaan, topnatuurgebieden in de provincie Vlaams
Brabant. Het thema is dit jaar: ‘Natuur.Beheer op een kantel
moment uitdagingen en kansen van het nieuwe natuurbeleid 
(wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde vagen)’. Het 
wordt een dag boordevol top natuur, wederzien, uitwisseling, 
discussie en amusement.
www.natuurpunt.be/beheerteamdag

Een coach die zijn team ettelijke klassen hoger heeft getild. 
Dat is de beschrijving van het 20jarige voorzitterschap van 
Walter Roggeman. Op zijn palmares staan de succesvolle 
fusie tussen Natuurreservaten en De Wielewaal tot Natuur
punt en de blijvende groei van de vereniging. Meer natuur
gebieden, meer afdelingen, meer werkgroepen, meer leden. 
Meer dan 22.000 ha natuur is momenteel in beheer, zowat 
een verdubbeling van bij de fusie. 

Walter is een bioloog in hart en nieren, een vogelringer en 
natuurreiziger. In de loop van de jaren heeft hij de sector 
drastisch zien veranderen. Walter: “Van een verzameling  
van individuele conservators van natuurgebieden zijn we 
uitgegroeid tot een hechte en brede gemeenschap van 
vrijwilligers.” 

Naast voorzitter van de raad van bestuur van Natuurpunt 
heeft Walter ook een lang parcours gereden in de Minaraad, 
het adviesorgaan dat de Vlaamse regering en het Vlaams 
Parlement bijstaat in haar natuurbeleid. 

Mooie herinneringen? “Jazeker: de opening van het Natuur
punthuis in Mechelen, de kennismaking in het Torfbroek 
met toen nog kroonprins Filip en zijn verloofde, het bezoek 
van eurocomissaris Potocznik aan onze Antwerpse natuur
gebieden, de prettige kennismaking met de jeugdige prins 
Laurent bij een kokmeeuwenkolonie in Helchteren, de 
mobilisatie van nagenoeg heel politiek Vlaanderen 
bij de galavoorstelling van “An inconvenient 
truth”, de première van “De Nieuwe Wildernis” 
en vooral het warme onthaal in zoveel 
afdelingen overal te lande. Dat laatste zal ik 
zeker missen.”

Ooievaarsnesten bij  
de gevangenis van Hoogstraten
Vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei en gedetineerden van 
de gevangenis van Hoogstraten plaatsten samen een ooievaars
nest in het natuurdomein rond de gevangenis.

“Al een tijdje zien we hier pleisterende ooievaars”, zegt 
Geert Brosens van Natuurpunt Markvallei. “Ze 

vinden hun voedsel (kleine zoogdieren, insecten 
en amfibieën) in de natte weilanden in de vallei 
van de Mark. Maar een nest voor broedende 
paartjes ontbrak nog”. Natuurpunt leverde 
het materiaal en de technische ondersteu
ning. De gedetineerden groeven een put voor 
de paal, verstevigden hem en maakten het 

platform vast aan de hoofdpaal.



www.vivara.be

Natuurbeschermingsproducten
Vivara.be

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

Bestel eenvoudig via:
 www.vivara.be
 02-6400028
Vermeld hierbij artikelnummer 98318

Vivara… Beleef de natuur!

Nestpakket Sevilla
Het nestpakket Sevilla maakt de tuin helemaal klaar voor het 
broedseizoen! Het bevat een nestkast Sevilla WoodStone groen. Door 
de ovale invliegopening is deze nestkast bijzonder geschikt voor ring- 
en huismussen, boomklevers, bonte vliegenvangers en gekraagde 
roodstaarten. De bijgevoegde, gedroogde meelwormen (50 gram) zijn 
erg eiwitrijk. Een goede start voor het jonge leven in de tuin! 

Van € 25,42 nu voor € 19,95!
Artikelnr: 98318

Nestpakket 
Sevilla

voor €1995
van €25,42

NLNPAD151
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Steeds meer mensen ontdekken de natuur door de lens van 

een camera. Daar gaan ze, in onze prachtige Vlaamse natuur, 

camera in de aanslag, wachtend op die ene soort of de zon 

die net achter de horizon verdwijnt. Vanuit die enthousiaste 

fotografen ontstond een nieuwe werkgroep: Falcon.

     Door de
            L E N S

   1

In actie



19     maart | april | mei 2015    NATUUR.BLAD 

1 Ondertussen zijn al 3000 mensen lid van de Facebook

pagina van Falcon. Het ideale platform voor het delen van 

ervaringen en het uitwisselen van tips. Duizenden nieuws

gierigen die met hun camera de natuur intensief leren 

ontdekken. Hopelijk ook vele nieuwe vrijwilligers die hun 

beelden willen inzetten als instrument voor meer natuur en 

meer natuurbeleving.

2 Geregeld trekt Falcon er samen op uit, je leert meer in de 

praktijk dan enkel via de sociale media. Tijdens de wande

lingen is er ruim de tijd om te fotograferen en krijg je tips en 

trics van ervaren fotografen. Door samen te werken met 

andere afdelingen of werkgroepen leer je een gebied of soort 

op een andere manier kennen. Die kennis willen we inzetten 

voor de werking van Natuurpunt.

3 Falcon is op zoek naar een handige manier om al die 

prachtige beelden op te slaan. Nu staan ze verspreid over vele 

harde schijven. Maar een gebruiksvriendelijk online archief 

is een meerwaarde voor Natuurpunt en de natuur. Een mooie 

droom zodat Natuurpunt en haar afdelingen gratis gebruik 

kunnen maken van de beelden.

In actie

4 Fotografie en film zijn vaak een startpunt om de natuur 

beter te leren kennen. Met een paar eenvoudige tips kan je al 

snel behoorlijke beelden maken. Daarnaast is het belangrijk 

om al die fotografen te helpen hun hobby uit te oefenen zon

der de natuur te verstoren . Falcon wil het vormings aanbod 

rond fotografie en film uit breiden en meer divers maken.

5 Een schuilhut is de ideale plek om zoogdieren en vogels 

van dichtbij te fotograferen. Met proefprojecten en overleg 

met conservators zoeken we naar manieren om fotografen en 

cineasten een plekje te geven in onze natuurgebieden.
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V
laamse Ardennen zonder 

boeren = glazen straatje 

zonder hoeren.” Het was 

maar één van de slogans die 

te zien waren tijdens de 

acties van de veetelers tijdens de 

voorjaarsklassiekers in het wielrennen. 

In de krant, op de radio, op tv  boze 

veetelers deden er alles aan om media

aandacht te krijgen. Aanleiding was een 

brief van de Vlaamse overheid om 

landbouwbedrijven in te lichten over 

hun milieuvergunning. Bedrijven die de 

omgeving te veel vervuilen met stikstof, 

zouden in de toekomst bijkomende 

maatregelen moeten treffen om hun 

uitstoot te verminderen. Voor een klein 

aantal bedrijven zou een hervergunning 

zelfs geweigerd kunnen worden. De brief 

is er gekomen op vraag van de Boeren

bond, die het akkoord over die maatre

gelen zelf mee onderhandelde en nu 

gretig de consternatie van haar achter

ban uitspeelt in de media. 

Stikstofvervuiling vanuit de lucht is een 

groot probleem in Vlaanderen. Volgens 

het Vlaams milieurapport MIRAT 

pompen het verkeer, de industrie en de 

landbouw jaarlijks 165.000 ton ammo

niak en stikstofoxiden de lucht in. Die 

gigantische hoeveelheid komt nadien op 

de bodem en in het water terecht. Dat 

zijn meer dan zes miljoen zakken 

kunstmest van 25 kg die elk jaar in het 

rond worden gestrooid. 

Als de stikstof nog in de lucht hangt, 

vormt het een gevaar voor de volksge

zondheid. Ammoniak en NOxen dragen 

bij tot de vervuiling met fijn stof. Die 

vorm van luchtvervuiling ontneemt elke 

Belg gemiddeld één gezond levensjaar. 

Het is er ook mee de oorzaak van dat het 

aantal hart en vaatziekten toeneemt en 

dat kinderen een groter risico lopen op 

astma en luchtwegeninfecties. Door de 

uitstoot van stikstof te beperken, worden 

minder mensen ziek.

Na het verblijf in de atmosfeer slaat al 

die stikstof onvermijdelijk neer op de 

bodem en in het water. Daar zorgt ze 

voor verzuring, beter gekend als zure 

regen, en vermesting. Vooral bossen, 

maar ook heidegebieden en graslanden 

hebben daaronder te lijden. De grote 

hoeveelheid stikstof die uit de lucht komt 

vallen, tast de gezondheid van onze 

natuurgebieden aan en doet de kosten 

voor het natuurbeheer gevoelig stijgen.

Onze Vlaamse 
natuur moet 
vluchten voor 
grote stikstofwolken

Het is een oude wijsheid waar veel waarheid in schuilt: zachte heelmeesters maken stinkende 

wonden. Jarenlang heeft de Vlaamse overheid de Europese afspraken over stikstofvervuiling 

genegeerd en zijn er volop vergunningen en investeringssubsidies uitgedeeld aan veetelers 

- met een barslechte luchtkwaliteit en schade aan natuur en gezondheid tot gevolg. Nu de 

regering het probleem aan de bron wil aanpakken, komen de veetelers op straat.

Tekst: Joris Gansemans

doet natuur     
vluchten
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Die natuur heeft ook een belangrijke 

economische functie, zo stelde het 

Europees Milieuagentschap (EMA) 

recent in haar vijfjaarlijks rapport. 

Natuur en biodiversiteit zijn hard nodig 

voor de economie, en zeker voor de 

landbouw. Meer dan 80 % van de 

gewassen wordt bestoven door bijen en 

andere bestuivers, een gratis dienst die 

de EU jaarlijks 14 miljard euro oplevert. 

In totaal schat het EMA de economische 

waarde van dat natuurlijke kapitaal op 

zo’n 200 à 300 miljard euro per jaar. 

Niet alleen bijen die bestuiven maar ook 

de natuur die water zuivert en vervuiling 

‘verwerkt’, en grondstoffen levert, hoort 

daarbij. De enorme vervuiling van ons 

leefmilieu brengt die diensten in gevaar.

Om die noodzakelijke en kwetsbare 

natuur te beschermen, hebben de 

Europese lidstaten het Natura 

2000netwerk opgericht. Dat is een 

Europees netwerk van hoogkwalitatieve 

natuurgebieden.  Om het te realiseren in 

Vlaanderen is er de afgelopen jaren 

intensief onderhandeld over de zoge

naamde Instandhoudingsdoelstellingen 

(IHD’s). Die moeten ervoor zorgen dat 

we de habitats en de soorten in het 

Natura 2000netwerk wel degelijk gaan 

beschermen.

De aanpak van de stikstofvervuiling 

maakt integraal deel van uit het 

IHDproces. Zo niet, dan zouden de 

afgesproken doelen nooit gehaald 

kunnen worden. De uitstoot door het 

verkeer, de industrie en de landbouw 

zorgt ervoor dat in alle habitatrichtlijn

gebieden de norm wordt overschreden. 

Het stikstofprobleem is momenteel zo 

groot dat er een volledige stop op 

vergunningen dreigde voor landbouw en 

industrie. Om dat te vermijden heeft de 

Vlaamse Regering vorig jaar beslist om 

een Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS) op te maken. Tegen 2019 zal de 

overheid in kaart brengen hoeveel 

stikstof onze economie nog mag 

uitstoten zonder onze natuur schade toe 

te brengen. In de tussentijd moet 

voorkomen worden dat de situatie nog 

verder verergert. Tijdens een overgangs

fase wil men ervoor zorgen dat de 

stikstofdeposities niet meer toenemen. 

De brief naar de landbouwers paste in 

die voorlopige aanpak.  Ondertussen 

werkt men aan een plan om de stikstof

deposities te doen dalen én het herstel 

van de kwetsbare natuur op te starten. 

LANDBOUWERS ALS  

LANDSCHAPSBEHEERDERS

De technische discussie over de PAS 

verbergt het echte debat over de toe

komst van de landbouw. Net zoals elke 

andere economische sector mag van de 

landbouw verwacht worden dat ze haar 

economische activiteit in overeenstem

ming kan brengen met de randvoor

waarden, bv milieuvoorwaarden, die 

maatschappelijk gesteld worden. En de 

nodige investeringen daarvoor ook kan 

dragen. De vraag die zich stelt is of alle 

landbouwsectoren zoals we die nu 

kennen en zoals die zich vandaag 

ontwikkelen, daartoe in staat zijn. 

Rekening houdend ook met de sociale en 

economische realiteit die in sommige 

sectoren dramatisch is.Tussen 2003 en 

2013, dus op 10 jaar tijd, verdwenen in 

Vlaanderen 11.693 landbouwbedrijven. 

Dat zijn er dus gemiddeld 1169 per jaar. 

Bedrijven zonder opvolger, of niet meer 

in staat de zware investeringen te 

dragen, of bedolven onder een schulden

berg ...

Het kan nochtans ook anders. Landbou

wers willen best meewerken aan 

natuurbeheer of landschapsonderhoud 

op het platteland als ze daarvoor vergoed 

worden of de beheerresten mogen 

gebruiken. Dat is in Vlaanderen al 

gangbare praktijk. Zo werkt Natuurpunt 

samen met meer dan 800 landbouwers. 

Zij zorgen mee voor de planten en dieren 

in onze natuurgebieden. Ze laten er 

koeien grazen of maaien graslanden. 

Door hun activiteiten te verbreden 

leveren ze een belangrijke bijdrage aan 

de gezondheid van mens en milieu. 

Natuurpunt gelooft dat dit soort 

bedrijven de toekomst heeft en zal 

blijven investeren in die samenwerking. 

Als de overheid hetzelfde zou doen, en 

ondertussen zorgt dat de vervuiling 

structureel naar beneden gaat, wachten 

natuur én landbouw mooie tijden.

www.natuurpunt.be/pas 

Het stikstofprobleem  
is zo groot dat een 
volledige stop op 
vergunningen dreigde
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Actrice en model Lize Feryn heeft een 
 bijzondere band met het Wijmelbroek, een 
klein natuurgebied dat Natuurpunt beheert 
in haar geboorte dorp, het West-Vlaamse 
Deerlijk. “De rust die je hier voelt is bij zonder, 
en  onverwacht. We zitten hier vlak bij een 
 verkavelde woonwijk, maar van zodra je 
het open graslandje van het Wijmelbroek 
 betreedt, kom je in een andere wereld 
 terecht. De wind, de vogels, de rimpelingen 
op het water. Het ruikt hier zelfs anders.  
Als ik ontspanning zoek, trek ik de natuur in. 
Weg van de drukte en de mensen. Mijn papa 
is actief als vrij williger bij Natuurpunt, en die 
heeft zich ingezet om van een voormalige 
koeienwei dit stuk  natuurpracht te maken.  
Ik heb het zien groeien van nabij en heb er 
mijn hart verloren.

Lize Feryn
vindt rust in het Wijmelbroek
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Samenwerken

duo
Natuurpunt gaat 
vreemd

Goed nieuws uit 
het hoge Noorden

“Met het Harmony-initiatief van het koekjesmerk LU kiest Mondeléz 

International bewust voor de richting van duurzame landbouw.  

We willen het leefmilieu respecteren door onder andere 3% van onze 

tarwe velden beschikbaar te houden voor het planten van bloemen.”  

– Ann Vereecken, Marketing Director Biscuits bij Mondeléz International

Mondeléz International is zich ten volle bewust van haar maatschappe

lijke en ecologische verantwoordelijkheid en heeft daarom verscheidene, 

In 2009 kwam het meer van Belval 
in het noordoosten van Frankrijk in 
handen van 4 partners: de gemeente 
Belval, de Conservatoire du patri
moine naturel de Champagne 
Ardenne, de Ligue pour la Protection 
des oiseaux en Natuurpunt dat 
hoofdeigenaar werd van 203 hectare 
prachtige vijvers met rietkragen en 
broekbos. Het logistieke beheer is in 
handen van de Conservatoire terwijl 
de LPO focust op educatie en 
openstelling. Twee keer per jaar 
wordt het beheer met alle eigenaars 
grondig geëvalueerd en besproken. 
Die unieke en vlotte samenwerking 
vertaalt zich ook in een jaarlijkse 
Belvalfeest. Feest met ons mee op 24 
mei. Het wordt een dag met veel 
activiteiten rond de vijver. 

www.etangs-belval-argonne.be

Meer dan 100 jaar geleden vond de 
Noor Ole F. Bergan de eerste 
rugzak met anatomisch draag
systeem uit. Niet veel later werd het 
merk Bergans of Norway geboren, 
dat nu ook slaapzakken, kinder
dragers, tenten en een groeiende 
collectie functionele, moderne 
outdoorkledij en ondergoed in 
merinowol maakt. In 2015 steekt 
Bergans de hand uit naar Natuur
punt: niet alleen schenkt Bergans 
een bijdrage voor meer natuur in 
Vlaanderen. Ook leden genieten 
regelmatig van exclusieve aan
biedingen op het assortiment.

www.natuurpunt.be/bergans

Provincie Limburg en Natuurpunt 
voor meer natuur

We komen Jaak Paes, voorzitter van afdeling 
MaaslandNoord en Ludwig Vandenhove, 
Gedeputeerde voor Leefmilieu tegen in de 
omgeving van het Provinciehuis. De Provincie 
Limburg en Natuurpunt zijn belangrijke 
partners voor natuur in Limburg. Samen werden 
er al enkele biodiversiteitsprojecten gerealiseerd: 
rond de watersnip, amfibieën poelen, de eikel
muis … Voor het LIFEproject Itter en Oeter 
kreeg Natuurpunt eveneens grote steun van de 
Provincie Limburg. Ludwig bekijkt de natuur 
niet enkel van achter zijn bureau, hij is de eerste 
om zijn laarzen aan te trekken om met beide 
voeten in de modder te gaan staan. Hij is er 
graag bij om de verwezen lijkingen ook effectief 
op het terrein te gaan bekijken. 

Ook in de toekomst werken we nog verder 
samen. Zo staat er nu al een samenwerking op 
stapel rond de steenmarter. In België zijn ze 
aan een opmars bezig, waardoor ze alsmaar 
vaker in de buurt van mensen huizen. Ondanks 
hun hoge aaibaarheidsfactor kunnen ze ook 
schade veroorzaken in je huis, tuin of auto. 
Gelukkig zijn er allerlei manieren om die 
schade te voorkomen. De actie 'Steenmarter op 
bezoek' van Natuurpunt en Agentschap voor 
Natuur en Bos brengt de steenmarter wat meer 
in de aandacht. De samenwerking met 
provincie Limburg bouwt daarop verder.

Leer meer over de steenmarter en zijn  
leefwereld op: www.steenmarter.be.

Mondeléz International creëert kansen voor 
biodiversiteit met landbouwpartners
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Christoforusgemeenschap  
helpt vakkundig de padden

stevige duurzaamheidsprogramma’s opgesteld voor haar belangrijkste 

grondstoffen zoals koffie, cacao en graan. Voor de LU koekjes startte het 

bedrijf met het Harmonyprogramma, met als doel de lokale biodiversiteit te 

stimuleren, en de kwaliteit en traceerbaarheid van de koekjes te verbeteren. 

Samenwerken met landbouwers, molenaars, wetenschappers en NGO’s staat 

centraal. Mondeléz International zal Natuurpunt financieel ondersteunen in 

natuurbehoud en bij acties die bijdragen tot meer biodiversiteit en natuur.

www.natuurpunt.be/mondelez

Sinds 2002 neemt de Christoforusgemeenschap in Munte de paddenover
zetactie onder haar vleugels. Schermen plaatsen, padden rapen, de buurt 
sensibiliseren. Geen evidente klus voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Maar het is een schot in de roos. Al 13 jaar gaan de gasten er vol 
voor. Met bakken goesting. Weer of geen weer.
Structuur is voor de bewoners van de sociaaltherapeutische woon en 
werkgemeenschap erg belangrijk. Een paddenoverzet helpt daarbij, niet 
alleen van dag tot dag, maar ook tijdens het jaar. De paddenoverzet kondigt 
voor hen immers de lente aan.
De actie zorgt ook voor een dialoog met de buurt: ze brengt de bewoners 
buiten het gemeenschapshuis, in contact met de omwonenden. Cindy, Joke, 
Freddy, Robby, Johnny: allen kunnen ze met een aanstekelijke gloed aan de 
voorbijgangers verhalen over ‘hun’ padden, ‘hun’ poel, ‘hun’ actie. Betrok
kenheid en verantwoordelijkheid staan centraal. Het geleverde werk wordt 
keurig vergoed door de gemeente Merelbeke. Loon naar werken, arbeid als 
een integratiebevorderend middel: voor de Christoforusgemeenschap en 
Natuurpunt zijn dit belangrijke waarden die met de paddenoverzet vol tot 
hun recht komen.
Natuurpunt wil de Christoforusgemeenschap danken voor de schitterende 
samenwerking de voorbije 13 jaar, goed voor 13.149 geredde amfibieën en 
vele mooie momenten samen, in de natuur, bij ‘onze’ padden. Merci, gasten!

www.christoforusgemeenschap.be

Ruil je oude mobieltje in 
voor een stukje natuur

Naar schatting worden slechts 1 tot 2% van de 
gsm’s wereldwijd gerecycleerd of hergebruikt. 
Dat kan beter! Daarom organiseert Natuur
punt in samenwerking met Out of Use, 
gespecialiseerd in het recycleren van oude IT 
en andere elektrische apparaten, sinds 1 maart 
2015 een grootschalige inzamel actie.  
De ingezamelde toestellen worden klaar
gemaakt voor hergebruik en door verkoop.  
Is hergebruik geen optie, dan worden de 
waardevolle grondstoffen gerecupereerd.  
Kijk in je kasten, verzend gratis je oude GSM 
toestel(len), en steun de natuur. Vanaf een 
ingezamelde waarde van 40 euro, afhankelijk 
van het aantal toestellen en modellen, ontvang 
je bovendien een fiscaal attest.
www.natuurpunt.be/gsm

Win een 8 dagen bootreis naar 
de Donaudelta voor 2 personen!

Heb je het schutblad met je gelukscode al 
gevonden? Vul je gegevens snel in. Dan maak 
je kans op prachtige prijzen. De hoofd winnaar 
vertrekt op reis naar de Donaudelta. Maar in 
de prijzenpot zitten ook arrange menten in 
Landal GreenParks, Corsendonk hotels, een 
Bongo bon voor een weekendje, enkele Joya 
tafelbarbecuepakketten van Barbecook, een 
pak natuur en fotoboeken van Lannoo, en 
digitale Humoproefabonnementen.

Surf naar www.natuurpunt.be/win 
en vul aan óf stuur de terug
stuurstrook snel – en zonder 
postzegel – naar ons terug.  
De wedstrijd loopt tot 
1 mei 2015.

ding

doen
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SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SLC 42
VEELZIJDIG, EN 
TRADITIONEEL

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

Sinds 1989 heeft de SLC-familie zich bewezen als een onmisbare en betrouwbare 
metgezel voor natuurobservatie. De nieuwe SLC 42 bouwt voort op deze traditie. 
Vogelaars kunnen blindelings vertrouwen op deze robuuste, multifunctionele kijker, 
op elk moment van de dag en onder alle weersomstandigheden. De HD-optiek 
met fl uoridehoudende lenzen creëert bijzonder contrastrijke beelden met 
natuurgetrouwe kleuren en haarscherpe contouren. Het perfect op elkaar afgestemde 
ergonomische design zorgt voor een intuïtieve bediening en voorkomt vermoeidheid, 
zelfs bij langere observatieperiodes. Deze verrekijker biedt optimale ondersteuning, 
zowel overdag als in de schemering. Hij weet het hoofd te bieden aan elke uitdaging 
op lange observatietochten. SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.

N06_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 20.01.15   11:20
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Schulensbroek
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“
Voor je aan de wandeling begint, 
moet je zeker de uitkijktoren 
bovenop het bezoeker scentrum 
beklimmen,” zegt Tine Meekers, 
de medewerkster van het 
bezoekerscentrum dat Natuur

punt samen met de Opdrachthoudende 
Vereniging Schulensmeer (OSM) uitbaat. 
Ze neemt me langs de tentoonstellings
ruimte over de natuur in het gebied mee 
naar het buitenterras. Onder ons baadt 
het meer in een felle zon. 

Daarachter: een weids polderlandschap. 
Haagkanten en grachtjes doorkruisen 
groene graslanden.

Rond het Schulensmeer liggen uitgestip
pelde wandel, fiets en 

Een meer. En meer.
Een modernistisch paviljoen aan de waterkant, zeilbootjes klotsend op de 
golven, vlaggenmasten aan de kade. Watervogels vliegen af en aan.  
Geen flatgebouw te zien. Het lijkt wel een ongerept stukje Belgische kust.  
Toch zijn we niet aan zee, maar in Limburg. Welkom aan het Schulensmeer,  

het grootste meer van Vlaanderen.  
Tekst: Joris Gansemans

ˆ  Reflectie van wilgen © Jeroen Mentens Bezoekerscentrum Schulensmeer © Jeroen Mentens

SCHULENSBROEK
ˆ ˆ  Roepend mannetje Bruine kiekendief © Yves Adams
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mountainbikeroutes. Op het water wordt 
er gezeild en gesurft. Maar vandaag geen 
watersport voor mij. Ik ben hier gekomen 
om het Schulensbroek te ontdekken.  
Het uitgestrekte natuurgebied ligt vlak 
bij HerkdeStad, Halen en Lummen, 
tussen Hasselt en Diest. “Trek je laarzen 
aan,” zegt Tine. “We gaan op stap.”

Bijna verloren

Eeuwenlang was het Schulensbroek één 
groot natuurlijk overstromingsgebied. 
Het was een gemeenschapsweide, waar de 
landbouwers hun vee vrij konden laten 
grazen. De vallei was uitgestrekt en open, 
met haagkanten, beekjes en poelen.

Dat open karakter was in het laatste deel 
van de twintigste eeuw helemaal verloren 
gegaan. Halfweg de jaren '70 werd voor 
de aanleg van de snelweg een grote put 
gegraven voor zandwinning  het 
Schulensmeer was een feit. Nadien is het 
geëvolueerd tot een wachtbekken om het 

water van de Demer te bergen bij 
overlast. Elders in de vallei werden er 
volop commerciële populierenplantages 
aangelegd. Het eens zo mooie Schulens
broek leek verloren.

Perceel 1

“Om het gebied te redden, hebben we 25 
jaar geleden de vzw Vrienden van het 
Schulensbroek opgericht”, vertelt Piet 
Rymen, voorzitter en één van de stuwende 
krachten achter de ontwikkeling van het 
gebied. Hij wijst naar een rietveldje. 
“Kijk daar. Met dat stukje van 32 are is 
het natuurgebied begonnen. We noemen 
het nog steeds Perceel 1”, zegt hij. “Precies 
hier heeft jaren na die eerste aankoop de 
bruine kiekendief gebroed. Symbolisch.” 

Onder impuls van de vrijwilligers is in 
de loop van de jaren het gebied uit
gegroeid tot meer dan 430 hectare. 
Ze onder handelen met landbouwers 
en de overheid (ANB, VLM en VMM) 

over de aankoop en beheer van nieuwe 
percelen en zorgen voor het beheer van 
het gebied. Dat gebeurt samen met 
lokale jeugd verenigingen, maar vooral 
met land bouwers uit de buurt. Piet: 
“Vroeger hadden we eigen schapen en 
 runderen om het gebied open te houden. 
Nu hebben we overeenkomsten met 40 
landbouwers en hobbyboeren. Zij laten 
hun koeien, paarden en schapen op onze 
gronden grazen. Ze helpen mee bij het 
maaien. Het hooi mogen ze houden als 
voeder voor hun dieren.” 

Lappendeken

Dankzij de samenvloeiing van Demer, 
Gete, Velpe en Mangelbeek is het 
Schulens broek een lappendeken van 
allerlei bodemtypes. Dat zorgt ervoor dat 
er meer dan 400 plantensoorten groeien. 
Maar vooral voor vogels is het Schulens
broek één van de topgebieden in 
Vlaanderen. Al meer dan 250 vogel
soorten staan hier op de teller.

ˆ ˆ  Vogels kijken vanop het dak van het bezoekerscentrum © Jeroen Mentens

ˆ ˆ Grote modderkruiper © Rollin Verlinde
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Naar buiten

Lummen is de perfecte uitvalsbasis om 
op verkenning te gaan in Limburg. Hier 
vertrekken kilometerslange wandel- en 
fietsroutes. Ideaal om even te ontsnappen 
aan de drukte.

't Buskruid is een hotel met zeven knusse kamers, 
en ook een herboristerie waar je proeft van meer dan 
dertig theemengelingen en streekhoning van de imker. 
Hier maken ze nog zelf kaarsen van zuivere bijenwas, 
natuurlijke verzorgingsproducten, aromatische oliën en 
nog veel meer. Wandelingen met Kris als kruidengids of 
een bezoek aan de imkerij kan een openbaring voor je 
zijn. In het hotel geven ze je ook graag de nodige tips 
voor fietstochten en bezienswaardigheden in de streek.

Meer info en reservaties:
Dr. Vanderhoeydonkstraat 64
3560 Lummen
013-53 22 94 info@tbuskruid.be
www.tbuskruid.be

Wilde zwanen, grote zilverreigers, grutto’s, wulpen en andere 
soorten strijken er jaarlijks neer. “Het gebied ligt op een drukke 
trekvogelroute” zegt Piet. “De combinatie van het meer met de 
graslanden maken van dit gebied een vogelparadijs.” Even verder 
wijst hij naar een dode boom. “Die laten we staan. Het is de 
favoriete picknickplaats van de visarend die hier regelmatig op 
bezoek komt. Hij vangt vissen in het meer en komt ze hier in alle 
rust oppeuzelen.”

Maar niet alleen trekvogels zoeken hun toevlucht in het 
 Schulensbroek. Het gebied is ook in trek bij een hele schare 
broedvogels. Nachtegalen, wulpen, grutto’s, grasmussen  zelfs 
het bedreigde woudaapje heeft er ooit een nest gebouwd. Om de 
broedvogels niet te storen, worden er, tussen 15 maart en 15 juni, 
een aantal wandelpaden afgesloten voor het publiek. Maar zelfs 
dan blijven er voldoende wandelmogelijk heden om het gebied te 
ontdekken. 

Blij met een modderkruiper

Groot nieuws was het, toen in 2013 de melding kwam dat in het 
Schulensbroek nog grote modderkruipers rondzwommen.
Dat zijn zeer zeldzame, donkerbruine vissen met een geeloranje 
buik. Bij gevaar en droogte vluchten ze in de beekbodem. Een 
van zijn bijnamen is ‘weeraal’, want bij onweerachtig weer komt 
de lange vis aan het wateroppervlak zwemmen. Vroeger werden 
ze daarom als weervoorspeller in glazen bokalen gehouden. 
HerkdeStad heeft het dier jaren geleden als mascottesoort 
geadopteerd. Maar de vis heeft een monster van Lochness 
status: her en der werd beweerd dat het dier er was, maar 
niemand slaagde erin om de waarnemingen hard te maken.
Tot uit DNAanalyses bleek dat de grote modderkruiper wel 
degelijk rondzwemt in de grachten van het Schulensbroek. 

De Schans van Schulen

We lopen langs de Schans van Schulen, een oude verdedigings
wal waar de bewoners zich terugtrokken bij gevaar. Plots zien we 
drie reeën. Ze kijken gelijktijdig op, zien ons staan en gaan dan 
rustig verder met grazen. “Zalig is dat  wanneer de dieren zo op 
hun gemak zijn dat ze niet gaan lopen als ze een mens zien”,
zegt Tine Meekers. 

De tocht zit erop. De zon staat nog steeds boven het meer. Op de 
parking haalt een bezoeker een camera en een stel enorme lenzen 
uit de koffer van zijn wagen  klaar om de vogelpracht van het 
gebied vast te leggen.

Bij het ter perse gaan van dit blad vernemen we dat er in het Schulensbroek  

een aankoop gebeurde van 13,5 hectare nieuw natuurgebied. Daar worden wij blij 

van. Gecharmeerd door het gebied?  Je kan de aankoop steunen door een gift 

op rekening IBAN BE56 2930 21207588 BIC GEBABEBB van Natuurpunt Beheer, 

Coxiestraat 11 in 2800 Mechelen met vermelding 'project 8814 Schulensbroek'.

Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest.

Win een overnachting met ontbijt voor 
twee personen in 't Buskruid.

'Welk monster zwemt er rond in het 
Schulensbroek?' Geef een antwoord op de 
vraag en wie weet verblijf jij binnenkort in 't 
Buskruid. www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen?  
Leden van Natuurpunt krijgen in 't Buskruid 5% korting bij een 
rechtstreekse boeking

W I N !

   Uitwaaien in Limburg



Ledenactie tot 6 april  

Groepsaankoop muurisolatie

Meer dan een miljoen woningen in België hebben spouw-

muren die nog niet geïsoleerd zijn. En dat terwijl de natuur zo 

onder druk staat door klimaatverandering. Natuurpunt werkt 

er hard aan. 

Ook jij kan helpen.

Met de na-isolatie van de spouwmuren in jouw woning 

bijvoorbeeld. Een makkelijke ingreep, die een beperkte investe-

ring vraagt, en dubbel opbrengt: voor jezelf, én voor de natuur. 

Hoe dat komt? Als je voor deze groepsactie registreert, krijg je 

namelijk een � kse korting op je spouwmuurisolatie én gaat er 

een schenking per vierkante meter naar Natuurpunt. 

Eén voorwaarde: we moeten met 200 geregistreerden zijn.  
Op die manier kan je de uitzonderlijke groepskorting van 
10% meepikken, en ontvangt Natuurpunt een � inke 
bijdrage voor nieuwe natuur in Vlaanderen. 

Reken even mee. Een gemiddelde woning vereist 115 m2

spouwmuurisolatie. En per geïsoleerde m2 ontvangt 

Natuurpunt 1 euro. Als we met 200 families voor dit aanbod 

kiezen, verzamelen we genoeg middelen voor de aankoop 
van 10 voetbalvelden nieuwe natuur in Vlaanderen.

Geniet van de exclusieve groepskorting voor leden van Natuurpunt

Op www.natuurpunt.be/isoleren kan je aan de hand van 3 vragen nagaan of jouw woning in aanmerking komt. 
Heb je nog meer info nodig over spouwmuurisolatie? Volg dan één van de gratis online chatsessies. 

Meer info en inschrijven via de website of via 0490-58 81 22. Aanbod geldig voor leden t.e.m. 6 april 2015. 

• 10% ledenkorting

• 1 euro per geïsoleerde m2 voor Natuurpunt 

• een gunstige netbeheerderspremie 

(*) Je inschrijving is gratis en niet bindend. De werken worden uitgevoerd voor eind 2015 zodat je de huidige subsidieregeling kan genieten.

Meedoen? Online registreren is nodig 
en mogelijk* t.e.m. 6 april 2015 op 
www.natuurpunt.be/isoleren 

Spouwmuurisolatie met duurzame inblaaswol 
WT Isolatie is gespecialiseerd in na-isolatie van woningen en is ATG-goedgekeurd 

installateur. WT Isolatie vertrouwt op Supa� l, duurzame, vochtafstotende en geluids-

absorberende inblaaswol die in België geproduceerd wordt.

10% 
KORTING

“Wij isoleerden onze spouwmuren. 
Voor onszelf, maar ook om de natuur 

nog meer te steunen.”

advertentie WT isolatie 2-2015.indd   1 19-2-2015   12:15:37
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10 x actief

West-Vlaanderen

 Uitkerkse polder
De wandeling begint bij bushalte Sint
Amanduskerk in Uitkerke en laat je kennis maken 
met bijzondere zilte graslanden van de Uitkerkse 
Polder. * Groene Halte-wandelroute 7,5 km 

 Leiemeersen
De route start aan het station van Brugge en voert 
je langs GR 129 door de Zandstreek ten oosten van 
Brugge. De oevers van het kanaal GentBrugge zijn 
omgevormd tot het natuurgebied GevaertsNoord. 
* Stationsstapper 17,5 km 

Oost-Vaanderen

 Kalkense Meersen
Meer dan 800 hectare aaneengesloten vochtige 
graslanden en een krachtige Schelde, dat vormt de 
basis van de Kalkense Meersen. Neem de trein tot 
Schellebelle.* Groene Halte-wandelroute 14 km 

 Zwalmvallei
Op weg van Lierde naar Munkzwalm kom je 
terecht in een zeer gevarieerd landschap in de 
Vlaamse Ardennen.* Stationsstapper 18,4 km 

Vlaams-Brabant

 Doode Bemde
Vertrek aan het station van SintJorisWeert en 
ontdek op weg naar KorbeekDijle de wandel
mogelijkheden van die brok natuur.
* Groene Halte-wandelroute 10 km

 

 Groene Vallei
Een oase van groen en rust in het drukbevolkte 
gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Stap 
van de trein in Eppegem en wandel via de Streek
GR Dijleland naar Veltem. 
* Streek-GR: Dijleland 22,5 km 

Antwerpen

 Mechels Rivierengebied
Tussen Brussel en Antwerpen wordt de natuur 
steeds schaarser. Ontdek de unieke ketting natuur 
langs de Dijle en waan je even in de wildernis. 
Vertrek aan station Mechelen Nekkerspoel. 
* Groene Halte-wandelroute * 13 km 

 Stappersven
Al wandelend van Essen naar Heide krijg je  
een machtig beeld van het Stappersven en de 
Kalmthoutse heide. Geniet van één van de  
grootste heidegebieden van Vlaanderen! 
* Stationsstapper 15 km

Limburg

 De Maten & Kiewit
Van de Genkse binnenstad tot Bokrijk wandel je 
langs een bonte verzameling landschappen en  
reusachtige rietvelden.
* Groene Halte-wandelroute 10 km 

 Kevie & Wijngaardbossen
Twee kleppers van natuurgebieden vormen de kers 
op de taart tijdens je wandeling van Bilzen naar 
Tongeren. * Stationsstapper 22,5 km

1 1 

2 

3

4 

5 5 

6 6 

7 7 

88

9 9

10 10 

Laat je droppen door trein, tram of bus en geniet van een wandeling door een van 
onze natuurgebieden. De routes zijn een initiatief van TreinTramBus VZW en Grote 
Routepaden VZW. Meer routes ontdekken via Trein Tram Bus?  
Ga naar www.treintrambus.be! 

     OP STAP MET 
TREIN TRAM BUS
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routes vind je op

www.natuurpunt.
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Binnenkort komen ook fietsers aan hun trekken. Ontdek het 
aanbod vanaf eind april op de website van TreinTramBus! 
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Gave huid

De knoflookpad is volgens sommigen eerder een kikker dan een pad. 

Het ontbreekt hem alvast aan de wrattige huid die zo kenmerkend 

is voor padden. De huid heeft verschillende bruin tinten, met kleine 

rode en zwarte vlekken. Eén vlek is zeer opvallend, op zijn plompe 

rug prijkt een grote pijl. Hoewel volwassen knoflookpadden qua 

grootte niet al te veel verschillen van de andere paddensoorten  

(4 tot 6,5 cm)  zijn de larven ontzettend groot. Ze meten 10 tot 12 

cm, sommigen zelfs 18 cm, en waren in een niet zo ver verleden  

nog een alternatief voor vis bij voedselschaarste.

Rare trekjes

De knoflookpad maakt geen molshopen, maar is net als de mol 

een prima graver. Dankzij graafknobbels op zijn achterpoten kan 

de knoflookpad zich in geen tijd helemaal ingraven. Door middel 

van wroetende en draaiende bewegingen gaat hij tientallen 

centimeters diep. Het ingraven gaat heel snel,  op minder dan een 

minuut zit hij onder de grond. Naar boven komen gaat minder 

vlot, dat duurt soms een half uur. Het merendeel van het jaar zit 

hij goed weggestopt; enkel in de lente- en zomermaanden komen 

de knoflookpadden ‘s nachts boven.

Natuurliefhebbers dromen niet enkel over ontmoetingen met “de grote vijf”, ook een klein 

diertje als de knoflookpad laat zich zo zelden zien dat die vaak voorkomt op lijsten met te 

spotten dieren. In Vlaanderen is de knoflookpad tegenwoordig heel zeldzaam, waarschijnlijk 

vertoeven er bij ons nog maar een paar honderd exemplaren. In heel West-Europa gaat de soort 

erg achteruit, enkel in oostelijk Europa doet de soort het nog relatief goed. 

Tekst: Iwan Lewylle

     DE 
KNOFLOOKPAD

Een mysterieuze pad
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Focus

Zelfs in het voortplantingsseizoen, meestal 

het uitgelezen moment om amfibieën te 

zien, doet de knoflookpad geheimzinnig. 

Terwijl de meeste soorten roepkoren aan 

de waterkant vormen, zoeken knoflookpad-

den de diepere delen van het water op om 

er een zacht ‘geklok’ te produceren. 

En wat heeft het beest dan met knoflook te 

maken? Ze scheidt een lichte knoflookgeur 

af wanneer je ze vastpakt en gaat dan heel 

hard krijsen. Maar voor het zover is, moet je 

er eerst eentje te pakken krijgen en dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe 

vind je zo’n ondergrondse graver? Biologen 

in Vlaanderen en Nederland trekken er vaak 

op uit, gewapend met een onderwater-

microfoon, op zoek naar de klokkende 

geluiden. Aangezien dit nog niet volstaat, 

verzamelt men tegenwoordig DNA. Met de 

nieuwste techniek, eDNA of Environmental 

DNA, kan men de aanwezigheid van soorten 

in het water aantonen.  Enkel zo weet je met 

zekerheid of de schim die knoflookpad heet, 

ook daadwerkelijk daar voorkomt.

Voorkomen

Je ingraven doe je niet zomaar, daarvoor 

heb je een zachte ondergrond nodig. Om 

die reden leeft de soort voornamelijk op 

zandige bodems. Landduinen, randzones 

van heideterreinen, maar ook volkstuintjes 

en akkertjes vormen de landhabitat van de 

knoflookpad. Zo gebeurde het vroeger wel 

eens dat knoflookpadden mee met de 

aardappeltjes of asperges in tuintjes in 

Limburg werden gerooid. 

Ze zetten hun eisnoeren af in niet al te zure 

tot neutrale poelen en vijvers, liefst met 

helder water en veel onderwatervegetatie: 

grote veedrinkpoelen, oude meanders en 

voedselrijke vennen vormen vaak een 

geschikte voortplantingsplek. Vis is uit den 

boze, die vreten de eieren en larven op. 

In Vlaanderen worden hun favoriete 

leefgebieden nog steeds omgezet naar 

landbouw- of woongebied.  

Gevolg: ons land telt nog vijf populaties. 

Sommige roepkoren tellen nauwelijks 5 

roepende mannetjes; de grootste roep -

koren bestaan uit 20 stuks. Dit brengt de 

totale populatie op enkele honderden 

exemplaren, het uitsterven nabij .

 
BROERTJE

De rugstreeppad heeft een streep op de 

rug, houdt zich voornamelijk op in zandig 

leefgebied en kan daarom worden verward 

met de knoflookpad. Het grote verschil is 

de wrattige huid van de rugstreeppad en 

de horizontale pupil. Bovendien is de 

rugstreeppad een echte pionier. Hij zet zijn 

larven af in kleine, tijdelijke waterpartijen.  

De meeste rugstreeppadden vind je  in de 

Kempen, maar ook in het Antwerpse 

havengebied en in de duinengordels aan 

onze Westkust.
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In 2013 werden in Nederland maar liefst 

35.000 larven opgekweekt voor her-

introductie. Het verbinden van bepaalde 

populaties bleek niet meer mogelijk te zijn. 

Lokaal voldoende leefgebied voor een 

duurzame populatie realiseren dan weer net 

wel. Men was echter niet van plan om 

handenvol geld uit te geven met weinig kans 

op succes. Inteelt zou het natuurlijke herstel 

wel eens kunnen dwarsbomen. Bepaalde 

populaties werden om die reden aangevuld 

met duizenden larven en juvenielen. 

35.00020
Sommige Nederlandse populaties bleven 

meer dan 20 jaar onopgemerkt. Pas door 

het gebruik van van eDNA werden nieuwe 

populaties ontdekt. 
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ANTWOORD: Natuurlijk, zou je denken. Honingbijen kunnen 

inderdaad steken. En van die meer dan 300 soorten wilde bijen 

hebben de vrouwtjes ook een angel. Maar of ze mensen daarmee 

pijn doen, is een andere vraag. Van veel wilde of solitaire bijen 

geraakt de angel niet door de menselijke huid. En de soorten die 

wel in staat zijn te steken, zijn totaal niet agressief. Een solitaire 

bij zal enkel steken als je haar vangt met de blote hand. Maar bij 

een bijenhotel waar tientallen beestjes zoemen kan je gerust een 

kijkje nemen, die beestjes doen echt niets! 

Kunnen bijen steken?
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aan de redactie vragen3

Bloemen en spuug

In de dierenwereld zijn 
veel mannetjes mooier, of 
op zijn minst opvallender 
gekleurd dan vrouwtjes.

Je ziet ze steeds minder: de koekoeks
bloem die vochtige weilanden in het 
voorjaar roze kleurt. Haar naam dankt 
ze mogelijk aan de bloeiperiode; 
wanneer de koekoeksbloemen bloeien, 
roept de koekoek op de achtergrond. 
Volgens een andere verklaring houdt de 
naam verband met een bizar schuim 

dat je in het voorjaar vaak op koekoeksbloemen en op andere planten 
ziet: het koekoeksspog. Dat is geen spuug, maar schuim dat wordt het 
veroorzaakt door de larve van een schuimcicade, een klein beestje dat 
plantensappen opzuigt en zich beschermt door een schuimjasje uit te 
scheiden. De achteruitgang van de echte koekoeksbloem heeft te maken 
met verdroging en vermesting van hooilanden. Natte en onbemeste 
graslanden zijn er steeds minder.

De naam houdt
misschien verband 
met een bizar schuim

Seizoensweetjes

In mei legt elke koekoek een ei, maar in welk nest? 

De koekoek legt haar eieren in het nest van een andere vogel in plaats van er zelf een te 
maken. Dat is erg bijzonder.  Er zijn meer dan honderd vogelsoorten die last hebben van 
dat parasitisme. Bij ons zijn dat ondermeer de heggenmus, de kleine karekiet, de 
tuinfluiter en de witte kwikstaart. Wanneer een koekoek opgroeit in het nest van een 
kleine karekiet, zal ze ook haar ei in het nest van een kleine karekiet leggen. Vaak lijkt 
het ei van een koekoek ook erg hard op dat van de gastvogel. Maar dat is niet altijd het 
geval. Zo legt de koekoek ook wel een gespikkeld ei tussen de egaal blauwe eitjes van de 
heggenmus, zonder dat die daar een probleem van maakt. De gekraagde roodstaart 
herkent het koekoeksei wel, en stoot het af.
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Seizoensweetjes

ANTWOORD: Je kan er niet omheen: in de dierenwereld zijn veel 

mannetjes mooier, of op zijn minst opvallender gekleurd dan 

vrouwtjes. Dat verschilt echter van soort tot soort. Met hun 

opvallende kleuren proberen de mannetjes de vrouwtjes te 

verleiden. En de vrouwtjes kiezen dan de mooiste mannetjes uit 

omdat die de beste genen dragen. Bij vogels waarbij het vrouwtje 

moet instaan voor het uitbroeden van de eieren hebben de 

vrouwtjes meestal schutkleuren. Behalve dan bij vogels waarvan 

het nest erg verscholen is, zoals bij de specht. Maar er zijn ook 

uitzonderingen. De franjepoten gedragen zich als nieuwe 

mannen: ze  staan in voor het broeden en zijn minder kleurrijk dan 

hun partners.

Waarom zijn mannetjes  
vaak mooier?2 3

Koekoekshommel
dringt vreemd nest binnen

Hommels en bijen staan 
bekend als hardwerkende 
beestjes die in goedgeorgani
seerde kolonies leven. Maar 
dat is buiten de koe
koekshommel gerekend, 
waarvan alleen mannetjes en 
vrouwtjes bestaan, en geen 

werksters. De koekoekshommel lijkt op haar gastheer: de 
gewone koekoekshommel op de akkerhommel, de rode op 
de steenhommel en de grote koekoekshommel op de 
aardhommel. Ze dringen het nest van de gastheer binnen, 
gebruiken de was en deponeren er hun eitjes. Het groot
brengen van de larven laat de koekoekshommel over aan 
de andere hommelsoort. Ook bij bijen en wespen kennen 
we parasieten. Zo kunnen de metselbijen in jouw bijenho
tel ook bezocht worden door de prachtige goudwesp die er 
op uit is haar eitjes te leggen bij het stuifmeel dat de 
ijverige metselbij verzamelde. 
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ANTWOORD: De meeste bloemen verschijnen in de lente. Na 

een inactieve winterperiode beginnen planten opnieuw te groeien 

en te bloeien. Bepaalde soorten reageren vooral op de stijging van 

de temperatuur, andere soorten reageren meer op het toenemen 

van het aantal uren zonlicht. Ook de sterkte van het licht speelt 

een rol. Toch zijn er ook winter- en herfstbloeiers, want elke soort 

heeft zijn eigen bloeiperiode. Er zijn soorten met een korte 

bloeiperiode, die maar één keer per jaar bloeien, zoals voorjaars-

bloeiers als de wilde hyacint. Van zodra de bomen bladeren 

hebben, krijgen ze niet genoeg licht meer om nog te bloeien. 

Waarom komen bloemen  
in de lente naar boven?

Vlinders in het 
mierennest

Hoewel de 
koekoeksvlinder 
niet officieel 
bestaat, kennen we wel 
vlinders die zich als een 
koekoek gedragen, zoals het 
met uitsterven bedreigde 
gentiaanblauwtje. De rups van 
het gentiaanblauwtje eet eerst van 
een soort gentiaan om zich daarna 
door een mier naar diens nest te 
laten voeren. Dat doet ze door de mier 
te verleiden met een aangename zoete geur waar
door ze naar een mierenlarve ruikt. Eenmaal in het 
nest doet de rups zich 
tegoed aan voedsel 
dat de mieren 
aandragen voor hun 
larven. Ook tijdens 
het popstadium blijft 
de vlinder in het 
mierennest. Pas 
wanneer het genti
aanblauwtje uit de pop kruipt, hebben de mieren 
door dat ze bij de neus genomen zijn. Ook het 
heideblauwtje gaat vaak een relatie aan met mieren.

Seizoensweetjes
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Bij de koekoeks-
hommel bestaan 
geen werksters

Als het gentiaan-
blauwtje uit de  
pop kruipt, hebben 
de mieren door  
dat ze bij de neus 
genomen zijn.
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Fluitconcert in de tuin
Neem een stuk gras van minstens een centimeter breed. Neem het gras 

met het dikste deel tussen je duimen. Zorg ervoor dat de grasspriet vlak 

tegen je duimen ligt. Druk je duimen bij elkaar. Plaats nu de open ruimte 

tussen je knokkels en je handpalmen tegen je lippen. Blaas door het gat. 

Als het grassprietje goed zit, hoor je nu een fluitje.  

Zo kan je een heel concert fluiten.

Beweeg je als een dier 
Spring eens door het gras als een 

haas of een kikker. Doe eens een 

salamander na of kuis je antennen 

zoals een mier. Speel “1 2 3 dier” 

(zoals “1 2 3 piano”). Iedereen start 

op de achterlijn, behalve één 

persoon (pianist). De pianist staat 

vooraan en draait zich om terwijl 

hij zegt “1 2 3 kikker”. Wanneer de pianist zich omdraait moet de rest een 

kikker nadoen. Doen ze dit niet of niet goed, dan mag de pianist hen 

aanduiden en beginnen ze terug vanachter. Het spel gaat verder tot 

iemand vooraan geraakt door het uitvoeren van de opdrachten. Bij elke 

opdracht verandert het dier dat je moet nadoen.
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ANTWOORD: Neen, maar ze hebben wel voelsprieten. Die 

gebruiken ze om te ruiken, te proeven en zelfs te horen. Hun ogen 

zijn daarentegen erg klein en minder goed ontwikkeld. Voelsprie-

ten zijn dus heel belangrijk om te overleven. Als een mier loopt, 

raakt hij de grond steeds even aan met zijn achterlijf. Hierdoor 

laat de mier een geurspoor achter, dit kan gebruikt worden door 

andere mieren of om zelf de weg naar het nest terug te vinden. 

Om zijn voelsprieten schoon te houden, heeft een mier een 

kammetje aan zijn voorpoten. Let er maar eens op hoe vaak een 

mier zijn voelsprieten schoonmaakt.

ANTWOORD: Hagedissen zijn reptielen en die zijn koudbloedig. 

Dit wil zeggen dat ze zo warm zijn als hun omgeving. Pas als ze 

voldoende opgewarmd zijn, zijn ze actief en kunnen ze op jacht 

gaan. Daarom zie je reptielen amper in de winter en liggen ze in de 

eerste zonnestralen in het voorjaar te zonnebaden om  voldoende 

warm te worden. Ook vrouwtjes gebruiken de zon om hun eitjes te 

laten ontwikkelen.  De meeste in België voorkomende reptielen 

leggen geen eieren, maar de eitjes ontwikkelen in het moederli-

chaam. Ze komen uit in het lichaam van de moeder en daarna 

worden de jongen geboren.

Heeft een mier een neus? Waarom liggen hagedissen  
graag in de zon? 1 2 

aan de redactie kidsvragen
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   Zevenbladquiche

Dit heb je nodig:

Bladerdeeg, ui, look,  

2 vergieten vol zeven-

blad, ca 100ml room, 2 

eieren, stukje oude 

(boeren)kaas of 

Parmezaan,  

olijfolie, peper en zout

Verwarm de oven op 200°C. Spoel het zevenblad in zout 

water. Snipper de ui en look en fruit deze in een pan met 

olijfolie glazig. Stoof het zevenblad kort. Voeg room toe en 

laat 10 minuten smoren. Rasp de kaas, klop de eieren op en 

meng, kruid met peper en zout. Giet dit mengsel over de 

gestoofde zevenblad. Vul hiermee de quiche en laat die 

ongeveer 20 minuten bakken in de oven.
 

Smakelijk!

Win!
Tijd om naar buiten te gaan! 
Ga je mee helpen padden overzetten? Of 
uitwaaien aan zee of op sporenzoektocht 
in het bos? Soms kan het nog frisjes zijn en dan is een leuke muts  
meer dan welkom.

Antwoord op de vraag: ‘Leggen hagedissen eieren’ en wie weet win jij een van 
de 6 vossenmutsen van A.S. Adventure!

www.natuurpunt.be/win 

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

Hoe doe ik dit?  
Dierensporen zoeken

*****
Dierensporen zoeken is een hele belevenis, 

maar het wordt nog leuker als je die zomaar 

mee naar huis kan nemen. 

Dit heb je nodig: 

Strook plastik of karton, paperclip, gips, vaseline

Maak met de strook en de paperclip een cirkel. Plaats deze 

cirkel over de pootafdruk. Maak het gips ter plaatse (één 

deel gipspoeder op één deel water) en vul de cirkel voor de 

helft op. Als het gips hard is kan je die opnemen, laat nog 

een dag drogen. Smeer de afdruk in met vaseline en plaats 

nogmaals in de cirkel. Vul verder op met gips. Nu heb je 

zowel een omgekeerde als een echte pootafdruk.

Word een echte
natuurfotograaf!

Wil je graag landschap-

pen, dieren en vogels 

leren fotograferen? Met 

dit verrassende doeboek 

kan je eropuit trekken in 

de natuur. Twee 14-jarige 

fotografen delen een 

heleboel tips en tricks,  

en een flinke portie van 

hun passie.  Je hebt er 

helemaal geen dure camera voor nodig.  

De goesting om de natuur te ontdekken, 

daar draait het om!

www.natuurpunt.be/winkel
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NATUUR ...in de stad

G
ele helmbloem is een zonneklop-

per. Van de warme zuidflank van 

de Alpen kwam dit schitterende 

plantje in onze tuinen terecht als 

rotsplant. Enkele honderden jaren 

later vind je ze nog amper in tuinen maar des te 

meer in onze steden. De warme, op het zuiden 

gerichte oude muren, traditioneel met kalk- 

mortel gevoegd, zijn de perfecte ersatz voor 

Italiaanse Alpenrotsen.

Om te kunnen blijven groeien op rotswanden of 

muren zijn speciale aanpassingen nodig.  

De zware zaden van de gele helmbloem zouden 

namelijk, geheel conform de zwaartekracht, 

allemaal aan de voet van de muur eindigen.  

Toch zien we dat verschillende planten zich op 

dezelfde hoogte naast elkaar op de muur 

bevinden. De sleutel tot het geheim vind je 

binnenin de zaadpeul van de gele helmbloem.  

De gladde donkerbruine zaadjes hebben 

Natuur in de stad: een contradictie? 

Niets is minder waar. Je vindt er 

gewone natuur op ongewone 

plaatsen. Er komen planten en 

dieren voor die vaak alleen in het 

warmere microklimaat van de stad 

kunnen overleven. Ga met open blik 

in de stad op zoek naar natuur en 

laat je verrassen. Oude muren zijn 

rotstuinen die zichzelf onderhouden 

en er elk jaar weer anders uitzien.

Muurbloempjes
namelijk een wit, olierijk en blijkbaar zoet 

aanhangsel. Mieren vind je zowat overal, en zijn 

naast geduchte vleeseters ook notoire zoete-

kauwen. Ze zoeken actief de zaden van de gele 

helmbloem op en nemen ze mee langs hun 

mierenpaden. In de stad lopen die vaak in de 

voegen van zongewarmde muren. Onderweg 

knaagt de mier al aan het aanhangsel, het 

‘mierenbroodje’. Is dat op, dan blijft het zaadje 

wel eens achter, ergens onderweg in de voeg. 

Is het er vochtig en warm genoeg, dan kan daar 

een nieuwe pol gele helmbloem ontstaan.

Klinkt dit verhaal bekend? Misschien heb je als 

trouwe lezer van Natuur.blad al eerder (in 2008: 

jaargang 7 n°3) het verhaal van de muur leeuwen-

bek gelezen. Beide planten hebben heel wat 

gemeen ook al zijn ze geen familie van elkaar.  

En beide fleuren ze de stenen stad op: vooral de 

gele helmbloem is het zonnetje van dienst!
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...in je tuin

D
e lente is in het land als de 

 gehoornde metselbij begint te 

zwermen. Dat kan al in februari 

zijn, maar normaal begint het in 

maart. De mannetjes komen het 

eerst uit. Je herkent ze aan de lange witte haren 

op hun gezicht. Ze hangen ongeduldig rond tot 

ook de vrouwtjes verschijnen. Als die een paar 

dagen later uit vliegen, is het kermis. De eerste 

vrouwtjes hebben het het ergst te verduren.

Eens bevrucht, gaan de vrouwtjesbijen aan de 

slag om in de toekomst van het nageslacht te 

voorzien. De mannetjes daarentegen verdwijnen 

langzaam uit beeld. 

Alles begint met de selectie van een nestgang. 

Vaak is dat een bamboepijpje of het boorgat in 

het bijenhotel op je vensterbank. Zo kan je van 

dichtbij meemaken hoe het beestje af en aan 

vliegt om stuifmeel en nectar te verzamelen. 

Je hoeft niet naar afgelegen 

natuurgebieden te trekken om 

kennis te maken met de natuur. Je 

trekt gewoon de achterdeur open en 

gaat op safari in eigen tuin!  Wie de 

natuur een handje wil helpen, kan 

daarmee beginnen in de tuin, hoe 

klein die ook is. Vogels voeren en 

beloeren, een nestkast voor wilde 

bijen of koolmezen, een border vol 

bloemen voor de vlinders…

Gehoornde metselbij in de tuin
Daar maakt het in het pijpje een ‘broodje’ van en 

daarop wordt een krom wit eitje gelegd. Dan 

verzamelt het bijtje in de buurt slijk om de cel dicht 

te metselen zoals haar naam het haar verplicht. Zo 

nog een paar cellen en de nestgang kan afgesloten 

worden. Zo nog een paar nest gangen en het 

seizoen kan afgesloten worden. Want na 6 weken 

intensieve arbeid is het bijtje letterlijk op: de rosse 

haren afgesleten van het in en uit schuifelen van 

gangen, de vleugels uitgerafeld … 

Uit het eitje komt een larve, de larve wordt een 

pop en uit de pop komt een nieuwe metselbij. Die 

cyclus duurt ongeveer 15 weken. Dat betekent 

dat  de volwassen bij vanaf september zit te 

wachten tot het lente wordt: 6 maanden 

wachten om daarna 6 weken te kunnen vliegen, 

je moet het maar doen!

Tip: wil je dit allemaal live meemaken, voorzie dan naast 
een nestkast ook vroegbloeiende planten (voor stuifmeel 
en nectar) en eventueel een bakje grond  
(voor de metselspecie).
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...in close-up

J
e vindt ze op YouTube als 'zombie- 

slakken' maar als je goed zoekt, kan je ze 

in vochtige  natuurgebieden live gade-

slaan op bijvoorbeeld brandnetels: 

barnsteenslakken waarvan de tentakels 

sterk vergroot zijn en groen en wit 

pulseren. Het effect lijkt op de kapperspaal die 

vroeger aan de gevel van elk kapperssalon aangaf 

of de zaak geopend was (jongelui: check 

Wikipedia).Alleen golfde de boodschap daar in 

rood-wit. En was ze veel onschuldiger dan het 

verhaal dat nu volgt. De 'zombieslak' is zeer 

passend benoemd. Zo’n slak is overmeesterd 

door een parasiet, een zuigworm met de 

veelzeggende naam Leucochloridium para-

doxum. Die neemt de besturing van de gastheer 

over. Eens overmee sterd door de parasiet, 

begeeft de bescheiden slak zich naar de top van 

de plant. Helemaal onder invloed van honderden 

parasietenlarven die zich tot in de top van de 

oogstelen hebben gewurmd. Die zijn daardoor  

zo sterk gezwollen dat de slak ze niet meer kan 

intrekken. Weerloos en opvallend als een 

wit-groene kapperspaal flasht ze haar aan-

wezigheid. De tentakels lijken wel vrolijk 

dansende discorupsen die uitschreeuwen: 

“eet mij, eet mij”. Geen vogel die daaraan kan 

weerstaan! De vogel rukt de tentakels af en krijgt 

zo een portie puberparasieten binnen. Dat was 

heel de tijd de bedoeling: de ontwikkeling tot 

volwassen zuigwormen vindt immers noodzake-

lijkerwijs plaats in de buik van een vogel. Die een 

tijdje later parasieten eitjes uitscheidt /uitschijt. 

Waarna de  barnsteenslak de vogelpoep opruimt 

en de cirkel rond maakt. Als het een troost kan 

zijn: de afgerukte tentakels groeien opnieuw aan 

en het leven draait door.  

Peter De Ridder

Als je de natuur in close-up bekijkt, 

gaat er een nieuwe wereld voor je 

open. Een schier eindeloze variatie 

aan levensvormen, elk met hun 

eigenaardigheden. Stilstaan bij de 

kleine dingen des levens, je krijgt er 

nieuwe energie van. Soms is de 

natuur zelfs zo bizar dat het voor 

ons griezelig wordt!

Psychedelische slakken
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Niet geschikt voor gevoelige lezers.
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Voor deze batterijen 

een nieuw leven.

Voor de planeet

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

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

op stap met...

Dinsdag 10u30
We vergaderen met de stad over het groenfonds.  

Dat is een fonds dat Natuurpunt Kortrijk en de stad 

gezamenlijk beheren. Met het geld zullen onze 

afdeling en de stad gronden kunnen aankopen. 

Zo kunnen we onze natuurgebieden uitbreiden. 

DI 10:30 WO 19:25

WO 18:50

        Lies
Vandemaele

Bio 
Lies vandemaele 

Lies is zorgtrajectcoördinator 

en vervult een brugfunctie 

tussen de jeugdrechtbank en de 

geestelijke gezondheidszorg.  

In haar vrije tijd engageert ze 

zich voor de ouderraad en de 

oudervervangleiding van Chiro 

Knipoog. Lies werkt ook mee 

aan buurtprojecten, bv. koken 

met allochtone vrouwen en het 

spijkerpad Lange Munte. 

Joggen in de natuur brengt 

haar tot rust.  
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Op stap met
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Woensdag 18u50
Ik vertrek met de fiets naar de bestuursvergadering. 

We starten op tijd met vergaderen. Zo kunnen we op 

het einde van de avond nog een beetje bijpraten. 

Ik vind een hecht vrijwilligersteam heel belangrijk en 

ik probeer mensen dichter bij elkaar te brengen.

Donderdag 14u45
Ik wandel naar mijn bureau op het werk. In mijn job  
(zie ook bio) moet ik vaak bemiddelen, onderhandelen en 
vergaderen. Die vaardigheden kan ik ook gebruiken in mijn 
rol als voorzitster bij Natuurpunt.  

Vrijdag 17u20
Ik wandel met bestuurslid Jan Desmet in natuurgebied de 
Venning. Dit is een van de natuurgebieden die we samen 
met de stad verder zullen ontwikkelen. Die nieuwe natuur 
is een opsteker voor onze afdeling en motiveert ons om er 
de komende jaren volop tegenaan te gaan.

 Woensdag 19u25
We vergaderen met de bestuursleden van onze 

afdeling. Als voorzitster moet ik heel vaak vergaderen. 

Misschien lijkt dat saai, maar ik vind dat ongelofelijk 

plezant. Ik heb het gevoel dat ik van alles op de hoogte 

ben. Samen met de andere vrijwilligers kan ik een 

stempel drukken op het natuurbeleid en mee vorm 

geven aan natuur in Kortrijk. 

ZA 16:20VR 17:20

DO 14:45

Zaterdag 16u20
Samen met de kinderen kijk ik naar de kippen in onze 

tuin. Ik vind mijn werk, Natuurpunt, mijn gezin en 

mijn andere engagementen leuk en wil ze allemaal 

combineren. Maar het is wel druk, vooral tijdens de 

werkweek. 
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Het oudste Nederlandse versje ter 

wereld gaat over vogelnestjes en de 

nieuwe lente. Het is door een verliefde 

monnik neergekribbeld in de rand van 

een preek die hij netjes moest over

schrijven. Hebban olla vogala nestas 

hagunnan hinase hic anda thu, wat 

unbidan we nu? Zo klonk het destijds. 

De jaren 1100 zijn lang geleden, maar je 

hoort hem nog altijd zuchten: Alle 

vogels zijn aan hun nest begonnen, 

behalve jij en ik, waar wachten wij 

eigenlijk nog op?

Het versje behoort tot de canon van de 

Nederlandse poëzie, maar ik durf te 

stellen dat de pennenvriend van dienst 

wellicht een onnozel type was. Eén. Hij 

deed zijn werk niet. Twee. In abdijen 

wordt reglementair niet gedroomd over 

nesten voor twee personen. En drie. 

Nesten hebben niks met romantiek te 

maken. Wat zich dezer dagen in de 

bomen afspeelt is keiharde immo. Met 

goede manieren kom je nergens. Wie 

een goede plaats wil hebben moet 

brutaal en luidruchtig zijn.

Een doorgewinterde huurder begint 

bovendien op tijd ruzie te stoken. Want 

de beste spechtenholen (ruim, nieuw en 

opgeruimd) zijn meteen bezet. En voor 

je het weet ben je de beleefde merel 

met een nest in de regen. Eerst moet je 

genoegen nemen met een tweedrangs

haag langs een drukke baan. Daarna 

doet een gemeentearbeider de rest, 

met een snoeischaar. Het was een 

meelijwekkend tafereel, maar het kon 

niemand wat schelen. Ik zag de merel 

zitten in het nat, te kijk voor iedereen. 

De vogelvastgoedmarkt is nu eenmaal 

meedogenloos.

Als ik de lezer een goede raad mag 

geven: Verhuur uw pand niet aan een 

koolmees of een spreeuw. Het zijn 

slordige types die have en goed 

onderschijten. Maar daar kwekken ze 

natuurlijk niet over. Geloof niet in 

vrolijke lenteliedjes. Het is waar dat het 

maandenlang stil is geweest in het bos. 

’s Winters worden alle melodieën om 

praktische redenen opgeschort. Tijd om 

te zingen is er niet meer. Het is of eten 

zoeken, of sterven. Gedaan met de 

tierlantijntjes. Maar goed, inmiddels is 

het opnieuw voorjaar. De tralala is 

terug. Het lijkt op blijdschap voor een 

nieuw begin, maar strikt genomen is het 

allemaal stress en grootspraak. 

Kortweg, Suskewiet is immospeak.

Vergelijk het met een annonce à 

la Herenwoning met authentiek elemen

ten, leuke tuin, terras en tuinberging, op 

een vlot bereikbare ligging binnen de 

ring. Ideaal gelegen nabij winkels, 

openbaar vervoer, scholen en park

gebied. Met grofgebekt erachteraan: 

Bespaar je zelf de moeite, prutser. Het is 

al lang van mij. En trouwens, zoveel ga jij 

van je leven niet kunnen dokken. Tsss, 

voddenvent! Het is alsof de telefoon is 

blijven openliggen in een immokantoor. 

Zo wordt er deze dagen gesnaterd in het 

groen van jonge bladeren. Mochten er 

nog monniken zijn die romantisch willen 

doen over vogelnesten. Hebban olla 

vogala? Vogelnesten zijn keiharde 

immo. Schrijf deze preek anders maar 

eens over. Netjes.

Column

PROFIEL An Olaerts
An Olaerts is freelance journalist en schrijft onder  
andere columns voor De Standaard Magazine.  
Daarnaast zit ze in het tweede jaar van de grote  
vogelcursus in Leuven. En heeft ze een tuin met  
twee kippen, die zich uiteindelijk nog het makkelijkst 
laten bekijken.

keiharde
         immo   

Dit stukje gaat over 
vrolijke lenteliedjes 
die geen vrolijke 
lenteliedjes zijn. 
Het is alsof de 
telefoon is blijven 
openliggen in een 
immokantoor. 

An
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keiharde
         immo   

Webshop | winkel.natuurpunt.be
Natuur.winkel Limburg | Kiewit

Sights Of Nature 
Natuurpunt optiekshop | Brugge

AS Adventure

De uitmuntende verrekijkers van het Belgische KITE Optics 
zijn met extra ledenkorting verkrijgbaar bij volgende Natuurpunt partners:

Adv_KiteOptics_NP2015.indd   1 28/01/2015   16:13:32

bergans.comEKSTREM TURGLEDE

Eidfjord Jacket

OUTDOOR

FREDRIK SCHENHOLM

EIDFJORD JACKET

Lightweight, technical jacket in Bergans Element Active® that provides  
all-weather protection. This jacket has water-repellent zips and a fixed hood. 
Perfect for all-round outdoor use.

SPECIALLY DEVELOPED FOR HIKING & OUTDOOR

bergans.comEKSTREM TURGLEDE

BERGANS OF NORWAY HAS BEEN DRIVEN BY DEDICATED AND PASSIONATE OUTDOOR ENTHUSIASTS FOR OVER A CENTURY. WITH THE NORWEGIAN WILDERNESS AS OUR PLAYGROUND AND SEASONED POLAR 
EXPLORERS AND ADVENTURERS ON OUR TEAM, WE CREATE TECHNICAL PERFORMANCE GARMENTS AND HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT. ALWAYS AIMING TO PROVIDE YOU WITH THE ULTIMATE OUTDOOR 
EXPERIENCE – REGARDLESS OF SEASON AND ACTIVITY.
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Diertjes in paartjes, of het gevolg ervan. Het is altijd zo vertederend. En omdat we in het 
voorjaar graag geloven dat de liefde in de lucht hangt en ook de dieren vanalles voelen 
kriebelen, staan we graag even stil bij die wonderlijke taferelen in open lucht. Geniet mee 
en voel hoe je hart wat sneller gaat slaan. Leve de lente!

Het spel van  
verleiding

Karel VERBRUGGEN Jean VanHolen

Andrew DeMeyLuc Dhondt

In beeld
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Jozef Poortmans

Foto-oproep
De Vlaamse natuur ligt ons nauw 

aan het hart, maar we dromen graag 
weg van exotische bestemmingen. 
Ben je op vakantie geweest in een 

adembenemend landschap? Of 
vertoefde je in het bladerendak 

van een oerwoud? Stuur ons je 
foto van het mooiste stukje 

natuur dat je ooit zag en wie 
weet verschijnt ze in ons 

zomernummer.

www.natuurpunt.be/oproep
(vermeld de bestemming  
in de naam van je foto)

In beeld

Marianne Willems

Peter VanherckFranois Eennaes

Marc Dauwe Rik DePreter Raymond Vandenhoudt



NATUUR.BLAD    maart | april | mei 2015   50

Activiteiten

     Ontdek onze nieuwe 
                Activiteitendatabank 
Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere diersoort? Zin om te gaan wandelen in een natuurgebied onder 

begeleiding van een ervaren gids? Of wil je deelnemen aan een toffe activiteit van een Natuurpuntafdeling in je buurt? In onze 

activiteitendatabank vind je een ruim aanbod aan cursussen en activiteiten. Je vindt ongetwijfeld iets wat jou aanspreekt!  
 
www.natuurpunt.be/activiteiten

Bloesems en bijen in 
Hoegaarden
Ontdek, wandel en geniet met het hele gezin van het mooiste dat Hoegaarden te 

bieden heeft. Wat dacht je van een kinderspeurtocht, een picknick en een streek- 

en ambachtenmarkt? Of zoeemmmm mee in de Tuinen van Hoegaarden en 

natuurpuntgebied Rosdel. Samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland  

en de gemeente Hoegaarden.

zondag 26 april, 11u tot 17u

De Tuinen van Hoegaarden, Houtmarkt 1, 3320 Hoegaarden

www.velpe-mene.be

Openingsfeest in De Vaanders
Kom samen met je gezin kennismaken met ons nieuwe bosrijke gebied van 60 hectare groot 

op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen! Wandel de nieuwe route in, ontdek het blote 

voetenpad, geniet van een natje en een droogje met muziek … er is voor elk wat wils!

Zondag 31 mei, 13u-18u

Kruising Maria-Aalter steenweg (8730 Sint-Joris ) en de weg Vaanders (9880 Maria-Aalter).  

Volg ter plaatse de aanwijzingen voor parkeergelegenheid.

www.natuurpuntbrugsommeland.be

Foto © Ludo Goossens
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Activiteiten

Cultuur in de Natuur
Natuur is een inspiratiebron voor iedereen, van musici, 

wetenschappers tot kunstenaars. Toch vind je zelden kunst in de natuur.  

De bezoekerscentra van Natuurpunt brengen daar tijdens de lente  

verandering in met “Cultuur in de Natuur”. 

Benieuwd naar de combo natuur & kunst? En dat in een prachtige

natuurlijke setting? Neem dan een kijkje in het programma 

van Cultuur in de Natuur! 

Hier alvast een voorsmaakje:

Er zit muziek in de natuur. 

Geniet volop van live acts op de mooiste plekjes in het Mechels Broek  

en laat je langs het wandelpad verrassen door boeiende weetjes over 

puur-natuurgeluiden. 

vrijdag 1 mei, vrij vertrek tussen 13u30 en 14u30 

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, Muizenhoekstraat 7, Muizen
www.mechelsrivierengebied.be 

Het overzicht van de activiteiten vind je op 
www.natuurpunt.be/cultuur

Wilde Plantenbeurs in de Bourgoyen
Doorlopend verkoop van inheemse planten en kruiden voor de (stads)tuin.  

Infostands, workshops, biobar, animatie voor groot en klein en levende muziek.

Zondag 10 mei, 10u-18u

Bezoekerscentrum De Bourgoyen - Driepikkelstraat 32 - 9030 Gent (Mariakerke)

www.natuurpuntgent.be
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Agenda

28.03
Pulle
NACHT VAN DE STEENUIL  
Maak kennis met ons kleinste uiltje 
tijdens een korte presentatie en boeiende 
wandeling. We sluiten de avond af met 
een Steenuilke, een Vlaams degustatie-
bier

zaterdag 28 maart, om 20u 
Vrije basisschool Pulle, Kloosterstraat 7, 
2243 Pulle

29.03
Brussel
ERFGOED, WANDELEN
EN BRUSSEL 
Een eerste wandeling in de reeks Natuur 
& Erfgoed. We spenderen het meeste tijd 
in het Warandepark, maar bezoeken ook 
de Kleine Zavel en het Egmontpark.

zondag 29 maart, om 14u00
Warandepark: metro Park - Konings-
straat, 1000 Brussel

05.04
Brakel (Michelbeke)
START ZONDAGOPENINGEN 
BOEMBEKEMOLEN 
Van begin april tot eind oktober is de fraai 
gerestaureerde Boembekemolen elke 
zondagnamiddag open voor een drankje. 
Zondag 5 april, 14-18u (en vanaf dan 
iedere zondag, tot eind oktober)
Boembekemolen, Boembeke 18, 
9660 Brakel (Michelbeke).

26.04
Gistel
FIETSTOCHT: OP ZOEK NAAR 
GRUTTO’S EN ANDER MOOIS  
Laat je verrassen door de weidevogels en 
ander moois in de omgeving van Gistel, 
vanop de fiets.

zondag 26 april, 9u - 12u
Afspraak om 9u aan het Administratief 
centrum, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel

26.04
Lummen
FEEST ROND DE  
DUIZENDJARIGE EIK  
We zaaien onze akker in met behulp van 
trekpaarden, plaatsen een bijenhotel, er 
is een streekmarktje en je kan iets drin-
ken in ons Natuurcafé.

zondag 26 april, om 14u
Dikke Eikstraat, 3560 Lummen

19.04
Antwerpen
INHEEMSE PLANTENMARKT 
Lentekriebels? Kom naar de eerste 
biologische en inheemse plantenmarkt 
in Antwerpen. Je kan bestellen via www.
natuurpuntantwerpenstad.be

zondag 19 april, 11u-18u 
Het pleintje Riemstraat/Kloosterstraat, 
Antwerpen 

01.05
Kessel
ZOMERKLOKJESFEEST
Ontdek zelf de 30 schatten van de 
Steenbeemden of laat je leiden door een 
gepassioneerde gids.

Vrijdag 1 mei, 13u-18u
Parochiezaal Kessel station, Torenven-
straat 5, Kessel

Twee jaar lang zweefde landschapsfotograaf Wouter Pattyn met een paramotor boven 
Vlaamse natuurgebieden. Het resultaat is een prachtig fotoboek en een rondreizende foto- 
tentoonstelling die de verrassende landschapspatronen en meanderende rivieren op groot 
formaat laat bewonderen. De tentoonstelling houdt in 2015 en 2016 halt in verschillende 
bezoekerscentra van Natuurpunt. 

Data en locaties op www.natuurpunt.be/natuurvanuitdehemel

Fototentoonstelling

Natuur vanuit de hemel 
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Agenda

03.05
Hasselt
TOMMELENHAPPENING: DE EU-
ROPESE WATERDRAAK EN WO II
Ontdek alles over de geschiedenis van 
Tommelen en het vredesbos, en over het 
amfibieënleven in de poelen. 

Zondag 03 mei, om 13u 
Spoorwegstraat 159, 3500 Hasselt

03.05
Riemst
VROEGE VOGELWANDELING MET 
SPEK EN EIEREN
Wandelen door de ontluikende natuur 
van het Plateau van Caestert. Nadien 
ontbijt met spek en eieren. Info via ga-
brielerens@hotmail.com 0473-97 48 50

zondag 03 mei, om 7u
Parking speeltuin, Steenstraat,  
3770 Kanne

03.05
Brakel (Zegelsem) 
ADOPTEER JE BOOM
Met de aankoop van enkele bosperce-
len verwierf Natuurpunt kern Rondom 
Burreken op slag enkele woudreuzen. 
We bezoeken ze, waarbij iedereen de 
kans krijgt een of meerdere bomen te 
adopteren.

Zaterdag, 3 mei, om 14u
Perreveld 14, 9660 Brakel (Zegelsem)

05.05
Kortenberg
NOCTURNE IN HET SILSOMBOS
Sfeervolle avondwandeling met 1000’en 
orchissen als smaakmaker.

zaterdag 5 mei, om 19u
Sint-Pietersplein, 
3071 Erps Kwerps

10.05
Damme
DAMME PUUR NATUUR
In de pittoreske omkadering van Damme 
trakteert Natuurpunt Damme je op een 
gezinshappening met een ecomarkt, 
plaatselijke fijnproeverij, schapendrijven 
en kinderanimatie.

Zondag 10 mei, 10u-17u
Damse Vaart Zuid, recht tegenover 
molen, 8340, Damme

24.05
Veldegem
FEEST IN 'T BOS: BELEEF EN 
ONTDEK HET PLAISIERSBOS!
Plezier voor groot en klein: workshops, 
wandelingen, catering, kinderanimatie: 
feest! 

Zondag 24 mei, 10u-18u
Plaisiersbos, ingang hoek Bergenstraat-
Bosdreef, 8210, Veldegem 

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

30-31.05
Hingene
WILD (IN) VLAANDEREN
Leer alles over onze wilde zoogdieren 
tijdens een leuke zoektocht vol opdrach-
ten.

zaterdag 30 mei en zondag 31 mei
Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, 
2880 Hingene

31.05
Linter
OP WANDEL IN HET BOLWERK 
VAN DE KAMSALAMANDER
De Grote Getevallei is doorspekt met 
moerassen, leigrachten, brede haagkan-
ten en kleurige hooiweides.

zondag 31 mei, om 14u
Stationsplein, 3350 Drieslinter

Natuur
zonder grenzen 

Natuurbelevingshappening voor 
kinderen en jongeren; mét ouder-
animatie! Terwijl de jongelui 
interessante workshops bijwonen, 
infostands bezoeken en boeiende   
excursies volgen, worden de groten 
geanimeerd met   themawandelin-
gen. Een organisatie van de Natuur-
puntafdelingen Herzele, Houtem en 
Haaltert  in samenwerking met 
andere lokale verenigingen. 

zondag 19 april 2015, 14u tot 17u  
Oude steenbakkerij in de Kauwstraat 
103, 9550 Sint-Lievens-Esse (Herzele). 
Info en inschrijvingen:  
www.natuurzondergrenzen.be 
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Het laatste woord

Het is wel een heel speciaal gevoel, het 

schrijven van dit stukje. Het zal inderdaad 

mijn laatste zijn als jullie voorzitter gezien 

mijn mandaat statutair een einde neemt. Ik 

meen te mogen zeggen dat ik de laatste 20 

jaar een voorzitter ben geweest die steeds 

geprobeerd heeft zoveel mogelijk te luisteren 

en er voor te zorgen dat elke bestuurder die 

een mening had over een bepaald onderwerp, 

die ook tijdens de vergadering kon duiden. Het 

ligt niet in mijn natuur om mijn eigen mening 

hoe dan ook te laten zegevieren en de 

lenigheid van een tafelspringer zit niet in mijn 

genen. Het is trouwens eigen aan de opleiding 

van een bioloog om niets het etiket waar of 

onwaar te geven. Elk gedrag in de natuur 

vertoont een Gauss-curve met een grote 

meerderheid die het gedrag vertoont maar 

even goed extremen die dat niet doen en die 

even belangrijk zijn voor de evolutie van de 

soort. Ik heb altijd aandacht gehad voor die 

extreme standpunten omdat ze vaak de kiem 

van de vooruitgang in zich dragen.

Ook de natuur is in die twintig jaar sterk 

geëvolueerd. Er zijn ongetwijfeld veel 

inspanningen gedaan om de waterkwaliteit te 

verbeteren maar helaas onvoldoende om de 

door Europa en ons eigen beleid opgelegde 

normen te halen. En de biodiversiteit blijft 

maar achteruitgaan zonder enige hoop dat er 

in het grootste gedeelte van Vlaanderen 

(bijna de helft ingenomen door landbouw) 

licht schijnt aan het einde van een bijzonder 

duistere tunnel. Als het beleid niet de moed 

opbrengt om hier sterk sturend op te treden, 

zal uiteindelijk iedereen, de landbouwers in 

de eerste plaats, de gevolgen dragen. Men kan 

van Europa veel (geld) verwachten maar eens 

komt er een einde aan het geduld van de 

Commissie, ook zonder dat daar groene 

fundamentalisten het mooie weer maken. 

Wat wij vragen is gewoon doen wat moet. Een 

uitstelbeleid zoals dat telkens opnieuw op het 

einde van de rit naar voor komt, heeft 

sommigen misschien geen windeieren gelegd 

maar is nefast voor innovatie en duurzaam-

heid.

Intussen slagen wij er in, dank zij jullie 95.000 

allen, om onze natuurgebieden uit te breiden, 

zo te beheren dat de natuurwaarden er 

effectief in vooruitgaan én ze toegankelijk te 

maken voor iedereen. Want geïnvesteerd 

overheidsgeld in onze werking rendeert 

dubbel en dik. Dat laatste niet in  het minst 

door de inzet, het enthousiasme en de 

werkkracht van onze onvolprezen duizenden 

vrijwilligers. Ik heb het al zo dikwijls gedacht: 

we mogen fier zijn op het feit dat we in een 

maatschappij leven waar zoveel vrijwilligers-

werk in alle mogelijke domeinen geleverd 

wordt. Onbetaalbaar voor de overheid en 

gratis aangeboden door zovelen om Vlaande-

ren beter te maken en leefbaar te houden. Het 

was mij een eer, een genoegen en een 

voorrecht om jullie allen aan het hoofd van 

deze fantastische vereniging te mogen 

vertegenwoordigen. Het ga jullie goed! 

 
Walter Roggeman 

Het was mij een eer, 
een genoegen en een 
voorrecht om jullie 
allen aan het hoofd 
van deze fantastische 
vereniging te mogen 
vertegenwoordigen.
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                    Het woord 
              van de voorzitter

Verhuisd?  Vragen over je lidmaatschap?

Neem contact op met onze ledenadministratie, 015-29 72 17 of ledenservice@natuurpunt.be
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Optical Excellence Since 1917
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Kijk uit! Het leven zit vol verrassende momenten. 

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

Nikon avontuurlijke optiek: de magie van het ontdekken!

www.nikon.be/nl/so/nature
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Zuiver water
            brengt otter terug

In 2010 loofde Natuurpunt nog een premie van 
500 euro uit aan wie het bewijs kon leveren van 

de aanwezigheid van een in het wild levende 
Europese otter in Vlaanderen. Het dier werd niet 
gevonden en leek uitgestorven in onze contreien. 
Tot in 2012 een exemplaar werd gespot in Broek 
De Naeyer in Willebroek. Daarna bleef het weer 
enkele jaren stil rond deze illustere viseter. Maar 
nu lijkt hij echt terug van weggeweest. Begin 

dit jaar werden drie verschillende exemplaren 
opgemerkt in de omgeving van Kruibeke. De 
vondst is het ultieme bewijs van de goede 
waterkwaliteit van de Schelde. Een opsteker voor 
Aquafin, dat met de verdere uitbouw van het 
rioleringsnet en de zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater in Vlaanderen een belangrijke bijdrage 
levert voor het ecologisch herstel van onze 
waterlopen.

www.aquafin.be


