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Fietsen op de  

Linkerschelde-oever

   Koeien
die van winter 
       houden



*Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 15/09 t.e.m. 15/10/2015 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.

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**.

XO Socks t.w.v. €12,50

GRATIS Koop een stevig paar Meindl wandelschoenen en 
verwen je voeten met twéé paar gratis sokken. 

(Meindl Leisure Trekking t.w.v. € 13,90 + Meindl XO Sneaker Pro t.w.v. € 12,50)

*Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 15/09 t.e.m. 15/10/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. *Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 15/09 t.e.m. 15/10/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. *Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 15/09 t.e.m. 15/10/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. *Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 15/09 t.e.m. 15/10/2015 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in A.S.Adventure Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. 

Leisure Socks 
t.w.v. €13,90- Zachte comfortabele band

- Perfecte pasvorm en comfort

- Gepatenteerde verluchtingskanalen 

- Vochtafvoerend

- Goede schokdemping

Leisure Socks 
t.w.v. €13,90

XO Socks t.w.v. €12,50XO Socks t.w.v. €12,50XO Socks t.w.v. €12,50XO Socks t.w.v. €12,50

15ASA_adv_natuurpunt_Sokken.indd   1 19/08/15   11:35
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De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt, www.vlaanderen.be

Natuurpunt werkt in Wallonië samen met Natagora, samen zijn we partner 
van BirdLife International. Voor verschillende projecten kan Natuurpunt 
rekenen op financiële steun van de Europese Unie in het kader  
van het LIFE-programma, www.natuurpunt.be/life

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

Foto cover: Gallowayrund, Wim Dirckx  |  niet vermeld beeldmateriaal: Shutterstock

         Mensen
    achter de natuur 

H
et natuurgebied De Assels jaar na jaar zien groeien en de natuur er zien heropleven: 

daar ben ik trots op als vrijwilliger. Maar het sociale aspect van onze vereniging vind ik 

minstens even belangrijk. Ik probeer in de eerste plaats mensen te verbinden 

rond ons natuurgebied. Hoe meer mensen je kan betrekken, hoe groter je 

draagvlak wordt. 

Ons project Wij-land is zo’n succesverhaal. Toen we een perceeltje kochten in de buurt 

van een woonwijk besloten we de omwonenden zoveel mogelijk inspraak te geven. Zij 

mochten ideeën aanleveren en staan in voor het beheer van het Wij-land. Buurt-

bewoners lanceerden aanvankelijk de wildste voorstellen: van petanquebanen tot 

speeltuigen. Maar omdat het om een stukje natuur gaat moet je bepaalde regels 

respecteren. Gelukkig zaten we na een tijdje op dezelfde golflengte. 

Intussen installeerden we een bijenhotel, een wilgenhut en plantten we een 

haag aan. De reacties van de buurtbewoners zijn heel positief. Kinderen 

komen er voetballen en er worden zelfs tornooitjes volleybal gespeeld. Dat 

ons ledenaantal steeg in de buurt is het beste bewijs dat Wij-land een 

geslaagd project is.

Ik wil mensen bewust maken dat Natuurpunt niet alleen bezig is met de bloeme-

tjes en de vogeltjes. Vrijwilligers krijgen bij ons de kans om hun eigen ding te doen en 

sociale contacten te onderhouden. Bovendien bereiken we diverse groepen in de 

samenleving. Van werkgestraften tot mensen met een beperking: ze gaan bij 

Natuurpunt aan de slag. Dat sterke sociale model moeten we blijven koesteren. 

Benieuwd naar wat ik allemaal doe als vrijwilliger? Blader snel door naar pagina 44.

Groetjes,

 An Fiers
Bestuurslid van Natuurpunt Gent 
en conservator van de Assels
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jouw voordeel

Verhoging van het ledenvoordeel
Vanaf nu krijg je 10% korting bij wijnhandel 
Biodyvino 

Biodyvino is gespecialiseerd in bio, biodynami-
sche en Fair Trade wijnen. Vincent De Coninck, 
gediplomeerd sommelier, is de gedreven 
zaakvoerder achter Biodyvino, het vroegere 
Vino Mundo. Zijn expertise en kennis com-
bineert hij met een overtuiging en geloof in 
duurzame en milieuvriendelijke landbouw. 

Leden krijgen bij het vermelden van de kor-
tingscode ‘Natuurpunt’ 10% korting.
En per aankoopschijf van 20 euro schenkt Biody-
vino nog eens 1 m2 natuur. 
Bestellen kan eenvoudig via de Biodyvino website.
www.biodyvino.be

Tony Mertens
Naturam-verven van Tony Mertens zijn 
gemaakt met natuurlijke grondstof-
fen. Ze verbeteren de kwaliteit van de 
binnenlucht en zijn daarom ideaal voor 
slaapkamers en kinderkamers. 
Duurzaam maar niet duur en verkrijgbaar in alle 
kleuren. Naast verf ook lak, olie, was en vernis. 
Als lid van Natuurpunt ontvang je 15% korting op 
alle Naturam-producten. Voor elke pot verf die 
over de toonbank gaat, ontvangt Natuurpunt een 
vergoeding voor de aankoop van natuurgebied 
Lovenhoek.

De interieurwinkels van Tony Mertens vind je in 
Borsbeek, Puurs, Schoten, Wilrijk en Zaventem.   
De volledige en actuele lijst van ledenvoordelen 
vind je op www.natuurpunt.be/voordelen.
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De winter is op zijn mooist als het windstil is en het 
ven deels bevroren. Bart Heirweg kijkt reikhalzend 
uit naar Koning Winter.

7    dec 2015 | jan | feb 2016    NATUUR.BLAD 
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    Mijn 
BEELD

Verdediging 
Europese natuur-
wetten op volle 
toeren

In de sporen  
van Charlotte

nieuws

Onder impuls van Vlaams Europar-
lementslid Mark Demesmaeker 
heeft de milieucommissie van het 
Europees Parlement een verslag 
goedgekeurd waarin verklaard 
wordt dat “de EU-natuurrichtlijnen 
volledig moeten worden geïmple-
menteerd; niet herzien.” Dat is een 
mijlpaal in de strijd voor het 
behoud van de Europese natuur-
wetten. Die liggen onder vuur. 
Maar de verdediging van de 
richtlijnen groeit. Midden novem-
ber overhandigden Natuurpunt en 
haar Europese partners de namen 
van 520.000 Europese burgers aan 
de Europese Commissie. En 9 
Europese natuurministers lieten in 
een open brief de Europese 
Commissie weten zich ook achter 
de richtlijnen te scharen. Jammer 
genoeg ontbraken de namen van de 
Belgische natuurministers onder de 
brief. 

Weinig vleermuizen die ooit zoveel 
belangstelling gekregen hebben als 
Charlotte. Onderzoekers rustten de 
ingekorven vleermuis in Broechem 
uit met een zendertje. Het dier 
werd met behulp van antennes en 
wagens achtervolgd tot in Heren-
tals, over een afstand van 20 
kilometer. Het onderzoek levert 
belangrijke inzichten op over de 
route die de bedreigde vleermuizen 
volgen tussen hun zomer- en 
winterverblijf. Zo blijkt dat de 
vleermuis grote afstanden langs 
waterlopen, houtkanten en 
bomenrijen aflegt en dat ze 
verlichting steevast mijdt. Charlotte 
geeft belangrijke lessen landschaps-
beheer dus. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door N8 en de Vleer-
muizenwerkgroep van Natuurpunt, 
in opdracht van de provincie 
Antwerpen.

Bart Heirweg is landschaps- en 
natuurfotograaf en ruilde zijn 
verrekijker voor een camera, met 
prachtige resultaten

“Elk jaar opnieuw kijk ik reikhalzend uit 
naar de winter. Wanneer iedereen klaagt 
over de koude, krijg ik het warm van de vele 
fotomogelijkheden. Mooi zacht licht, witte 

sprookjestaferelen en mijn 
wekker die pas laat afgaat om 
de zonsopgang mee te 
pikken. Wat mij betreft: laat 
de winter maar komen.
Deze foto nam ik vorig jaar 

op de Putse Moer op de 
Kalmthoutse Heide. 

Ik neem je even 
mee. Het is 
windstil en het ven 
is deels bevroren. 
Het pijpenstrootje 

en de bomen rondom het water zitten onder 
een laagje rijp en reflecteren prachtig in het 
ijzige water. Kortom: de perfecte omstan-
digheden voor winterse beelden. Ik houd de 
belichting in het oog, want bij sneeuw- of 
ijslandschappen raakt de lichtmeter van de 
camera in de war. De oplossing? Overbeli-
chten om te vermijden dat de foto te grauw 
oogt. 
Terwijl enkele kruisbekken de stilte verstor-
en en laten blijken dat niet heel de natuur in 
winterslaap is, stel ik mijn statief op langs 
het ven. Landschappen fotograferen doe je 
sowieso best vanaf een stevig statief. Zo 
garandeer je niet alleen de scherpste foto’s, 
ook het maken van composities wordt een 
stuk eenvoudiger. Bijvoorbeeld: wanneer je 
reflecties fotografeert en je de horizon 
perfect in het midden wil afbeelden.
Ik zet mijn tocht over de heide verder. De 
zon prikt door de wolken en maakt samen 
met de wind helaas snel een einde aan dit 
prachtige tafereel. Maar, het staat erop. 
Benieuwd naar wat Koning Winter ons dit 
jaar zal bieden, geniet ik nog even na van dit 
plaatje.”

Bart Heirweg
www.bartheirweg.com

Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs 
Landschap overhandigen een petitie 
met meer dan 75.000 handtekeningen 
aan minister Joke Schauvliege met de 
vraag om natuurgebieden in de buurt 
niet te laten vallen.

9 september 4,2 miljoen trekvogels doorkruisen het 
Europese luchtruim en laten zich tellen 
tijdens EuroBirdwatch. Recent kwam 
aan het licht dat jaarlijks 25 miljoen 
trekvogels gestroopt worden in het 
Middellandse Zeegebied. 

3-4 oktober

Voor het eerst in 167 jaar duikt in 
het Gentse een bever op. Duidelijke 
sporen in de Scheldevallei in Asper 
leiden tot de meest westelijke 
waarneming in ons land. 

6 november
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Pindacake met insecten 

De winter is een barre tijd voor 
tuinvogels. Met onze pindacakes 
doe je hen een groot plezier. De 
pindacakes met insecten zijn 
gemaakt van plantaardige en 
dierlijke vetten, gecombineerd met 
zuiver pindameel. 
Te koop in de Natuurpunt Winkel.

Artikel Nr: 10021
Ledenprijs: 4,49 euro
Niet ledenprijs: 4,99 euro

Cadeautip

Is het bekijken van vogels of dieren in het wild 
jouw passie?
Dan sleur je soms wat mee: een telescoop, 
statief, verrekijker, camera-apparatuur, laptop 
en persoonlijke spullen. De Scope Photo 
Travel 200 AW, onderdeel van Lowepro’s 
Optics Series, is de perfecte oplossing. De 
rugzak is modulair en speciaal ontworpen om 
bescherming en gebruiksgemak te bieden als 
je op reis gaat om te observeren.
 
Te koop in de Natuurpunt Winkel.
Artikel Nr: 96043
Nu tijdelijk sterk in prijs verlaagd
Ledenprijs: 80,10 euro
Niet ledenprijs: 89 euro

Elke aankoop in de Natuurpunt Winkel  
draagt bij tot meer natuur in Vlaanderen.

Warm najaar 
brengt extra 
vlinders 
op de been

Strategisch plan 
voor de forten

      NATUUR
    PRODUCT

Van verschillende dagvlinders werd 
begin oktober een extra generatie 
gemeld. Dat betekent dat exempla-
ren die de winter normaal als rups 
of pop doorbrengen, toch al tot 
volwassen vlinder ontpopt zijn. Bij 
de argusvlinder treedt het feno-
meen wel vaker op, bij de zeldzame 
bruine vuurvlinder is dat erg 
uitzonderlijk. Zo’n extra generatie 
lijkt fantastisch nieuws, maar dat is 
het niet noodzakelijk. Als die late 
fladderaars er niet in slagen om 
zich voor het aanbreken van de 
winter voort te planten, dan zijn er 
in het voorjaar minder vlinders. 
Doordat onze najaren als gevolg 
van de klimaatverandering steeds 
warmer worden, wordt verwacht 
dat extra generaties vaker zullen 
optreden in de toekomst.

Mochten stenen kunnen spreken, 
dan zouden het fort van Walem en 
Fort 7 in Wilrijk de strafste 
verhalen te vertellen hebben. Nadat 
de oude militaire bolwerken hun 
strategische functie verloren 
hebben, heeft de natuur er jaren 
vrij spel gekregen. Intussen zijn de 
Antwerpse fortengordels een van de 
de belangrijkste overwinterplekken 
voor vleermuizen van heel West-
Europa. Net die wisselwerking 
tussen erfgoed en natuur maakt de 
forten vandaag zo uniek. Natuur-
punt heeft een masterplan uitge-
werkt om het historisch erfgoed, 
recreatie en de uitzonderlijke 
natuurwaarde in de twee forten 
met elkaar verzoenen. 

In de Gentse haven komt het kadaver 
van een gewone vinvis binnengeva-
ren, op een Braziliaans vrachtschip. 
Het is de vijfde waarneming van deze 
soort in ons land sinds 1800.

10 november
In de pers verschijnt het bericht dat 
ruim 228.000 Vlamingen vorig jaar lid 
waren van een natuurvereniging. 
Natuurpunt is met 95.163 leden niet 
alleen de grootste organisatie maar 
ook de grootste groeier.

12 november

Tijdens de vijfde editie van Bos 
voor iedereen plant Natuurpunt 
7000 bomen in Kampenhout, Lier 
en Zottegem. 

29 november
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   EEN PALET
vol KLEUREN   
   en VOGELS
Het kleurrijke schouwspel van wilde orchidee-
ën bewonderen, zoeken naar het brongebied 
van de Brugse reien, water- en waadvogels 
bespieden vanuit kijkhutten: laat je verlei-
den door de Vallei van de Zuidleie. Tussen 
Oostkamp en Beernem, langs het 800 jaar 
oude kanaal Gent-Brugge, liggen waarde-
volle natuurgebieden zoals de Leiemeersen, 
Warandeputten en Gevaerts. De Vallei van 
de Zuidleie is een water- en moerasgebied, 
afgewisseld met bloemrijke graslanden. Vogels 
die het elders moeilijk hebben, zoals de ijsvo-
gel, zomertortel en kneu, broeden hier nog. In 
de Vallei van de Zuidleie proef je van de rijke 
geschiedenis. Speur in het landschap naar de 
oude kanaalarmen en afgesneden meanders 
van de Zuidleie. Laat je imponeren door popu-
lierenrijen van meer dan 100 jaar oud. 

Mijn gebied

WANDELEN EN FIETSEN 
De fiets is ideaal voor een eerste verkenningstocht in de Vallei van 
de Zuidleie. Volg de Vlaanderen Fietsroute, het verharde jaagpad op 
de linkeroever van het kanaal. Of maak een heerlijke wandeling in de 
Leiemeersen-Noord, de Warandeputten en in Gevaerts-Noord. 
www.natuurpunt.be/zuidleie

  ‘Slapen met    
    knotwilgen’
Werner Lecomte,  
lid van het beheerteam

Er is heel veel werk in de Vallei van de Zuidleie. Gelukkig 

kunnen we een beroep doen op de terreinploeg en beschik-

ken we over goed materiaal. Tijdens de maandelijkse 

werkdagen in de Leiemeersen neem ik graag het voortouw. 

Ik toon mensen hoe ze moeten werken en stel hen op hun 

gemak. Ik probeer altijd positief te zijn en er volledig voor te 

gaan: dat werkt aanstekelijk. Mijn favoriete bezigheid is 

wilgen knotten. Er hangt zelfs een poster met knotwilgen in 

mijn slaapkamer. Ik wandel hier zelf ook graag. De slee-

doorn en de orchideeën die bloeien, wandelen langs het 

water en de wind in je haren voelen: dat moet je gewoon 

beleven. Hier gebeurt altijd wel iets. Je moet gewoon je ogen 

open houden. 
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 'Samen boeken we  
   mooie resultaten’ 
Nathalie Devaere, verantwoordelijke 
groenbeheer bij Waterwegen en 
Zeekanaal NV (W&Z)

W&Z beheert de waterweg, de bermen en de bomenrijen. In 

de vallei van de Zuidleie bezitten wij heel wat restgronden 

die door Natuurpunt worden beheerd. Zonder die samenwer-

king zouden we niet zo’n waardevolle resultaten boeken. We 

vullen elkaar mooi aan en bundelen onze kennis om de 

natuurwaarden te verhogen. De oude canadapopulieren 

langs het kanaal vind ik heel bijzonder. Tussen Beernem en 

Brugge vormen die veteraanbomen met hun holtes en 

scheuren een ecosysteem voor vleermuizen, vogels, zwam-

men en een rijke insectenwereld. We zetten gecertificeerde 

boomverzorgers in om het historische uitzicht van die 

bomenrijen zoveel mogelijk te behouden. Daarbij houden we 

steeds rekening met de veiligheid.

Mijn gebied
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   ‘Vriendjes genoeg:   
 zeker 10 kikkers!’
Lore Decleer en Leni Vandendriessche, 
regelmatige bezoekers en kleine helpers

Lore: We spelen, verzamelen nootjes en helpen soms mee 

op een werkdag in het gebied. Dan harken we bijvoorbeeld 

hooi bij elkaar en vinden we een muisje. Leni: Ik speel graag 

aan het water om de kikkertjes, padjes en salamanders te 

vangen. Lore: Op een werkdag brengt iedereen wel iets 

lekker mee en mogen we van alles smullen. Leni: Veel 

kinderen zijn hier  meestal niet, maar dat vinden we niet 

erg. Lore: We hebben hier toch al vriendjes genoeg: zeker 10 

kikkers. Leni: We vinden het leuk als er hoge stengels van 

lisdodde staan. Dat zijn onze zwaarden. Lore: Met papa op 

de tractor rijden en zelf mogen sturen, is ook heel leuk.
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Doe mee

Op 25 en 26 juni 2016 verken je onze mooiste Vlaamse natuurgebieden tijdens 

Expeditie Natuurpunt. Per team leg je een tocht af per fiets, met je kano of te 

voet. Daarmee zamel je 1500 euro in voor jullie favoriete project.  

Tekst: Sofie Versweyveld
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T
ijd voor een unieke belevenis. 

Verzamel 4 topcollega’s, 

boezemvrienden of familiele-

den voor een avontuur door 

enkele van de mooiste 

natuurgebieden die Vlaanderen rijk is. 

Het doel? Natuur beleven zoals je nog 

niet eerder deed en daarbij geld inzame-

len voor meer en mooiere natuur. Je kan 

kiezen uit 2 fietstochten, 2 wandeltoch-

ten en 1 kanotocht. Slapen doe je onder 

de sterren en aan de eindmeet word je 

feestelijk onthaald.

 

Nog geen idee hoe je je wilt verplaatsen? 

Laat je inspireren door Thijs, Mieke, 

Stan, Kristof. Zij hebben het expeditie 

wezen in hun genen en laten je even 

binnen gluren in hun wereld van fietsen, 

stapschoenen en peddels.

Thijs werkt bij Natuurpunt  aan 

natuurbeleving, hij is elke dag in de weer 

om van onze natuurgebieden natuur te 

maken waar iedereen terecht kan om te 

sporten, te ontspannen en te genieten. 

Hij stippelde mee de routes uit voor 

Expeditie Natuurpunt en is onder de 

collega’s gekend als een fervent fietser.

“Op mijn 15de ging ik voor het eerst op 

fietsvakantie met mijn ouders naar 

Italië, cols beklimmen, daar is de passie 

geboren. Nadien werd ik lid van een 

fietsploeg en zocht ik steevast een lief ver 

van huis, alles om maar de fiets op te 

kunnen.

Toen ik 19 was heb ik mijn tent ingepakt 

en ben ik de grenzen van België afge-

fietst. Mijn eerste ervaring met een 

trektocht in België. Enkele jaren geleden 

nam ik een jaar loopbaanonderbreking 

en fietste met mijn vriendin van India 

naar Nieuw-Zeeland, een onvergetelijke 

ervaring. Nu fietsen we elk jaar vanuit 

Zottegem naar Nederland of Frankrijk 

als vakantie. Of als we met vrienden een 

weekendje naar de Ardennen gaan 

vertrekken wij een dag vroeger zodat we 

heen kunnen met de fiets. 

Een plek om te overnachten zoeken we 

wel eens via www.warmshowers.com. 

Dit is een site speciaal voor fietsers. Je 

slaapt dan bij mensen thuis die ook 

gebeten zijn door het fietsvirus. Dit 

levert prachtige verhalen op. We hebben 

bij ons thuis zo al fietsers te logeren 

gehad van Iran, Noord-Korea, Duitsland 

… in april komen ze hier de Ronde van 

Vlaanderen verkennen. Een echte 

aanrader.

Vlaanderen heeft veel mogelijkheden om 

te fietsen via de knooppunten. Je fietst 

langs rustige banen en komt langs veel 

van onze natuurgebieden. Vanop de fiets 

kan ik echt genieten van de natuur. De 

ene moment fiets je sneller, dan voel je de 

wind en komen zo de verschillende 

indrukken, geuren en geluiden binnen. 

Vervolgens bol je traag door het land-

schap en zie je de torenvalk die hangt te 

bidden boven een grasland of hoor je de 

roep van kikkers in een poel wat verder 

van de weg. Niets is zo heerlijk om daar 

te stoppen waar je zin hebt en languit in 

het gras te gaan liggen of een wandeling 

te maken door een van de natuurgebie-

den.
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       Beleef de natuur vanop je fiets, 
                 in je kano of te voet

Expeditie Natuurpunt

Thijs Haustraete (29) 

Fietser uit Zottegem

Werkt bij Natuurpunt

Favoriet plekje in België: de Voerstreek. 

Favoriete plekje in Europa: Luxemburg  
 via oude spoorwegen

Favoriet plekje in de wereld: de grens 
tussen India en Bangladesh 
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Wat er in’t kort op mijn planning staat? 

Het uittesten van de twee fietsroutes 

voor Expeditie Natuurpunt. Eentje 

vanuit het Westen naar Mechelen en 

eentje vanuit het Oosten. Uitgestippeld 

langs onze natuurgebieden. Ik kijk er al 

naar uit.”

 

 

Mieke en Stan zijn doorwinterde 

wandelaars. Dagtochten dicht bij huis of 

wekenlang op wandel zijn, ze genieten 

van het onderweg zijn, de rust en de 

natuur.

Mieke: “In 2014 hebben we de laatste 

300 kilometer naar Compostella 

gewandeld. Het was een georganiseerde 

reis. Een soort pelgrimstocht. Je bagage 

wordt vervoerd en ‘s nachts slaap je in 

hotelletjes of een bed & breakfast. Een 

geweldige ervaring. Dit jaar heeft Stan 

het allemaal zelf georganiseerd. 300 

kilometer naar Rome, nog leuker omdat 

je het zelf uitzoekt. We genieten ontzet-

tend van het onderweg zijn. Er komt dan 

zoveel rust over je heen. Samen stappen, 

de babbels onderweg, het is toch anders 

dan thuis aan de keukentafel zitten. Je 

ontmoet ook zoveel mensen, waar je dan 

even met mee wandelt of gezellig aan 

tafel keuvelt. Elke dag is een avontuur, 

elke dag kent een verhaal, het hoeft niet 

groot te zijn, zo’n tocht zit vol verwonde-

ring. Ook de natuur oefent een grote 

aantrekkingskracht op ons uit. Je stapt 

door de mooiste landschappen, plaatsen 

waar je anders niet komt of waar je veel 

te snel door raast op weg naar je 

vakantiebestemming. We wandelen ten 

hoogste 20 kilometer per dag: lekker 

ontbijten en vertrekken. We nemen 

bewust de tijd om de omgeving in ons op 

te nemen.”

Stan: “Ook thuis wordt er veel gewan-

deld. Onlangs zijn we gaan wandelen in 

de Oude Spoorwegberm in Kontich. Als 

je niet beter weet zou je denken dat je in 

het buitenland bent. Maar je bent vlak 

bij Antwerpen en toch de hele dag buiten 

in de natuur. De zuidrand van Antwer-

pen kent veel mooie gebieden waar je 

amper iemand tegenkomt en je even 

helemaal tot rust kan komen. Als je op 

zoek bent naar rust en natuur zijn er nog 

veel mogelijkheden in Vlaanderen. We 

proberen er elk weekend op uit te 

trekken. Het is in Vlaanderen eigenlijk 

net zo mooi als in Toscane, het is de 

beleving die anders is. En hier missen we 

het mooie weer wel eens natuurlijk”

Mieke: “In de nabije toekomst gaan we 

nog wandelen in Spa en Valkenburg en 

ook Ieper en omstreken staan op de 

planning, daar willen we vooral een 

stukje geschiedenis opsnuiven.”

Stan: “Expeditie Natuurpunt spreekt ons 

zeker aan. Onderweg door de natuur in 

Vlaanderen, ook dat geeft ons een 

vakantiegevoel. En als we door te 

wandelen geld kunnen inzamelen voor 

meer natuur in Vlaanderen geeft dat 

natuurlijk een extra boost. Ons volgende 

doel is geboren.”

Kristof is een waterrat pur sang. Na 10 

jaar competitiezwemmen kiest hij nu 

voor het droge, maar nog steeds op en 

rond het water.

“Mijn passie voor kanovaren is begonnen 

toen ik op vakantie met mijn ouders over 

een brug wandelde en er onder ons 

mensen in een kano voorbij gleden. Dat 

beeld is me altijd bijgebleven. Het is pas 

jaren later dat ik zelf in een kano ben 

gestapt. Ik ben dan cursus gaan volgen 

bij Canad. Peter leert je alles wat je moet 

weten over de kano: de slagen, veiligheid, 

vlak water, wild water. Samen met zijn 

kennis geeft hij ook zijn passie door, en 

eens je erdoor gebeten bent is er geen 

weg meer terug. Uit de cursussen is een 

vriendengroepje ontstaan, de Crazy 

Bears. Elke maand gingen we kanoën, in 

het begin in de Ardennen maar later ook 

op de Aisne in Noord-Frankrijk en de 

Sûre in Luxemburg. We gingen er vooral 

de rust op zoeken. 

Je moet het misschien zelf ervaren om 

het te geloven, maar voortbewegen in 

een kano is een hele andere beleving. Het 

brengt rust, voert je naar een andere 

wereld, het maakt je bewuster van de 

natuur om je heen. Je kan actief pedde-

len en moeten vechten tegen de wind, 

maar je kan je ook laten glijden op het 

water. Dat is het leuke aan kanoën, het is 

Mieke Van Dyck (61)  
& Stan Debacker (67)

Wandelaars uit Edegem

Gepensioneerd 

Favoriete plekje in België: Oostkantons

Favoriete plekje in Europa: Toscane
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sport, onderweg zijn, maar ook stilte en 

rust. En vanuit die stilte ben je een 

onderdeel van de natuur. Zeker in 

Frankrijk waar de rivieren nog meer 

ruimte krijgen om hun ding te doen. Je 

vaart langs plaatsen waar vissen paaien, 

in de buitenbocht zijn de oevers steil 

genoeg voor oeverzwaluwen om hun nest 

te maken en de brede rivieren geven 

ruimte aan visarenden. Je peddelt langs 

ooievaars op hun nest of ziet bijeneters 

overvliegen. Allemaal vanop de eerste rij.

In België gaan we nu minder vaak 

kanoën. De gezinsvakanties gingen 

meestal naar Frankrijk. Naar Doubs of 

naar de Allier. Peddelen en dan ’s avonds 

je tent opslaan langs de oever. Het is de 

ideale natuurbeleving voor kinderen. Je 

bent onderweg, slaapt in de vrije natuur 

en het zit vol grote en kleine avonturen: 

vissen die voorbij zwemmen, kikkers die 

snel het water in springen, je kan 

dammetjes bouwen en ’s avonds een 

vuurtje maken.

In september staat de Rio Negro in het 

Amazonebekken op de planning, de 

langste zwartwaterrivier ter wereld. 

Water in een hele andere omgeving, ik 

ben benieuwd. Maar eerst Expeditie 

Natuurpunt. Het krijgt ondertussen al 

vorm in mijn hoofd. Eerst het team 

samenstellen, misschien met de Crazy 

Bears van vroeger, en dan de Vlaamse 

natuur ontdekken vanop het water.

Gebeten door het virus? Dit jaar kunnen 

50 teams deelnemen aan Expeditie 

Natuurpunt. We regelen alles voor jou en 

je teamleden: van ontbijt tot avondeten, 

van douches tot slaapplaats. Jij zorgt 

enkel voor je snacks onderweg, kledij, 

tent, slaapgerief en eventueel een fiets 

indien je voor de fietsroute kiest. Tijd om 

op expeditie te trekken.

www.expeditienatuurpunt.be

KLAAR VOOR ...EXPEDITIE NATUURPUNT?

Zoek dan 4 lotgenoten die deelnemen aan Expeditie Natuurpunt.  

Schrijf je team in op www.expeditienatuurpunt.be en laat weten onder welk natuurproject 

jullie de schouders zetten. Je kan kiezen om geld in te zamelen voor een natuurgebied in je 

buurt of een specifieke soort die we door jouw bijdrage extra kunnen steunen. Het ingezamelde bedrag gaat integraal 

naar jullie gekozen natuurproject. 

Ben je officieel ingeschreven? Dan ontvang je van Natuurpunt gouden tips om snel en makkelijk het minimum-

bedrag van 1500 euro in te zamelen. Ook krijg je een eigen pagina op www.expeditienatuurpunt.be waarop 

mensen een online gift kunnen storten voor jouw team. 

Wees er snel bij, want er kunnen maar 50 teams inschrijven voor de editie in 2016. Zo kunnen we ervoor  

zorgen dat je een topervaring in de Vlaamse natuur kan beleven.

Kristof Campens (42)

Kanovaarder uit Zottegem

Apotheker

Favoriete plekje België: arboretum 
Tervuren

Favoriete plekje Europa: Bierbza/ Bialystok

Favoriete plekje wereld: onder water

Kristof:
Vanuit de stilte ben je een 
onderdeel van de natuur
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Natuur en Zorg
De Molenbeekvallei in Vremde ligt op 
een boogscheut van De Stappe, een 
dagcentrum voor volwassenen met 
een verstandelijke beperking. Recente 
aankopen in de Molenbeekvallei 
brachten omvormingen met zich mee, 
zoals het verwijderen van een hele 
reeks coniferen. De natuurwerkgroep 
van De Stappe liet zich al gelden in 
het beheer van het natuurgebied, de 
coniferen mochten er aan geloven. 
Daarnaast ontstond er een tweede 
samenwerking. Beheerresten 
krijgen een tweede leven via de 
creatieve werkgroep van De Stappe, 
wat resulteert in verschillende 
tentoonstellingen.

Nieuw bos 
voor de Vaanders
In de Vaanders, op de grens van 
Oost- en West-Vlaanderen, realiseert 
Natuurpunt meer dan 10 hectare 
nieuw bos. In november plantten 
vrijwilligers de eerste 1000 boompjes. 
Ook Davy De Vliegher, CEO Biover 
NV plantte mee. De boomplantactie 
kadert in de campagne van Biover, 
Belgische specialist in natuurlijke 
gezondheidsproducten, en 
Natuurpunt. Via de website van de 
actie hebben 2000 sympathisanten 
mee gespaard voor meer bos. "De 
Vaanders was vroeger privégebied 
en ontoegankelijk", zegt algemeen 
directeur Chris Steenwegen van 
Natuurpunt. "Nu kan het publiek 
genieten van het gevarieerd 
mozaïeklandschap”.

Ruim
250 deelnemers 
aan gidsencursus
Ruim 250 enthousiastelingen namen 
in 2015 deel aan de gidsencursus  door 
Natuurpunt CVN. De cursus biedt 
je heel wat inhoudelijke achtergrond 
dankzij een brede waaier aan 
thematische lessen; van dieren en 
planten tot landschappen, ecologie 
en natuurbeheer.  Daarnaast ga je 
regelmatig op excursie met ervaren 
natuurgidsen.
Misschien is dit ook iets voor jou?  
Heb je interesse en wil je meer info? 
Ga dan naar www.cvn.natuurpunt.be 
Je vindt er de natuurgidsencursussen 
die starten in het voorjaar. 

STIHL STEUNT BOS VOOR 
IEDEREEN

Vele Natuurpunt vrijwilligers en professionele werkkrachten 
kennen STIHL als de Natuurpunt leverancier van 
kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers. STIHL doet 
er alles aan om de producten voortdurend te optimaliseren 
zodat ze een minimale belasting hebben op het milieu 
en de gebruikers. Zowel lokaal, regionaal als wereldwijd 
ondersteunt STIHL initiatieven om het milieu en natuurlijke 
bronnen te beschermen. Naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van STIHL België ondersteunen ze in Vlaanderen Bos 
voor Iedereen. STIHL schenkt 3000 bomen en bijhorende 
oppervlakte in de nieuwe bossen van Kampenhout, Lier en 
Zottegem. Dat zijn 100 bomen voor elk jaar dat STIHL actief 

is op de Benelux markt.

HET BEST ONDERZOCHTE 
BOS VAN EUROPA
 
In Bos t’Ename bij Oudenaarde loopt al jaren een 
indrukwekkend inventarisatieproject met steun van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. In het hele bos worden alle 
soorten in kaart gebracht. Vogels, zoogdieren, amfibieën, 
vlinders, planten …  iedere bladluis die zich in het bos waagt 
wordt gescand; elke schimmel op naam gebracht. Guido 
Tack: ‘We willen een idee krijgen van de totale soortenrijkdom 
van een bos. Dat maakt het project uniek, niet alleen in 
Vlaanderen maar ook ver daarbuiten. Dit moet het best 
onderzochte bos van Europa zijn.’ De resultaten van het 
onderzoek, waaraan specialisten uit binnen- en buitenland 
meewerken, verschijnen in een boek. Een steviger basis voor 
goed bosbeheer is onmogelijk. Het project is gestart met 
vrijwilligers, maar sinds 2015 wordt het “afgewerkt” door 
professionals. Op dit moment staat de teller op liefst 6310 
soorten! 

Kort
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Partner van

Als jij je aansluit bij Lampiris, 

teken je voor een 100% groene 

en Belgische energieleverancier.

Bovendien breng je zo ook extra op 

voor de natuur! 

Lampiris en Natuurpunt
Kiezen samen voor meer groen
BEN JE AL KLANT OF WENS 
JE KLANT TE WORDEN?

Ontdek op www.lampiris.be/natuurpunt hoe je kan meesparen 
voor meer natuur in Vlaanderen via je energiefactuur, én zonder zelf 
één cent meer te betalen. 
Of bel ons op het gratis nummer 0800 40 123.

Er zijn al 2.800 Natuurpunt-leden die meesparen.



1/Winter: In grote natuurgebieden 

blijven onze winterharde galloways het 

hele jaar door buiten omdat daar 

voldoende voedsel te vinden is. Ook in 

de winter doen ze aan natuurbeheer. 

Het zijn plantrekkers die goed voor 

zichzelf zorgen. Zelfs kalfjes worden 

zonder tussenkomst geboren. Binnen de 

7 dagen worden ze geoormerkt. In 2015 

verwelkomden we al 110 nieuwe kalfjes.

 2/Vrijwilligers: Speciale vrijwilligers 

en conservators houden elke dag een 

oogje in het zeil. Ze volgen op of de 

koeien voldoende te drinken en te eten 

hebben en of ze in goede gezondheid 

zijn. Sommige vrijwilligers bouwen een  

 

hechte band op met de dieren. In de 

Hobokense Polder krijgt elk kalfje een 

naam, en wanneer onze vrijwilliger hen 

roept, komt de kudde aangelopen. Ook 

voor wandelaars en natuurliefhebbers 

blijft elke ontmoeting met de galloways 

speciaal.

 3/Samenwerken: Natuurpunt werkt 

samen met landbouwers. Hun vlees-

koeien of jong vee grazen in onze 

gebieden en helpen bij natuurbeheer. 

Wanneer gebieden te nat zijn worden de 

galloways ingezet. Mocht je iets willen 

melden over onze runderen in een 

natuurgebied, dan kan je altijd bij de 

conservator terecht.

 4/ Boerderij: In gebieden die te nat 

worden of die te klein zijn om voldoende 

voedsel te bieden in de winter, worden 

de runderen opgehaald. Zij gaan naar de 

boerderij. Daar staan ze ook buiten, 

maar worden ze bijgevoederd. Onze 

galloways komen niets te kort.

 5/ Ontmoetingsadvies: Galloways 

zijn bijzonder zachtaardige dieren. Toch 

raden we wandelaars aan om de dieren 

niet aan te raken en honden absoluut 

aan de leiband te houden. Ze hebben 

geen hoorns, daar kozen we specifiek 

voor uit veiligheid voor de mensen die 

met de dieren werken. Schotse hooglan-

ders hebben wel hoorns.

Onze grootste en liefste natuurarbeiders heb je ongetwijfeld al aan het werk gezien; 

de gallowayrunderen die in de vrije natuur grazen. 993 dieren om precies te zijn 

(mannetjes, vrouwtjes en kalfjes) zijn het hele jaar door druk in de weer in veertig 

natuurgebieden met begrazingsblok en een aantal percelen. En omdat ze zo’n dikke 

vacht hebben, zijn ze het liefst in de winter buiten. Daar knabbelen ze dan aan bomen, 

struiken en bramen en zoeken ze hun kostje bij elkaar onder de sneeuw. 

Tekst: Anneleen Van Thillo
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 die van winter houden
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6/ Familie: Onze koeien leven in groepen van 2 tot 60 

dieren. Ze blijven graag samen, en hebben vaste rituelen  

en een aantal vaste slaapplaatsen in hun gebied. Wanneer de 

koeien opgehaald worden voor de winter en daarna weer 

uitgezet worden, proberen we de familieverbanden te respec-

teren. Kalfjes kunnen alle kleuren hebben, en ook krulletjes.
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V
eel dier- en plantensoorten, 

ingevoerd via handel, 

scheepvaart of kanalen 

hebben het hier zo naar hun 

zin dat ze de al bedreigde 

natuur van bij ons stormenderhand 

innemen. Vaak hebben ze in hun nieuw 

biotoop geen natuurlijke vijanden en zijn 

er geen ziektes die hun groei afremmen. 

Een veelgehoord argument bij discussies 

over invasieve exoten is dat het een 

verkapte vorm van xenofobie is. Jaar-

lijkse duiken er nieuwe soorten op. Is dat 

niet altijd zo geweest? En wat met het 

konijn, de fazant of de tamme kastanje? 

Ze zijn hier al zo lang geleden geïntrodu-

ceerd. Horen die hier niet thuis?

De wetenschappelijke discussie over 

invasieve exoten is dat stadium al lang 

voorbij. Heel wat exoten richten geen 

schade aan. Daar wordt geen moeite 

voor gedaan om ze te bestrijden. 

Af en toe, de vuistregel is 1 soort op 

1000, komt er een exoot binnen die zich 

ongebreideld begint voort te planten en 

dus invasief wordt. Dan beginnen de 

problemen. De grote waternavel groeit in 

dikke groene tapijten en maakt waterlo-

pen onbevaarbaar. In België worden de 

kosten om de Zuid-Amerikaanse plant te 

verwijderen op jaarlijks 1,2 miljoen euro 

geraamd. Verwilderde Canadese ganzen 

vernietigen oogsten en schijten natuur-

gebieden onder. 

De EU schat de schade door invasieve 

exoten op zo'n 12 miljard euro per jaar. 

Dat bedrag wordt gespendeerd voor het 

onder controle houden van de populaties 

en het herstellen van de schade die ze 

aanrichten aan infrastructuur zoals 

dijken. De Verenigde Staten ramen de 

kosten voor productieverlies en bestrij-

ding van biologische indringers op 137 

miljard dollar per jaar. Heel wat soorten 

die in de VS bestreden worden, komen 

De Amerikaanse 
vogelkers bezorgt 
natuurbeheerders 
hoofdbrekens.

Wat hebben de Amerikaanse stierkikker, de Chinese wolhandkrab en de grote waternavel 

gemeen? Het zijn soorten die vanaf volgend jaar op een Europese blacklist van invasieve 

exoten komen. Dat betekent dat bezit, transport, verkoop en kweek worden verboden. Als 

ze worden aangetroffen, moet de overheid er alles aan doen om ze snel te verwijderen. 

Aanleiding is een nieuwe Europese verordening. Doel? Schade door via de mens 

geïmporteerde soorten zoveel mogelijk beperken. 

Tekst: Joris Gansemans

INVASIEVE EXOTEN
voorkomen,  ver wi jderen 

of  berusten
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trouwens uit Europa. Invasieve exoten 

vormen een wereldwijd probleem.

De schade is niet altijd puur economisch. 

Sommige invasieve soorten zijn kwalijk 

voor de gezondheid. Zo verspreidt de 

tijgermug knokkelkoorts, verlengt de 

alsemambrosia het hooikoortsseizoen 

met twee maanden per jaar en veroor-

zaakt reuzenberenklauw brandwonden 

bij wandelaars en natuurbeheerders. 

Daarnaast hebben invasieve exoten een 

enorme impact op de lokale natuur. Ze 

verdringen inheemse planten en dieren. 

Gevolg? Een saaie, soortenarme natuur 

die overal hetzelfde is. Vergelijk het met 

een stadscentrum waar vroeger unieke, 

lokale winkeltjes en cafés waren die nu 

vervangen zijn door Blokker, H&M en 

Starbucks. De ziel is eruit. 

HET DILEMMA

Zo gesteld lijkt het de normaalste zaak 

van de wereld om invasieve exoten te 

stoppen. Toch is het debat een kluwen 

van tegengestelde opinies en belangen.

Neem nu de Amerikaanse nerts. Die 

staat niet op de Europese blacklist, zelfs 

al is het een schoolvoorbeeld van een 

invasieve exoot. Waar de Amerikaanse 

nerts ontsnapt, richt ze een ravage aan 

bij woelratten en bunzings. Maar 

nertskwekerijen hebben druk gezet om 

de Amerikaanse nerts van de lijst te 

halen. Zij zouden moeten sluiten. 

In het Verenigd Koninkrijk pleit de 

Royal Society for the Protection of Birds 

voor het wegvangen van de populatie 

oehoes, onze grootste uil. Voor veel 

vogelliefhebbers van het vasteland een 

moeilijk te begrijpen eis. Maar de 

oehoes, verwilderde exemplaren, 

verdringen de lokale blauwe kiekendie-

ven.

Nog nijpender is de polemiek over de 

Amerikaanse vogelkers. Die plant is met 

opzet geïntroduceerd om dennen beter te 

laten groeien. Nu tiert ze welig in 

natuurgebieden. Natuurbeheerders 

hebben de grootste moeite om ze te 

bestrijden. Gericht gebruik van herbici-

den is de meest succesvolle bestrijdings-

methode. Maar is het middel niet erger 

dan de kwaal? En gaat het verwijderen 

van die plant niet ten koste van de 

schaarse tijd en middelen die er aan 

natuurbescherming besteed kunnen 

worden? De Amerikaanse vogelkers 

bezorgt natuurbeheerders hoofdbrekens. 

DE OPLOSSING

Met toenemende wereldhandel, toerisme 

en klimaatverandering zal het exoten-

probleem alleen toenemen. Hoe moeten 

we daar mee omgaan? De Europese 

verordening volgt een driesporenaan-

pak: preventie, snelle detectie en 

verwijdering, en beheer. Voor grote 

waternavel, Amerikaanse vogelkers, 

stierkikker en Canadese gans werd die 

aanpak al in detail uitgewerkt in het 

Vlaams-Nederlandse Invexo-project.

Maar de preventieve aanpak is niet 

ambitieus genoeg. Handel en kweek van 

potentieel gevaarlijke soorten moet 

zoveel mogelijk vermeden worden. Van 

de 12.000 Europese exoten, staan er 

momenteel echter maar veertig op de 

Europese blacklist. Er ontbreken heel 

wat soorten, zoals de Amerikaanse nerts. 

De lijst zal amper helpen om het 

probleem onder controle te houden.

Als het niet lukt om de invasieve  

soorten te verhinderen binnen te komen, 

dan ligt ‘snel ingrijpen’ voor de hand. 

Samen met Waalse zustervereniging 

Natagora hebben we het systeem  

waarnemingen.be/exoten uitgewerkt,  

op vraag van de overheid. Daarmee 

kunnen meldingen van invasieve exoten 

snel tot bij terreinbeheerders en bevoeg-

de overheden geraken. Zo kunnen die 

ingrijpen van zodra een soort opduikt. 

Het systeem is uniek in Europa.

Om een gevestigde soort toch succesvol 

te kunnen verwijderen, is een gecoördi-

neerde aanpak cruciaal. Dat kan werken. 

Dankzij een uitgekiend vangprogramma 

is de VMM er in Vlaanderen in geslaagd 

om de muskusrat te laten verdwijnen.  

Voor sommige soorten zoals de Japanse 

duizendknoop is de hoop al vervlogen 

om de invasie nog te stoppen. Volledige 

verwijdering is onbetaalbaar. Bij zulke 

soorten ligt de focus op het beheersen 

van populaties, eventueel alleen in 

bepaalde gebieden. En hopen dat het om 

een tijdelijk probleem gaat. Soms 

verdwijnen invasieve soorten vanzelf. In 

de jaren vijftig waren onze sloten 

verstopt onder een dikke deken van 

brede waterpest, een Amerikaanse 

waterplant. Inmiddels is die op de lijst 

van zeldzame planten terechtgekomen.

Maar wachten tot een invasieve exoot 

vanzelf minder schadelijk wordt, is de 

laatste optie. Of en wanneer dat gebeurt, 

valt onmogelijk te voorspellen. Voorko-

men en ingrijpen voor er iets echt mis 

gaat, is veel beter voor de lokale natuur, 

en stukken goedkoper. Vermijden is 

beter dan verwijderen.

Wat met het konijn, de 
fazant of de tamme 
kastanje? Horen die  
hier niet thuis?
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Dimitri Leue: acteur, schrijver en theaterma-
ker. We treffen hem tijdens zijn wekelijkse 
toer in de natuur rond Fort 3 in Borsbeek. 
“Al lopend hou ik contact met de seizoenen. 
Ik loop altijd graag. In regen, in sneeuw: het 
maakt me niets uit, lopen is onderhoud.”
Je kent hem ongetwijfeld van het theaterstuk 
Don Kyoto. Al fietsend legde hij 2200 kilo-
meter af naar Vlaamse theaterzalen op een 
135 kilo zware bakfiets, vaak vergezeld door 
leden van Natuurpunt. “Het eerste CO2-neu-
traal stuk, hoewel de Oude Grieken me voor 
zijn geweest. Het klimaat ligt me heel nauw 
aan het hart. De grootste stap die je zelf kan 
zetten voor een beter klimaat, is geen vlees 
meer eten. Mijn volgende theaterstuk zal 
daarom over een koe gaan die naar de 
slachtbank moet.”

Dimitri Leue 
  loopt door de seizoenen
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Zinvol werken 
in de natuur

Samenwerking 
Fonds Vrijetijds-
participatie

“BNP Paribas Fortis en Natuurpunt zijn al sinds jaar en dag vaste 

partners. Naast haar economische, sociale en maatschappelijke verant-

woordelijkheid, is voor onze bank ook de verantwoordelijkheid voor het 

milieu één van de vier pijlers waarop ons duurzaamheidsbeleid is 

gestoeld.

‘Bos voor Iedereen’ is een uniek project dat voorziet in de aanplanting 

van duizenden bomen. Bossen spelen een belangrijke rol in de klimaat-

problematiek: ze filteren de lucht, produceren zuurstof, regelen de 

De patiënten van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sint-Camillus in 
Sint-Denijs-Westrem helpen 
regelmatig mee met de beheerswer-
ken van Natuurpunt. De jongeren 
(16-25 jaar) van Ka2, de drugunit 
verbonden aan het PZ, krijgen zo de 
kans om kennis te maken met een 
alternatieve en zinvolle vrijetijdsbe-
steding. Zo een beheerdag kadert 
binnen het ervaringsgericht werken 
tijdens hun opname in Ka2. Naast 
het fysiek bezig zijn, komen doorzet-
ten, omgaan met grenzen, verant-
woordelijkheid nemen maar ook 
groepsdynamiek aan bod. Nadien 
evalueert elke deelnemer de activiteit 
aan de hand van een vragenlijst. 
Naast onze observaties bieden die 
schriftelijke evaluaties een bredere 
kijk op het functioneren en de 
mogelijkheden van de jongeren. Een 
win-winsituatie voor de jongeren en 
Natuurpunt.

Natuurpunt en het Fonds Vrije-
tijdsparticipatie slaan de handen in 
elkaar. Samen willen we de 
vrijetijdsparticipatie van mensen 
met een beperkt inkomen verho-
gen. 
Natuurpunt geeft daarom 50% 
korting op cursussen waarvan 
Natuurpunt CVN de hoofdorgani-
sator is, op gegidste bezoeken in het 
Natuurpunt Museum en op 
gegidste wandelingen vanuit de 
bezoekerscentra van Natuurpunt.
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
wendt de korting aan om mensen 
met een beperkt inkomen een 
tussenkomst van 30% op de 
deelnameprijzen en gidsen te 
bieden en een tussenkomst van 
60% voor hun vervoerskosten 
(openbaar vervoer, belbus, Minder 
Mobielen Centrale, privéwagens en 
gehuurde busvervoer).

www.fondsvrijetijdsparticipatie.be
www.cvn.natuurpunt.be

Arcadis en Natuurpunt

In het Burreken, vlakbij Brakel in Oost-Vlaande-
ren, kwamen op 10 oktober de personeelsleden 
van Arcadis samen. 80 Deelnemers zetten zich 
tijdens de jaarlijkse duurzaamheidsdag in voor 
een beter milieu. 
“Arcadis, met zo’n 500 werknemers een van de 
grotere studiebureaus in België, investeert in de 
samenleving met heel wat maatschappelijke 
projecten” zegt Mike Van Acoleyen, sr. project 
manager waste policy studies. “Ook natuur is een 
van de thema’s. Daarom werken we samen met 
Natuurpunt.” 
“Die was niet moeilijk te vinden”, zegt Filip, 
lokaal vrijwilliger. “De personeelsleden van 
Arcadis werden uitgenodigd om de natuur in te 
trekken met een natuurgids om van dichtbij 
kennis te maken met het leefgebied van de 
vuursalamander.
Wie het actiever zag, kon deelnemen aan de 
herinrichting van een poel, de bouw van 
houtstapels of de aanplant van een nieuwe 
houtkant. Hierin verschuilen zich binnenkort 
amfibieën en kleine zoogdieren. Arcadis steunt 
het werk van Natuurpunt niet enkel met een 
actieve bijdrage maar ook met een gift ten 
voordele van het natuurgebied het Burreken.

BNP Paribas Fortis en Bos voor iedereen 
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100 Baardvleermuizen 
en Oost-Vlaams erfgoed gered

temperatuur, slaan water op in de bodem en 

zijn een thuis voor vele planten en dieren. 

Het is een project voor de toekomst, voor 

onze kinderen en kleinkinderen. 

Redenen genoeg voor BNP Paribas 

Fortis om dit initiatief te steunen.”

 

Paul Van Der Kelen | CSR Manager 

In de Oost-Vlaamse Zwalmstreek staat het sympathieke Sint-Gangulphus-
kerkje in Paulatem. Hier huist de grootste gekende Oost-Vlaamse kolonie 
baardvleermuizen. Een houtwormprobleem vormde een risico voor het 
antieke kerkje én voor de vleermuizen.
 
De altaar- en meubelstukken hadden te kampen met houtwormaantasting. 
Om het erfgoed te behoeden voor verder verval was een behandeling 
noodzakelijk. Dergelijke aantasting wordt doorgaans behandeld door de 
ruimte te begassen met zwaveldifluoride, een toxisch anorganisch gas. Om 
dergelijke klus tot een goed einde te kunnen brengen moet de buitentempe-
ratuur voor en tijdens de begassing hoog genoeg liggen, minstens 15°C. Het 
ideale seizoen volgens ontwikkeling van de insecten voor zo’n behandeling 
is de periode juni-juli-augustus. Maar voor vleermuizen is dit net middenin 
de kraamtijd, één van de meest kritieke periodes. 
Begassen in het midden van de winter lijkt dan misschien een logische 
keuze maar is niet effectief. Gelukkig is de lokale kerkfabriek ‘haar’ kolonie 
zeer genegen en daarom werd samen met Monumentenwacht Oost-Vlaan-
deren en aannemer Anticimex gekeken om de impact tot een absoluut 
minimum te beperken. Gelukkig was het houtwerk op zolder niet aangetast 
zodat die ruimte niet behandeld hoefde te worden. Alle gaten en openingen 
naar de zolder werden hermetisch afgeplakt om de vleermuizen te bescher-
men tegen het gas. Door de goede samenwerking kon de kolonie goed 
gemonitord worden voor en na de werken en bleek dat de kolonie de 
werken goed doorstaan had.

Bebat zamelt al 20 jaar gebruikte batterijen 
en zaklampen in. De ingezamelde batterijen 
worden per type gesorteerd. Vervolgens 
recupereert Bebat de metalen en waardevolle 
materialen. Die gaan als grondstof naar de 
industrie. Bebat zamelt elk jaar 2,5 miljoen 
kilo lege batterijen in. Daarmee hoort België 
tot de absolute wereldtop!
Naar aanleiding van 20 jaar Bebat ging het 
bedrijf nog een stapje verder. Het vroeg de 
gasten van het jubileumfeest om geen 
geschenken mee te brengen. In ruil schonk 
Bebat 2500 bomen en bijhorende m2 aan 
Natuurpunt in het kader van de campagne ‘ 
Bos voor Iedereen’
 

Ken je de Oliobox al? 

Jaarlijks verdwijnt 10.000 ton 
frituurolie in de riool of tuin. 63% 
van alle frituurolie wordt 
hierdoor niet gerecycleerd. 

Recyclage betekent
- Minder CO2 uitstoot
- Minder fijn stof
- 30.000 gezinnen 1 jaar lang groene stroom 
- Of 22.500 auto’s 1 jaar lang CO2 neutraal

Zoek op www.oliobox.be naar een box in je 
buurt en deponeer je frituurolie. Per volle 
Oliobox creëert Natuurpunt 3 m2 nieuwe 
natuur. Je helpt de natuur en het bespaart je 
een rit naar het containerpark. 
www.oliobox.be

ding

doen
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DE NIEUWE EL
GRENZELOZE 

PERFECTIE

De nieuwe EL Familie van SWAROVSKI OPTIK is de beste 
aller tijden. Het FieldPro-package tilt comfort en functionaliteit 
naar een hoger niveau. De optische perfectie en precisie, 
excellente ergonomie en het vernieuwde design vervolmaken 
dit meesterwerk in langeafstandsprecisieoptiek. 
SWAROVSKI OPTIK – Momenten intenser beleven.

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

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

N19_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 30.10.15   09:55
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Het Spaans fort in Verrebroek is 

de ideale vertrekplaats voor 

een fietstocht langs de 

natuurparels die het gebied rijk is. Een 

fort staat er niet meer. Vandaag de dag is 

het een hoge bufferdijk die oprijst uit het 

landschap en die de huizen afschermt 

van de mastodonten van de haven. Een 

langgerekt plassengebied, omzoomd met 

riet, kleurt er het landschap. 

De man in wiens wiel ik vandaag mag 

hangen is René Maes van Natuurpunt 

Wase Linkerscheldeoever (WAL). Al 

sinds 1976 zet hij zich met vuur in voor 

de uitzonderlijke natuur in de bochten 

van de Schelde. “Het is zeker de moeite 

om tijdens je tocht de dijken op te 

tussen kieviten en koeltorens
Lijzig schuiven kolossale containerschepen langs de horizon terwijl honderden 
kieviten acrobatische capriolen uitvoeren boven de waterplassen van Putten-West. 
De plek rouwt om een verloren verleden, zoals dat emotioneel beschreven wordt in 
de roman van Chris De Stoop. Tegelijk lonkt ze naar een veelbelovende toekomst. 
Haal je fiets van stal en laat je omverblazen. Niet door de wind, maar door de 
surrealistische contrasten op de linkeroever van de Schelde.

Tekst: Hendrik Moeremans

Grazende konikpaarden op de Drijdijck. © Hendrik Moeremans

FIETSEN OP DE LINKERSCHELDE-OEVER

Met zicht op de koeltorens. © Hendrik Moeremans
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klauteren”, geeft René me nog mee voor 

we vertrekken. Het is niet gelogen: de 

hoge bufferdijk tussen het Spaans Fort 

en natuurgebied Drijdijck trakteert ons 

op een panoramisch uitzicht. Meteen 

valt op hoe natuur, industrie en bewo-

ning hier lepeltje lepeltje liggen. Aan de 

andere kant van de dijk torenen de 

gebouwen van Tabaknatie uit boven de 

Verrebroekse plassen, onder ons klinkt 

de pieuw-pieuw van honderden smienten 

en trippelen kieviten op het slik, op zoek 

naar voedsel. Boven ons speurt een 

torenvalk naar muizen op de grond. 

Via Kieldrecht komen we aan de 

uitgestrekte, natte natuurgebieden Zoete 

Kreek en Putten-West. Futen spelen op 

de plas, verderop is een broedeiland 

aangelegd voor visdieven, kluten, 

zwartkopmeeuwen en kleine plevieren. 

Geven en nemen

Onder de Pillendijk ligt Putten Weiden, 

een historisch grasland met lanen, zoals 

je er in het Vlaamse binnenland maar 

weinig vindt. Zoute kwel uit veenlagen 

komt er aan het oppervlak en dat merk je 

aan de namen van de planten hier: zilte 

rus, zeebies, zeekraal, zilte zegge. Lokale 

boeren zorgen er met hun runderen voor 

dat het gebied niet verruigt. In de 

hoefsporen van de dieren ontkiemen 

unieke planten. Hoe waardevol het 

plekje ook is, toch zal het moeten wijken 

voor de haven. In de polder van Nieuw 

Arenberg richten wetenschappers van 

het INBO een perceel in waar dezelfde 

unieke zilte veenlagen voorkomen. Pas 

wanneer de Europees beschermde 

topnatuur in dat robuustere gebied 

gecompenseerd is, zal Putten Weiden 

mogen verdwijnen. 

Terwijl we door aardappelakkers rijden, 

lonkt de fiere, bakstenen kerk van 

Prosperdorp, een grensdorp waar de tijd 

stil lijkt te staan. Toch wacht het dorp 

een gouden toekomst als toegangspoort 

voor Groot-Saeftinge, een grensover-

schrijdend natuurpark van 4500 

hectare. Het is het bizarre aan de 

omgeving; de verlaten hoeves en het 

spookdorp Doel zijn stille getuigen van 

een ter ziele gegaan tijdperk. Tegelijk 

wordt hier volop gebouwd aan de 

toekomst. 

Kluut © Wim Dirckx
Nieuwe poel voor de rugstreeppad. © Hendrik Moeremans
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Naar buiten

Land aan het water

Aan de infokeet van 

Waterwegen&Zeekanaal rijden we de 

Sigmadijk op. Voor ons gaapt een 

enorme kom. In 2019 zal een bres 

gemaakt worden zodat de Prosper-

Hedwigepolder tweemaal per dag de 

getijden van de Schelde kan ontvangen. 

Dat het water hier gebufferd wordt, is 

nodig om Antwerpen in de toekomst 

droog te houden. Maar ook voor de 

natuur is die waterdynamiek cruciaal. 

Het water wordt gezuiverd en vissen 

vinden er een paaiplaats. De robuuste 

natuur zal ook nieuwe soorten brengen. 

“We kijken uit naar de eerste broedende 

zeearend van Vlaanderen”, droomt René 

hardop. 

Aan de oever van de Schelde spelen het 

blonde riet en de bruine zeebies in de 

wind in slikken en schorren. Natuurpunt 

beheert er het Schor Ouden Doel en het 

Paardenschor, 2 unieke brakwatergebie-

den waar bijzondere gasten als het 

baardmannetje en de blauwborst zich 

goed thuis voelen. 

De massieve koeltorens van Doel en het 

verlaten dorp doemen voor ons op. 

Inlands kijk je uit over de polders van 

Doel. Die gebieden worden in 2019 een 

GGG: een gecontroleerd, gereduceerd 

getijdegebied. Via een ingenieuze in- en 

uitlaatconstructie in de dijk zal de 

getijdewerking binnenin de dijk stuur-

baar zijn. De strandjes en plassen met 

een unieke mix van zout en zoet water 

zullen een ideaal leefgebied vormen voor 

duizenden vogels: visdieven, lepelaars, 

grutto’s en tureluurs. 

Het scharnier van het 
Deurganckdok

We steken de reusachtige Deurganck-

doksluis over en René haalt herinnerin-

gen op. “Toen ik hier vogels begon te 

kijken in de jaren 70 was niets be-

schermd. Later dienden we klachten in 

nadat zich her en der schade had 

voorgedaan. Intussen liggen de kaarten 

anders.” De grote ommekeer was de 

bouw van dit dok. Het conflict zette de 

havenontwikkeling muurvast, maar 

vervolgens bracht het een dialoog op 

gang. Natuurpunt is mee aan tafel gaan 

zitten om te bespreken hoe we een plan 

konden opstellen om de natuur in stand 

te houden, rekening houdend met de 

havenontwikkeling en leefbare dorpen. 

Maandelijks overleggen we met alle 

spelers in het veld: overheid, haven en 

landbouw.

“We moeten wel samenwerken”, legt 

René uit. Europese topnatuur, de 

uitbreidende industrie, leefbare dorpen, 

landbouw en de sigmawerken: het moet 

allemaal op een zakdoek gebeuren. De 

ecologische infrastructuur in de haven is 

een element dat de puzzel doet passen. 

Die infrastructuur bestaat uit restperce-

len waar, op advies van Natuurpunt, 

maatregelen genomen worden om 

zeldzame planten en dieren te bescher-

men. Dat vergt creativiteit en spitstech-

nologie. Het opvallendste staaltje 

daarvan bevindt zich in het hart van een 

enorm rond punt: een rugstreeppadden-

poel die een schakel vormt in een keten 

van poelen waarlangs het Europees 

beschermd amfibie zich kan verplaatsen.

Langs de bruine kiekendieven van 

Rietveld Kallo keren we terug. In het 

oorspronkelijk bestemmingsplan ging de 

industrie tot in de achtertuin van de 

mensen liggen. Dankzij de groene 

buffers en de duidelijk afgebakende 

grenzen blijft Kallo leefbaar: het 

resultaat van het plan dat Natuurpunt 

WAL eind vorige eeuw opmaakte en aan 

de overheid overmaakte. Stap voor stap 

werd het uitgevoerd. 

Het is donker wanneer we weer aan het 

Spaans fort komen en er is nog zoveel 

meer te zien en te beleven. Blijf gerust 

langer hangen dan een dag. Op de 

website van Natuurpunt WAL vind je 

extra kaartjes en routebeschrijvingen 

langs de mooiste plekjes in het gebied.

Europese topnatuur, 
de uitbreidende 
industrie, leefbare 
dorpen, landbouw en de 
sigmawerken: het moet 
allemaal op een zakdoek 
gebeuren.
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Fjellrapp Half Zip

Fjellrapp

Fjellrapp Boxer

BASELAYER LIGHTWEIGHT

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

bergans.com

Fjellrapp is composed of woollen garments that can be used every single day during the winter 
season, which maintain a comfortable temperature throughout the varied activity levels of the day. 
Just as good for everyday use as for an active outdoor lifestyle. The natural choice, regardless of 
activity level. Fjellrapp is suitable for stand-alone use, as a base layer right next 
to the skin, or as a midlayer on top of another, thinner wool garment 
by Bergans.  Ideal for multilayering!

Fjellrapp is part of the lightweight 
series, Bergans’ most versatile 
series of woollen garments in 
100 % Merino wool developed for 
all types of activities. 
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10 x actief

 ’t Iffraken
Een bitter biertje gebrouwen in opdracht van de 
afdeling Boven-Dender.  Ontdek de oorsprong van 
het bier in het Raspaillebos: de Juffrouwkapel, 
plaatselijk beter gekend als het Iffraken. 
* Blond , 9%, ’t Hofbrouwerijke

 Boembeke Luiwerk
Boembeke Luiwerk wordt gebrouwen ter promotie 
en ondersteuning van de Boembekemolen. Het wordt 
gemaakt met appels uit de naburige boomgaard. 
*Blond, 6,5%, Brouwerij De Graal

 Tongsneyder
De Tongsneyder is gemaakt met struikheide 
en andere kruiden van de Kesterheide. Een 
welverdiende beloning na een tocht door het mooie 
Gooikse landschap.  
*Blond, 8,5%, Brouwerij Boelens

 Torfbroek Tripel
Torfbroek Tripel is een éénmalig brouwsel van 
brouwerij Campenhout met een onverwachte 
turfsmaak. Een lokale bierclub kocht het brouwsel 
op en doopte het Torfbroektripel. Een deel van de 
opbrengst gaat naar het Torfbroek. 
*Blond, 9%, Brouwerij Van Campenhout

 Rosdel
Een fruitig bier, genaamd naar het gelijknamig 
natuurgebied Rosdel vlakbij Hoegaarden.  
*Amber, 6%, Brouwerij Nieuwhuys

 Polderke
Naar aanleiding van de opening van de Bospolder, 

stelde Natuurpunt Antwerpen Noord in 2003 een 
nieuw bier voor: het Polderke. De opbrengst wordt 
geïnvesteerd in meer en betere natuur rondom 
Ekeren. 
*Amber, 6%, De Proefbrouwerij

 Dale 
“Goed voor de dorst én de natuur” met die gedachte 
werd het biobier gebrouwen in opdracht van Mechels 
Rivierengebied en Oude Spoorweg.  
*Blond, 6,5%, De Proefbrouwerij

 Bufo
Ten voordele van het natuurproject Belval-en-
Argonne werd het Belval-bier gebrouwen. Nu leeft 
het verder als Bufo (pad). Een verrassend smaakvol 
bier met een lager alcoholpercentage. 
*Blond, 4,8%, Brouwerij Anders!

 Trappist van Westmalle 
De monniken brouwen om van te leven en te herin-
vesteren in de brouwerij. Wat ze niet nodig hebben, 
geven ze weg aan goede doelen. Op tal van natuur-
belevingsevenementen kan Natuurpunt rekenen op 
steun.  
*Tripel: blond, 9,5% *Dubbel: bruin, 7%, 
Brouwerij Westmalle

 Gageleer
Zijn unieke smaak komt van gagel uit Kempische 
natuurgebieden en gerst afkomstig van natuurlijke 
akkerbouw. De coöperatie blijft trouw aan haar 
filosofie: de winst vloeit terug naar de natuur. 
*Blond, 7,5%, De Proefbrouwerij

Meer info over de bieren vind je  
op www.natuurpunt.be/actief

1 1 
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Onze Natuurpuntwandelingen starten of passeren vaak aan een lokale 
horecazaak of bezoekerscentrum. Sommige van hen verkopen bieren die een 
sterke link hebben met Natuurpunt. Wist je dat heel wat bieren ons steunen of 
zelfs gebrouwen worden in opdracht van Natuurpunt? Westmalle en Gageleer zijn 
ongetwijfeld de meest bekende, maar er is meer! 
 

NATUURPUNTBIER
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Focus

Wie denkt dat het winterkoninkje onze kleinste vogel is, heeft het goudhaantje nog niet gespot. 

Met hun luttele 9,5 cm zijn ze toch een volle centimeter kleiner. Ondanks hun naam hebben 

goudhaantjes dus niets gemeen met andere haantjes. Ze zijn er wel, maar wellicht heb je er 

al talloze keren overgekeken. Als ze zich tonen komen ze zelfs erg dichtbij, dan zie je dat hun 

veertjes wel haartjes lijken. En net dat maakt onze goudhaantjes zo kwetsbaar. Want slecht weer 

en strenge winters spelen zwaar in op de conditie van goudhaantjes. 

Tekst: Gerald Driessens

     de 
GOUDHAAN

Vandaag doen ze het goed. Terwijl ze 

enkele decennia geleden vooral in de 

grote naaldbossen in het oosten van het 

land broedden, tref je ze nu haast overal 

broedend aan. Tot aan de kust zelfs. In het 

najaar zakken noordelijke en oostelijke 

goudhaantjes soms massaal af naar onze 

streken. 

Winterse kennismaking

Groenig verenpakje, vleugelstreepje, 

kraaloogje en triestig ogend zwart 

mondstreepje laten geen twijfel. Tel daarbij 

het zwart met gele kruinstreepje en het 

goudhaantje is onmiskenbaar. Maar vooral 

heel mooi. Ze fladderen vaak ter plaatse 

bij een blad (bidden) en hangen soms 

acrobatisch aan de blaadjes van bomen. 

Een piepend bolletje 
uit verre streken



BROERTJE

In onze streken leven twee soorten goudhaantjes; naast het gewone goudhaantje is er ook het vuurgoudhaantje. 

Ook die soort broedt in België. Ze zijn nog opvallender gekleurd en door hun oog loopt een zwarte oogstreep, die 

de felle witte wenkbrauwstreep extra in de verf zet. In de nek zit een roestbruine band. Mits wat ervaring hoor je 

ook het verschil in de zang. Op vlak van gedrag en grootte is er echter geen verschil merkbaar en ze worden ook 

wel eens samen gezien. 

Focus

Hun voortdurende ietwat schrille gepiep 

trekt de aandacht op een groepje. 

Sociale tafelgast

In de broedtijd vallen goudhaantjes niet erg 

op, tenzij je hun zang kent. Ze foerageren 

meestal vrij hoog in naaldbomen en in die 

dichte kruinen is het soms lang zoeken 

voor je zo’n goudhaantje kan vinden. Het 

is gemakkelijker tijdens de najaarstrek. 

Dan foerageren ze overal waar ze voedsel 

kunnen vinden. Goudhaantjes zijn 

helemaal niet schuw en soms naderen 

ze tot op minder dan een meter. Vooral 

tijdens de trek zijn de hongerige diertjes 

soms dermate geconcentreerd op zoek 

naar kleine insecten, dat ze geen aandacht 

hebben voor ons.

Buiten de broedtijd zijn goudhaantjes 

erg sociaal. Ze schuimen dan samen met 

mezen, tjiftjaffen of boomkruipers de 

buurt af. In jouw tuin bijvoorbeeld. Niet 

zozeer naar de voedertafel, maar op zoek 

naar vliegjes, mugjes, larven en rupsjes op 

bladeren en tussen de schors van bomen.

Booming business

Om te nestelen hebben goudhaantjes nood 

aan naaldbomen. Net daar ligt een grote 

verklaring voor hun toename in vergelijking 

met de jaren ’80. Op vele plaatsen zijn 

naaldbomen oud en volgroeid geraakt en 

daardoor erg geschikt als nestplaats. Het 

nestje is een klein kommetje van mos en 

haren, dat tussen de dennentakken en 

-naalden wordt geweven. Goudhaantjes 

zijn trouwens ook erg productief, nog een 

sleutel van hun succes. 

Houden ze stand?

Garanties op een verdere groei zijn er niet 

echt. Goudhaantjes hebben het niet zo met 

strenge winters. Een strenge winter met 

veel sneeuw kan het aantal goudhaantjes 

decimeren. Meerdere strenge winters na 

elkaar hebben een desastreuze impact op 

hun populatie. Klimaatsopwarming lijkt op 

zich dus een welkome verandering voor het 

beestje, maar we weten ondertussen dat 

de opwarming globaal gemeten wordt. Op 

plaatselijke schaal staat die verandering 

vooral garant voor meer grillen in het 

weerbeeld. Daarbij horen ook stormen en 

strenge winterpieken. Het blijft afwachten 

hoe ons goudhaantje daarop zal reageren.

Verre Oosten

Dit najaar kwam men in West-Europa 

tot een nieuwe, verrassende vaststelling. 

Tussen de duizenden goudhaantjes 

werden nu en dan vogels gezien met een 

opvallender grijs kopje en groenere rug. 

Het digitale netwerk van vogelkijkers in 

Groot-Brittannië wierp snel enig licht op de 

zaak. Goudhaantjes van de ondersoorten 

coatsi en japonensis, inderdaad, uit het 

heel verre oosten, vertonen die kenmerken. 

Het is niet gezegd dat die vogels echt heel 

die weg hebben afgelegd, want het blijkt 

een kenmerk te zijn dat van west naar 

oost steeds opvallender wordt. Wél wordt 

hiermee aangetoond dat een deel van die 

goudhaantjes van veel verder komen, dan 

we tot nu toe hebben aangenomen.

©
 V

ild
a/

H
ug

o 
W

ill
oc

x

 4
De najaarsgoudhaantjes zijn geen 

uitwijkelingen uit onze eigen bossen. 

Vaak zijn dit vogels die, ondanks hun 

kleiner formaat en een gewicht van 4 

tot 7 gram, vele honderden kilometers 

op de teller hebben staan. 

1500
Dankzij geringde exemplaren weten 

we dat najaarsgoudhaantjes uit de 

Scandinavische bossen komen, maar 

er zijn ook meldingen van vogels uit de 

Baltische staten en Rusland. Wanneer 

het voedselaanbod in het broedge-

bied schaars is, kunnen ze zeer ver 

uitwijken. Soms zijn die trekkende 

goudhaantjes zo verzwakt en uitgeput 

dat ze door roofdieren als snack van de 

grond worden opgepikt. 

20
Terwijl een tiental jongen opgroeit in 

het nest, begint het vrouwtje al aan 

een tweede legsel van een tiental eie-

ren. Het mannetje neemt vanaf dan de 

zorg voor het eerste legsel op zich. Met 

een twintigtal jongen per jaar gaat het 

natuurlijk snel vooruit.
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ANTWOORD: Al onze zoogdieren krijgen in de winter een dikkere 

vacht, maar bij enkele soorten verandert die ook opvallend van 

kleur. Zo is de hermelijn in de winter in koude gebieden met veel 

sneeuw helemaal wit, met uitzondering van de staartpunt, die 

blijft altijd zwart. In onze regio hebben we weinig strenge winters 

en kan je in de winter witte hermelijnen, maar ook bruine of zelfs 

halfwitte exemplaren waarnemen. Witte hermelijnen zijn in onze 

sneeuwloze winters gemakkelijk te spotten. Heb je er een gezien? 

Voer je waarneming dan in op waarnemingen.be!

Is de hermelijn in de 
winter altijd wit? 1

aan de redactie vragen3

Houtzwammen in de winter

 Witte hermelijnen zijn in 
onze sneeuwloze winters 
gemakkelijk te spotten.

Paddenstoelen kunnen snel verschijnen en al even snel 
verdwijnen. Maar dat geldt niet voor de meeste gaatjes-

zwammen. Die paddenstoelen bevatten minder water en 
zijn dus minder gevoelig voor vorst. Gaatjeszwammen, 
zoals het elfenbankje, kom je daardoor ook vaak in de 
winter tegen. Sommige vind je zelfs vooral in de winter: de winterhoutzwam heeft haar 
naam niet gestolen. Net als het elfenbankje is een winterhoutzwam een taaie, elastische 
paddenstoel. Daarnaast zijn er gaatjeszwammen die hard en houtig zijn. Een bekend 
voorbeeld daarvan is de echte tonderzwam. Die behoort tot de meerjarige houtzwammen: 

paddenstoelen die het hele jaar door te zien zijn en elk jaar een beetje groter worden.

De winterhoutzwam 
heeft haar naam  

niet gestolen

Seizoensweetjes

Speuren naar de boomklever 

In de winter is het vaak stil in het bos. Weinig 
vogels laten van zich horen. Maar als een 
echte Sherlock Holmes kan je op zoek gaan 
naar sporen van de boomklever. Die klemt 
nootjes vast tussen eikenschors. Wie zoekt, 
die vindt!
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Seizoensweetjes

ANTWOORD: Het is weinig verwonderlijk, maar het merendeel 

van de libellen legt eitjes in het water (of waterplanten). Een 

enkele soort, zoals de bronlibel, verkiest modderige oevers om 

haar eitjes te deponeren. Een echt buitenbeentje onder libellen is 

de houtpantserjuffer, zij zet haar eitjes af onder de schors van 

twijgen en takjes die boven het water hangen (bijvoorbeeld van 

wilg of els). Wanneer de eitjes uitkomen, laten de larven zich in 

het water vallen. De eitjes kan je in de winter zelf opsporen: kijk uit 

naar opvallend geribbelde takjes.

Leggen alle libellen 
hun eitjes in het water?2 3

Zijn zachte winters een vloek of zegen?

Wat is nu het beste voor de natuur: een zachte of een 
strenge winter? Er is geen eenduidig antwoord. Bij strenge 
winters vallen er veel slachtoffers onder  enkele soorten 
standvogels. Anders dan wat je zou denken, sterven veel 
ijsvogels en winterkoninkjes bij gebrek aan voedsel. Maar 
zachte winters hebben ook nadelen: dieren zoals egels, 
padden of citroenvlinders kunnen te vroeg uit hun 
winterslaap ontwaken. Ontwaken in het midden van de 
winter, zorgt voor onnodige energieverspilling waardoor 
de diertjes sterk verzwakken. Temperaturen tot - 10 °C 
vormen voor veel winterslapers dan weer geen probleem. 
Ook niet voor planten die reageren op temperatuur. Ook 
zij kunnen te vroeg starten met het aanmaken van 
knoppen als het te warm wordt tijdens de wintermaanden.
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ANTWOORD: De overgrote meerderheid van trekvogels trekt 

naar het zuiden, maar er zijn uitzonderingen. Zo vliegt een deel 

van de populatie zwartkoppen naar Engeland. Of de waterpieper, 

die broedt in de zomer boven de boomgrens in de Alpen en 

Karpaten en trekt in het najaar in noordwestelijke richting. De 

bergvogel verkiest de Lage Landen als zijn overwinteringsstek. Hij  

verblijft hier in moerassen en natte valleien. Als het te hard vriest, 

vliegt hij door naar Zuid-West-Europa.

Vliegen alle trekvogels 
naar het zuiden?

Muggen in de winter

“Zijn er nog winters?” vragen mensen zich af als ze 
in de winter plots een mug binnenshuis vinden. 
Recent onderzoek in Nederland heeft aangetoond 
dat een aparte variant van de huissteekmug (Culex 
pipiens molestus) steeds vaker binnenshuis wordt 
aangetroffen. In tegenstelling tot de gewone 
huissteekmug gaat die 
variant niet in winterrust. 
Daarnaast kan je ook 
tijdens een winterse 
boswandeling wel eens 
muggen zien. Maar dat zijn 
dan geen steekmuggen. Het 
zijn wintermuggen die ons 
niet lastigvallen. Het lijken 
wel kleine langpootmuggen. Ze schuilen vaak in 
vochtige boomholtes en op zachte winterdagen kan 
je muggenmannetjes in groep zien dansen. De 
larven van wintermuggen leven in vochtig dood 
organisch materiaal.

Tijdens strenge 
winters sneuvelen 
meer ijsvogels

Op zachte winter-
dagen kan je mug-
genmannetjes in 
groep zien dansen
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Bouw je eigen voederhuis
 

Met dit bouwpakket heb je alles in huis om zelf een 

voederhuis te bouwen voor tuinvogels. Alle onderdelen 

zijn op maat gemaakt en de spijkerplaatsen zijn 

voorgeboord. Heel gemakkelijk, ook voor onhandige 

Harry’s. Geef het voederhuisje een prominente plek in 

de tuin en wacht tot de vogels komen! Inclusief 

montagemateriaal en bouwtekening. 

Te koop in de Natuurpunt 

Winkel  - Artikel Nr: 90635

Ledenprijs:  10.95 euro 

Niet-ledenprijs: 12.15 euro

ANTWOORD: Vogels voederen in de winter, dat is belangrijk. 

Maar wat geef je hen beter niet? Grote sneden vers wit brood 

bijvoorbeeld, dat wel eens kan gaan gisten. Ook gezouten voedsel 

is te vermijden (zoals nootjes of cornflakes). Een zadenmengsel en 

fruit is veel beter, maar geef dan zeker inheems fruit zoals appelen 

en peren aan de vogels en geen bananen of appelsienen. Veel 

zangvogels verkiezen kleine zaden; grotere maïskorrels worden 

vooral gegeten door duiven en andere grote vogels.

ANTWOORD: Denk jij ook dat je de stippen van het lieveheers-

beestje kan tellen om te weten hoe oud het beestje is? Zo werkt het 

niet; er zijn verschillende soorten lieveheersbeestjes en elke soort 

heeft een bepaald aantal stippen. De meest voorkomende soort is 

het zevenstippelig lieveheersbeestje. Maar er zijn ook soorten met 

nul, twee, vijf of zelfs 22 en 24 stippen. Gemiddeld wordt een 

lieveheersbeestje één jaar oud. De meeste soorten overwinteren als 

volwassen kevertje, weggekropen achter schors, onder strooisel of 

tussen de knoppen van dennenbomen.

Wat voeder je beter 
niet aan vogels? 

Hoe oud wordt een 
lieveheersbeestje?1 2 

aan de redactie kidsvragen

Weetje 
Soezende eekhoorns

Veel mensen denken dat eekhoorns 

een winterslaap houden, maar dat 

doen die pluizige diertjes helemaal 

niet. In de wintermaanden zijn ze wel 

maar enkele uren per dag actief. Bij vries-

weer kruipen ze in hun bolvormig nest, dat 

ze langs de binnenkant met blaadjes, schors en mos bekleed 

hebben. Zo kan de temperatuur in het nest wel 15°C hoger 

liggen dan erbuiten. Eten doen ze van hun aangelegde win-

tervoorraad, die bestaat uit eikels, hazelnoten en kastanjes.

Raamstickers tuinvogels
 

Als het kouder wordt, komen vogels dichter bij 

de huizen en zoeken ze lekkers in de tuin. Met 

deze handige stickers herken je onmiddellijk 

wie op bezoek is in je tuin. Je kan de stickers 

zo vaak op het raam kleven als je maar wil. 

Te koop in de Natuurpunt Win kel 

Artikel Nr: 94403 

Ledenprijs: 2.45 euro 

2
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 Natuurpunt 
      Cupcakes
 

Ingrediënten 

Cup cakes: 250 gr bloem, 50 gr boter, 2,5 theelepels bakpoe-

der, 2 eieren, 60 gr suiker, 150 ml melk, een snufje zout, 

muffinvormpjes of een bakblik 

Suikerglazuur (voor het natuurpuntlogo): 200 gr poedersui-

ker, 30 gr eiwit (een klein eitje), 1 kleine eetlepel maïzena

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 200 graden en neem twee 

kommen. Doe de droge ingrediënten (suiker, bloem, 

bakpoeder en het zout) in een kom en hussel door elkaar. In 

de andere klop je de natte ingrediënten (eieren, melk en de 

gesmolten boter) goed door elkaar. 

Dan voeg je het eiermengsel bij het bloemmengsel en roer 

je dit goed. Roer of klop niet te lang; een paar klontjes zijn 

geen ramp. Giet het beslag in de vormpjes. Vul ze maar voor 

2/3, zodat het deeg nog kan rijzen. Bak de cupcakes 

gedurende 20 tot 25 minuten en test of ze gaar zijn door er 

voorzichtig in te prikken. Laat ze afkoelen en maak het 

suikerglazuur door de ingrediënten door elkaar te roeren. 

Maak uit bakpapier een kleine pipet waarmee je het glazuur 

kan spuiten. Versier de cup cakes met het Natuurpunt logo.

Heb je de smaak te pakken? Verkoop je cupcakes voor Music 

for Life ten voordele van Natuurpunt.

Smakelijk! Win!
Het is winter! Niets zo mooi als een stevige 
wandeling door een landschap dat wit ziet van de 
vrieskou. Brrrrrr, denk je? Nee hoor. Met deze Kids 
Chameleon sjaal, muts en hoofdband in 1 ben je 
goed beschermd tegen Koning Winter. Antwoord op 
de vraag “Houden eekhoorns een winterslaap?” en wie weet 
win jij een van de zeven sjaals van A.S. Adventure.

www.natuurpunt.be/win

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

Hoe doe je dat? 
Knutsel kerstboompjes voor 

in de kerstboom

Knip een stukje tak van 2 cm, knip er 

dan nog een zestal bij, telkens 2 centime-

ter langer. Vraag aan je mama of papa om 

in het midden van elk takje een gaatje te 

boren. Daarna versier je de takjes met  wol, 

kraaltjes of verf.

Knip nog 6 stukjes van een tak van 1cm lang 

en eentje van 4cm. Boor ook hier een 

gaatje door het midden. Rijg nu de lange 

en de korte stokjes samen zoals op de 

foto en hang je boompjes in de 

kerstboom
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NATUUR ...in de stad

W
aarom zijn er stadsduiven en 

geen dorpsduiven? Of: hoe 

weet een duif dat ze in de 

stad zit en niet in een dorp? 

Of: is het pas een stad als er 

duiven rondlopen? Want stadsduiven hebben 

zich zo goed aangepast dat ze alles te voet doen.

Wie zijn die stadsduiven en waar komen ze 

vandaan? Vorige zomer stond een hint in de 

krant. Van 27.000 reisduiven die op de lange 

vlucht van Barcelona gelost waren, was het 

grootste deel verdwenen nadat een elektrische 

storm hun ingebouwd magnetisch kompas 

ontregeld had. Zulke duiven vind je dan ronddo-

lend in de stad. De slechtvalk maakt een selectie, 

en aan de voet van de kathedraaltoren kan je de 

ringen van die duiven gaan aflezen. Mix ver-

dwaalde reisduiven met witte bruidsduifjes die 

weigeren terug te keren naar de til, gooi er nog 

wat ontsnapte sierduiven tussen en je krijgt een 

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. Zelfs door  

een stadsduif.

Duiven maken de stad
bont allegaartje van soortgenoten. Evolueren die 

diverse duiven opnieuw richting wilde rotsduif?  

Dat wordt momenteel wetenschappelijk 

onderzocht.  Eens je de verschillende weerke-

rende types herkent, kan je zelf kijken welke 

types waar het meest voorkomen. Een aanrader 

tijdens een citytrip!

Stond ook in de krant: per jaar ruimt een stad als 

Mechelen zowat 20 ton duivenstront. Reken 

daarbij de overlast aan terrasjes en je begrijpt 

dat stadsbesturen die duiven liever kwijt dan rijk 

zijn.Stadsduiven voederen moedigt de beestjes 

alleen maar aan en daarom mag het niet. Het 

mag niet, maar het gebeurt. Het is des mensen. 

Waar mensen en duiven samenkomen, verschij-

nen broodkruimels en wordt er respectievelijk 

gestrooid en gepikt. Noem het instinct. En daar 

kan je moeilijk tegen op. “Of bekijk de immer 

aanwezige stadsduif.”
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...in je tuin

C
harles Darwin wist het al: aardwor-

men zijn de belangrijkste dieren in 

de geschiedenis van onze aarde. Ze 

helpen ons composteren. Ze 

verticuteren: wormen wurmen zich 

door de bovenste grondlagen en maken zo het 

geheel luchtiger. Ze vreten zich door de grond en  

kakken een verfijnde versie terug uit: de 

wormhoopjes die je tussen het gras van je gazon 

kan zien liggen. Op die manier brengen ze ook 

dieper gelegen grond naar boven. Wormen zijn 

vooral actief in de bovenste dertig centimeter 

van de ondergrond, maar ze kunnen tot een 

meter diep gaan en bij grote droogte of kou zelfs 

tot meer dan twee meter.

Hoe diep ze kunnen gaan weten we dus al, maar 

hoe hoog ze kunnen gaan, daar is bij mijn weten 

nog geen onderzoek naar gedaan. Ik zit namelijk 

al jaren met de vraag hoe die regenwormen op 

het dak van mijn garage komen.

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… Of 

nadenken over het raadsel der 

regenwormen.

Kunnen regenwormen vliegen?
Helemaal achteraan in de tuin staat onze 

garage, overschaduwd door een oude kastanje-

laar die in de herfst het platte dak onder-

sneeuwt met bladeren. Voeg daar de nodige 

regen aan toe, en aan het begin van de winter 

heeft zich op drie meter boven de grond het 

begin van een humuslaag gevormd. Compleet 

met schimmels, pissebedden… en een occasio-

nele regenworm. Pissebedden klimmen bij 

vochtig weer wel tegen de muren van de garage 

omhoog, of vallen uit de overhangende takken 

van de kastanjelaar. Maar hoe in ’s hemelsnaam 

komt een regenworm daar terecht? 

Slaagt een volgroeide worm erin middels zijn 

borstelkransen langs de smurrie aan de 

binnenkant van de half verstopte regenpijp 

omhoog te wriemelen? Of kunnen regenwormen 

vliegen? Heb jij een betere theorie om dit 

mysterie voor mij op te lossen?
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...in close-up

V
eren, wat een uitvinding! Dino’s 

waren de eerste die er mee kwamen 

aandraven. Hun nakomelingen –de 

vogels- perfectioneerden die 

erfenis.  Onze schamele zoogdier-

haren en de fabuleuze vogelveren zijn opgetrok-

ken uit nagenoeg hetzelfde materiaal: keratine of 

hoornstof. Ze dienen eenzelfde doel: lichaams-

warmte bijhouden. Met onze haren is verder niet 

veel aan te vangen, maar veren hebben de vogels 

veel verder gebracht. Veren stellen vogels in staat 

om van de grond los te komen

Alle veren zijn terug te voeren tot vier grondvor-

men. Een laag donsveren houdt de lichaams-

warmte vast zoals een trui. En als je weet dat de 

lichaamswarmte van een vogel  40 à 42°C 

bedraagt… Dekveren zorgen voor de stroomlijn 

en dienen als regenjas. De slagpennen dienen 

om te vliegen en de staartpennen om te sturen 

en te remmen.

Die vier grondvormen vertonen eenzelfde 

basispatroon. Een holle schacht die vastzit in het 

vel; de vlaggen aan weerszijden van de schacht; 

die bestaan dan weer uit honderden baardjes 

die in elkaar haken en zo een vlak vormen dat 

zowel stijf als soepel kan zijn al naargelang de 

nood of de functie van de veer. Donsveren 

missen de schacht en bestaan slechts uit enkele 

niet in elkaar hakende baarden die lijken op 

haren.

Zelfs het schier oneindige kleurenpalet waar 

vogels mee kunnen uitpakken is een mengeling 

van  slechts enkele pigmentkleuren;  bij struc-

tuurkleuren is het de lichtinval die voor effect 

zorgt. Moeder natuur heeft met een minimum 

aan simpele ingrediënten een maximum aan 

variatie gecreëerd. Leuk voor die vogels. En voor 

ons om er van te genieten!

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, zoals een 

simpele veer, je krijgt er nieuwe 

energie van. 

Veren maken de vogel
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Sights Of Nature - Natuurpunt Optiekshop | Pieter De Conincklaan 108 | 8200 Brugge | T 050 31 50 01 | www.deputter.be

De KITE Bonelli 2.0 verrekijker van het Belgische KITE Optics  
is met extra ledenkorting verkrijgbaar bij Sights Of Nature, officieel partner van Natuurpunt.

/BONELLI 2.0
Bovenop de 93% hoge lichttransmissie, wordt het beeld gekenmerkt door zijn ruime omvang, uitstekende 
scherpte en natuurgetrouwe kleurweergave.
Op mechanisch vlak wordt het niet beter dan dit. Enkel de beste en sterkste componenten worden gebruikt in 
het hoge-precisie productieproces van de Bonelli 2.0. Dit resulteert in perfecte scherpstelling,  
uitstekende hantering, maar vooral een zeer robuust instrument dat een leven lang kan meegaan.

Adv_SON_NP_2015.indd   1 6/11/2015   16:26:06
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Op stap met

 op stap met...

       An Fiers

Bio 
An werkt in de apotheek van 

het Jan Palfijnziekenhuis in 

Gent. Veel van haar vrije tijd 

besteedt ze bewust aan 

Natuurpunt. Ze vergadert, 

netwerkt en waakt over het 

natuurgebied de Assels. 

Bovendien houdt ze van de 

sociale contacten met andere 

vrijwilligers. An komt tot rust 

als ze werkt in de tuin. Ze is ook 

dol op haar kippen en fietst en 

wandelt graag. 

Maandag 16u35
 

Op dit perceeltje van Natuurpunt startten we het project 

Wij-land op. Buurtbewoners leverden ideeën aan voor de 

bestemming van dit lapje grond. Zo installeerden we er 

inmiddels een bijenhotel en deze wilgenhut. Het Wij-land 

groeide uit tot een leuke ontmoetingsplaats voor jong en oud 

uit de buurt. 

MA 16:30

DO 15:10

ZA 11:10
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Op stap met

Donderdag 15u10

Een keer per maand help ik mee in de cafetaria van het 

bezoekerscentrum van de Bourgoyen. Zo kom ik in contact met 

andere vrijwilligers van Natuurpunt Gent. Ik vind het als 

bestuurslid belangrijk om zoveel mogelijk mensen te leren 

kennen en te weten waar ze mee bezig zijn. 

Zaterdag 11u10

Samen met Marcelle ga ik met de zeis een wandelpad vrijma-

ken in ons natuurgebied Assels. Onze Werkgroep Assels is toch 

wel uniek: er zitten alleen maar vrouwen in. Opmerkelijk want 

de meerderheid van de Natuurpuntvrijwilligers zijn mannen.

Zaterdag 14u40

Ik controleer de grondwaterpeilen in de Assels in het kader van 

de hydrologische monitoring van natuurgebieden. 

Zondag 13u25

Er loopt geen wandelpad door de centrale meersen van de 

Assels omdat de natuur anders teveel verstoord zou worden.  

Zo snakken weidevogels die hier broeden naar rust. Maar aan 

de rand van het gebied legden we onder meer een wandel- en 

knuppelpad aan. Ze vormen prima uitkijkpunten op het gebied.

Zondag 15u45

Ook vanuit de vogelkijkhut geniet je van een mooi zicht op  

de Assels. Grappig is dat de hut bijna populairder is bij 

buurtbewoners dan bij vogelkijkers. Zij komen er ’s avonds  

vaak nog even zitten om de dag rustig af te sluiten.

ZO 13u25

ZO 15:45

ZA 14:40
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W
aarnemingen.be is een 

belangrijke website 

voor vogelaars.Daar 

wordt de aanwezigheid 

van vogels nauwkeurig 

genoteerd en gearchiveerd. Ziet een mens 

op een middag iets eigenaardigs vliegen, 

bijvoorbeeld ter grootte van een deur, dan 

zal het wel een zeearend zijn. Voer de 

zeearend in op Waarnemingen.be en 

binnen het kwartier staat de eerste 

vogelaar met een lel van een telelens op 

desnoods de Grote Markt van Hasselt om 

die zeearend ook te zien. De zeearend is nu 

eenmaal geen merel. Voor merels blijven 

alle vogelaars thuis. Of toch tegenwoordig. 

Want in de vogelbus heb ik van oude 

vogelaars gehoord dat er vroeger wél werd 

uitgerukt voor de merel. Het was in de tijd 

dat merels nog schuwe bosvogels waren in 

plaats van ordinaire voederplankzitters. 

Enfin, Waarnemingen.be is dé verzamelbak 

voor vogelaars. Wie het vogelen ernstig 

neemt gaat nooit ergens heen zonder eerst 

op Waarnemingen.be te kijken. Niks is 

namelijk erger dan thuis te komen en op 

Waarnemingen.be te merken dat je geen 

enkele ransuil hebt gezien. Terwijl je wel de 

hele middag met je verrekijker in De 

Blankaart hebt rond gebaggerd. Voor niks! 

Want wat stond er over De Blankaart op 

Waarnemingen.be? Dat er vijf ransuilen in 

zaten, in de boom tegenover het kasteel 

van De Blankaart. Allen naar De Blankaart 

in Diksmuide! Wie weet zitten ze er nog! 

Uiteraard kon ik als beginnend vogellief-

hebber niet achterblijven. Na de betref-

fende vogelles heb ik mij meteen aange-

meld op Waarnemingen.be. Login? 

Tante_Annie. Paswoord? Blindev1nken. Ik 

vulde netjes in wat ik zag: Roodborstjes, 

kokmeeuwen, kuifeenden, soepganzen. Het 

was allemaal weinig speciaals. Tot ik op een 

dag een ijsvogel zag, blauwe vleugels, 

oranje buikje, alles in metalliek. De ijsvogel 

is niet zeldzaam, maar wel schuchter. Ik 

was zo blij als iets met mijn eerste ijsvogel. 

Vooral omdat ik zag hoe hij een vis ving. Hij 

dook onverdroten de ijskoude vijver in, 

verdween drie tellen onder water en kwam 

terug boven met een zilvervisje! Ik kon 

nauwelijks wachten om met mijn exclu-

sieve waarneming naar Waarnemingen.be 

te surfen.

Op Waarnemingen.be wilden ze meteen 

alles weten over mijn ijsvogel. Was hij 

overvliegend noord? Zat hij ter plaatse? 

Riep hij? Zong hij? Paarde hij? Nee, dat deed 

mijn ijsvogel allemaal niet. Mijn exclusieve 

waarneming schoot met scherp door het 

wateroppervlak en snapte een vis. Tante_

Annie vinkte daarom Vangst aan. Diezelfde 

avond nog kreeg ik betreffende mijn 

exclusieve waarneming een mail van 

Waarnemingen.be. Volgens de administra-

tor waren er twee mogelijkheden. Of ik was 

een ringer. Of ik was een vogelvanger. Eén 

ding was onmiddellijk duidelijk: Ik schaam-

de me dood. Mijn exclusieve waarneming 

was exclusief onnozel. Eigenlijk wilde ik 

liefst van al niet meer bestaan op Waarne-

mingen.be, maar ik heb administrator toch 

een antwoord gestuurd met drie trefwoor-

den: Oeps, ojee en pardon. Sindsdien wordt 

Tante_Annie op Waarnemingen.be nog 

maar zelden waargenomen.

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.

            Exclusieve 
                  waarneming  

Dit stukje gaat 
over hoe ik een 
ijsvogel een vis zag 
vangen en hoe dat 
op Waarnemingen.
be voor verwarring 
zorgde.

An



Meer info ? 078/159.045
Boeken kan via Natuurpunt Reizen

In samenwerking met
www.natuurpunt.be

IJsland, land van 
vuur en ijs
Van donderdag 28 juli tot
11 augustus 2016 

15 dagen / Aan boord van Voyager °°°°
Vanaf 1.835 € p.p.
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Djupivogur 

Thorshavn  

  Lerwick

 
Husavik

1

13

14

2

FAROËR

SHETLAND

IJSLAND
8

7

9

10

11

12

15

3

4

5

6

Reserveer
voor 17/01/2016

en betaal minder ! 
Korting van € 80 p.p.

op buitenkajuiten
en suites

(cat E tot L) 

Lic 1774

Prachtige cruise Prachtige cruise 
vanuit Oostende

ONZE TROEVEN

• Cruise vanuit België

• Schip op mensenmaat: 500 passagiers max

• Transfers per luxe autocars vanuit de belangrijkste belgische steden 
naar inschepingshaven 

• Fantastische route en bestemmingen

• Comfortabele kajuiten

• Cruise in vol pension

• Gespecialiseerde voordrachtgever van Natuurpunt aan boord

• Tweetalige All Ways begeleiding
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www.vivara.be

Natuurbeschermingsproducten
Vivara.be

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

Bestel eenvoudig via:
 www.vivara.be
 02-6400028

Vivara… Meer leven in uw tuin

Help uw tuinvogels!
Als het kouder wordt, besteden tuinvogels steeds meer tijd aan 
het zoeken naar voedsel. Tuinvogels hebben in deze periode 
enorm veel behoefte aan energierijk voedsel. Denk bijvoorbeeld 
aan vetbollen, vogelpindakaas en pindacakes.

U kunt vogels helpen door dit voer aan te bieden in uw tuin of 
op uw balkon. Hiermee vergroot u de overlevingskans van de 
tuinvogels en zelf kunt u genieten van een tuin vol vogels!

Wilt u meer tips en informatie over het voeren van vogels? 
Ga dan naar onze website en vraag ons gratis magazine aan.

BENPAD154

Vraag de gratis
catalogus aan op 

Als het kouder wordt, besteden tuinvogels steeds meer tijd aan Als het kouder wordt, besteden tuinvogels steeds meer tijd aan Als het kouder wordt, besteden tuinvogels steeds meer tijd aan Als het kouder wordt, besteden tuinvogels steeds meer tijd aan 

enorm veel behoefte aan energierijk voedsel. Denk bijvoorbeeld enorm veel behoefte aan energierijk voedsel. Denk bijvoorbeeld enorm veel behoefte aan energierijk voedsel. Denk bijvoorbeeld 
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De laureaten van de ARGUS-Natuurpunt-fotowedstrijd zijn bekend. Hier zie je alvast een 
willekeurige greep uit de 40 mooiste foto's. Je kan ze allemaal bewonderen op de website 
en meteen ook je stem uitbrengen op je favoriet. Stemmen kan tot 31 december.
www.natuurpunt.be/fotowedstrijd

ARGUS-Natuurpunt  
     fotowedstrijd

Danny Declercq

In beeld

Jan van SoestPatrick KeirsebilckJef Eykmans
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Marc Costermans

Jan Molenveld Luc Meert

Nel Talen

Foto-oproep
Natuur zit vol schoonheid, 

ook in de kleinste hoekjes zitten 
pareltjes verborgen. 

 Stuur ons je mooiste beelden 
van hele kleine natuurwonders.

www.natuurpunt.be/oproep

In beeld

Erik SteenMichel Lallemant
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Activiteiten

Bereid je nu al voor en verwen de vogels in je tuin met vetbollen, halve appeltjes en gezonde zaden. Jouw tuin wordt meteen 
een hotspot voor de vogels in de buurt. Als je goed oplet zal je zelfs merken dat ze op vrij regelmatige tijdstippen neerdalen 
in jouw groene oase.

Tip: por ook je buren om hun tuin vogelvriendelijk in te richten. Meer vogelplezier gegarandeerd! 

Op 16 en 17 januari is het tijd voor het echte telwerk: dan tel je de gevederde bezoekers in je tuin en geef je ze door 
op www.vogelweekend.be. Zo kunnen we jaar na jaar de toestand van de vogels in Vlaanderen opvolgen.  

HOE TEL JE MEE? 

1. Installeer je in een makkelijke zetel of plek voor je raam. Kies een plek met goed zicht op je tuin of terras. Probeer niet te veel 
te bewegen, vogels zien alles!
2. Tel een half uurtje (of langer) de vogels die je in je tuin ziet. Overvliegende vogels tellen niet mee.
3. Schrijf per soort het hoogste aantal dat je tegelijk ziet op je tellijstje of een papiertje. Zie je bv. 3 koolmezen tegelijk en even 
later 5 koolmezen? Dan geef je 5 koolmezen door.
4. Surf naar www.vogelweekend.be en geef je telling door.
5. Elke teller maakt kans op een prachtig vogelverwenpakket!

Tip: op www.vogelweekend.be kan je een handig tellijstje en de meeste voorkomende vogels downloaden.

Vogeltelweek voor Scholen
Ook scholen tellen massaal mee tijdens de Vogeltelweek 
van 11 t.e.m. 15 januari. Geïnteresseerd in een A-tot-
Z-lespakket over vogels? Of wil je met je klas deelnemen 
aan de wedstrijd voor 1m2 mussenhotels? Schrijf je dan 
vliegensvlug in op www.vogelweekend.be/scholen.

Last van telstress?
Kom dan naar het Natuurpunt Museum in Turnhout 
op zondag 17 januari. Je krijgt er tips van de beste 
vogelexperts, maakt een oefentelling vanachter 
de nieuwe vogelkijkwand en kinderen kunnen een 
vogelknutselworkshop volgen.

Meer info op www.vogelweekend.be/activiteiten

Groot Vogelfeest 
in Meerhout
Helemaal gek van vogels? In Meerhout kan je je helemaal 
uitleven op zondag 17 januari. Met het hele gezin kan 
je mee op ‘Koekeloer’-tocht en daarna genieten van 
een lekker drankje of soep. Timmer je eigen vogelhuis of 
–plank, ontdek dat pindakaas niet alleen voor ons lekker 
is of bezoek de prachtige vogeltentoonstelling. Plezier 
verzekerd!

Meer info op www.vogelweekend.be/activiteiten

Klaar voor de grootste
     vogeltelling in Vlaanderen?
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Activiteiten 
& Cursussen 

Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere diersoort? 
Zin om te gaan wandelen in een natuurgebied onder begeleiding 
van een ervaren gids? Goesting om zelf natuurgids te worden? Of wil 
je deelnemen aan een toffe activiteit van een Natuurpuntafdeling 
in je buurt? In onze activiteitendatabank vind je een ruim aanbod 
aan cursussen en activiteiten. Je vindt ongetwijfeld iets wat jou 
aanspreekt! 

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/activiteiten

Activiteiten

19/12 Oogjes dicht en snaveltjes toe Turnhout

09/01 Zoogdieren in de tuin (en stad)
Roosendaal 
(NL)

11/01 Flirten in ’t Groen Westerlo

12/01 Planten het ganse jaar door Hoeilaart

13/01 Natuurbeheer Turnhout

14/01 De meest complete vogelcursus ooit...
Wortel
VOLZET

19/01 Toen de dieren nog spraken Grobbendonk

20/01
Warme winteravond: Meerdaalwoud 
topnatuur

Heverlee

26/01 Roofvogels 
Deinze 
VOLZET

20/02 Natuurgids Oostende

20/02 Nachtroofvogels in Haspengouw Overbroek

24/02 Natuur in je tuin Brecht

27/02 Oog in oog met wilde bijen Meerhout

01/03 Natuurfotografie voor groentjes Tongeren

09/03 Voorjaarsbloeiers Oostende

14/03 Onze wilde bijen Westerlo

09/04 Nachtvlinders Gelinden

Natuur in de provincies
Vlaanderen kent veel 
natuurstudiewerkgroepen.  Elk 
jaar brengen ze verslag uit 
van wat er gebeurt op vlak van 
natuurstudie. Nieuwsgierig 
wat er zoal beweegt in jouw 
provincie? Ga dan zeker eens 
naar een contactdag.

16 januari, LIKONA-contactdag
Hasselt-Diepenbeek, www.likona.be

6 februari, BRAKONA-contactdag 
Leuven, www.brakona.be 

13 februari, ANKONA-contactdag
Wilrijk, www.ankona.be

5 maart , West-Vlaamse Natuurstudiedag
KULAKortrijk, www.wmfkoepel.be 

24 april, Vlaamse Ardennendag
Ronse, www.vlaamseardennendag.be

Doe mee aan
de winterse vogeltelling
Als je de vogelsoorten goed kan 
herkennen, kan je meedoen aan PTT 
(Punt-Transect-Telling). Meedoen is 
eenvoudig: stippel zelf een route uit, stop 
op 20 plaatsen en noteer daar telkens 
gedurende 5 minuten alle vogels die je ziet of 
hoort. Dat kan tussen 12 december 2015 en 17 
januari 2016. De afstand tussen PTT-telpunten 
bedraagt minimaal 250 meter in gesloten 
landschap en 500 meter in open landschap. Hieruit 
halen we veel informatie over de vogelstand.

www.natuurpunt.be/ptt

Toen de dieren nog spraken...
En wat de mensen daarvan maken.

Natuurcomedy voorstelling door Joeri Cortens over de 
communicatie tussen mensen, dieren en planten. Hij vertelt in 
geuren en kleuren over wat er zoal kan mislopen. Apen apen 
apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltje 
zelf wel eens? En vooral … wat bakken we er zelf van? Zijn we 
beland in een communicatierevolutie of verstaan we elkaar 
steeds minder?

Verschillende data en locaties
www.natuurpunt.be/activiteiten
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Agenda

20.12
Blankenberge
MAAK KENNIS 
MET DE WINTERGASTEN 
IN DE UITKERKSE POLDER  
De drassige graslanden van de Uitkerkse 
Polders zijn ieder jaar opnieuw de thuis-
haven van heel wat wintergasten.

Zondag 20 december, 14u - 17u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

20.12
Knokke-Heist
NEPTUNUS STRUINT 
IN DE BRANDING 
Strandwandeling naar de Zwingeul.

Zondag 20 december, 14u  
Surfers paradise Knokke Heist, Zeedijk 
Zoute, Knokke-Heist

20.12
Beringen
NATUURSPEURDERTJES: DE 
KERST IS IN AANTOCHT 
Op avontuur in de natuur voor kinderen 
van 5 tot 7 jaar (en hun ouders). Deel-
name € 1,50 per kind.

Zondag 20 december, 14u - 16u30  
Bezoekerscentrum De Watersnip Grauwe 
Steenstraat 7/2, Koersel

14.01
Kalken
WINTERCHARME 
VAN DE KALKENSE MEERSEN  
We scannen de winterse meersen op 
smienten, vriezeganzen en andere gas-
ten uit het noorden.

Donderdag 14 januari,  9u - 12u
Kerk van Kalken - Kalkendorp, 
Laarne-Kalken

26.12
Begijnendijk
GLUHWEIN OP DE BALENBERG 
Winterse gezelligheid op de Balenberg, 
in een glaasje. Kom je opwarmen bij een 
heerlijke winterse wandeling.

Zaterdag 26 december, 14u 
Papendel, Peuterstraat 41, Begijnendijk

09.01
Oud-Turnhout
DRIEKONINGENWANDELING 
In de duisternis laat je je leiden door het 
licht. Bij aankomst staat er lekkers klaar. 
Breng zeker een zaklampje mee!

Zaterdag 9 januari, start tussen  
18u30 en 19u
Bezoekerscentrum Landschap De Liere-
man, Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout

17.01
Harelbeke
HET GROTE VOGELTELWEEKEND
Tel met ons mee! Met een kinderhoekje 
en live observaties van de gevleugelde 
bezoekers aan de welvoorziene voeder-
tafels. Verrekijkers en telescopen staan 
ter beschikking van iedere bezoeker. 

Zondag 17 januari, 9u-12u
Natuureducatief Centrum de Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Boutersem 
Langs ongebaande wegen en paden gaan we op zoek naar de verdwenen vierkantshoeves van 
Navarra en het Torenhof. Willebringen, een klein dorp zonder café maar met straffe verhalen en 
veel natuur. 

Zondag 20 december, 13u30 
Kerk Willebringen, Willebringsestraat, Willebringen

Straffe Kost wandeling
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20.01
Hoogstraten
KOLONIEWANDELING
Op wandel in Wortel Kolonie, met 
aandacht voor natuur, het beheer en de 
bijzondere historiek van dit gebied. 

Woensdag 20 januari, 14u
Bezoekerscentrum De Klapekster, 
Kolonie 41, Hoogstraten

20.01
Heverlee  
WARME WINTERAVOND 
IN ‘T DIJLELAND  
Waar elders in Vlaanderen vind je zo’n 
mooie oeroude bossen als in het Hever-
leebos en Meerdaalwoud? Kom alles te 
weten over dit grote boscomplex.

Woensdag 20 januari, 20u - 22u
Waversebaan 66, Heverlee

14.02
Hoogstraten 
OUDE VOETPADEN TUSSEN HET 
MERKSKE EN DEN ROOY 
Een stevige wandeling (10 km) die langs 
onvermoede paden leidt. Oude voetwe-
gen vormen vaak groene verbindingen 
tussen natuurgebieden. 

Zondag 14 februari, 13u30 
Kapelletje van Hal (Minderhout),  
Hal 38, Hoogstraten

23.01
Zonnegem
SPEUREN NAAR UILEN
Nieuwsgierig naar de levenswijze van 
onze nachtroofvogels? En wil je ze horen 
en zien in het wild? Dit is je kans! 

Zaterdag 23 januari, 19u30 - 22u
Oude Brouwerij van Zonnegem - Steen-
bergstraat 17, Sint-Lievens-Houtem - 
Zonnegem

24.01
Lennik
LENNIKSE WINTERWANDELING 
Stevige wandelschoenen en een dikke 
trui, meer heb je niet nodig om te genie-
ten van een mooie winterwandeling.

Zondag 24 januari, 14u - 17u 
Taverne Tomberg 
Oude Brusselsestraat 3, Lennik

28.01
Borgloon 
FLIRTEN IN ‘T GROEN
Flirten en verleiden. Iedereen doet het 
of…probeert het. Wie wil weten waar 
Casanova de mosterd haalde, kijkt best 
eens naar de dierenwereld. 

Donderdag 28 januari, 14u - 16u
Taverne “De Nieuwe Graaf”, Speelhof 2, 
Borgloon

30.01
Heurne
NATUUR VANUIT DE HEMEL EN …
… vanop de grond. Powerpointvoorstel-
ling met adembenemende beelden van 
de fotografen Wouter Pattyn en Bart 
Heirweg. Toegang €2,50 (max. €5,00 per 
gezin)

Zaterdag 30 januari, 20u - 22u30
Zaal Amigo, Heurnestraat 235 
Oudenaarde, Heurne

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

01.03
Tongeren
START CURSUS NATUURFOTO-
GRAFIE VOOR GROENTJES 
Voor wie houdt van natuur en de na-
tuurpracht mooi in beeld wil brengen is 
de cursus een echte aanrader. De cursus 
behandelt stap voor stap de basis van 
fotografie.

Dinsdag 1 maart, 19u - 22u30 
Diets-Heur, De Heurwinning

Juffrouw staartmees 
heeft honger

Woensdag 30 december, Bezoekers-
centrum Mechels Rivierengebied, 

Muizen-Mechelen
Tijdens de wandeling kom je te weten 

op welke manieren dieren in de 
winter eten vinden. Na de wandeling 

maak je een mezenbolletje 
om in de tuin te hangen.

14u-16u30
Bezoekerscentrum Mechels 

Rivierengebied, Muizenhoekstraat 7, 
Muizen-Mechelen 

Deelnemen kost 3 euro 
(5 euro voor niet-leden). 

Vooraf inschrijven via het bezoekers-
centrum: bc.mechelsrivierengebied@

natuurpunt.be of 015-43 61 09

Agenda
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Het laatste woord

Als jullie dit lezen nadert de klimaatconferen-

tie in Parijs haar ontknoping. We moeten de 

klimaatverandering begrenzen. Zo niet 

dreigen de grootste slachtoffers van de 

klimaatverandering de landen in het zuiden 

te worden. En zij zijn er helemaal niet de 

oorzaak van. Juist in Afrika zal de bevolking 

ook nog lang blijven toenemen. Steun voor de 

economische ontwikkeling in het zuiden moet 

ook inzetten op gezonde lokale ecosystemen 

die zowel de veranderingen van het klimaat 

als de effecten ervan kunnen milderen.

Ook in Vlaanderen moeten we actie onderne-

men. We moeten ons ‘verzekeren’ tegen een 

stijgende zeespiegel, tegen minder maar 

hevigere neerslag en tegen hitte-eilanden in 

de steden. Werken met en niet tegen de 

natuur maakt deel uit van die noodzakelijke 

adaptatie: natuurlijke buffers als kustbe-

scherming, overstromingsruimte voor 

rivieren, meer bos en meer groen en water in 

onze steden. 

De Schelde is hier een goed voorbeeld van. 

Onder meer het Sigmaplan moet er voor 

zorgen dat de natuur er ten volle haar 

verschillende functies kan vervullen: 

bescherming tegen overstromingen, ruimte 

voor recreatie in de dichtbevolkte Vlaamse 

ruit en aantrekkelijke steden en gemeenten 

langs de rivier. Groot-Saeftinge wordt geen 

nieuwe natuur, maar oernatuur, met land-

schappen zoals Plinius de Oudere die bij zijn 

reizen langs de Noordzeekusten aantrof.

Het zijn ook spannende tijden voor de 

uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Vlaamse 

natuurdecreet. Er wordt de laatste hand aan 

gelegd en we hopen dat Joke Schauvliege 

binnenkort gedragen teksten kan voorstellen. 

We zijn het eens met de klemtonen die in het 

decreet worden gelegd, met name gelijke 

kansen voor alle types van terreinbeheerders 

en een prioritaire realisatie van de Natura 

2000-gebieden. Die laatste zijn echter geen 

eindpunt voor natuurontwikkeling in 

Vlaanderen, ze zijn eenvoudigweg het 

Europees opgelegde minimum en we willen 

als terreinbeherende vereniging daar verder 

aan kunnen werken. 

 

Lieven De Schamphelaere

Verhuisd?  Vragen over je lidmaatschap?

Neem contact op met onze ledenadministratie, 015-29 72 17 of ledenservice@natuurpunt.be

Lid worden of een lidmaatschap cadeau geven? Stort 27 euro op BE17 2300 0442 3321  

met vermelding “nieuw lid” www.natuurpunt.be/lidworden

Natuurpunt Winkel: bestellen kan online, via mail, per telefoon of fax. 

www.natuurpunt.be/winkel, winkel@natuurpunt.be  t 015-43 16 88, f 015-27 46 74 

Alle producten uit dit Natuur.blad zijn te koop in de Natuurpunt Winkel. 

In onze bezoekerscentra vind je een beperkt assortiment. 

 

Bezit je grond die je wil wegschenken, of wil je Natuurpunt opnemen in je testament? Neem dan contact op met 

Joost Verbeke, joost.verbeke@natuurpunt.be  0477-20 47 27

Ook in Vlaanderen 
moeten we actie tegen 
de klimaatverandering 
ondernemen. 
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                 Het woord 
              van de voorzitter



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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Vandaag zuivert Aquafin het afvalwater van 
81% van alle Vlamingen. Hierdoor zien we 
de waterkwaliteit gestaag verbeteren. Niet 
alleen in natuurgebieden, maar ook in de 
steden is het ecologisch herstel merkbaar 
door de toename van de visbestanden. En 
waar vis zit, zie je vissers. Streetfishing wint de 
laatste jaren dan ook aan populariteit. Deze 
stijl van roofvissen speelt zich typisch af in 
een stedelijke omgeving en siert zich door zijn 
eenvoud: een lijn, een plugje, een loodje en de 
sfeer van de stad, meer heb je niet nodig!

Meer weten over streetfishing? Neem dan een kijkje op 
www.catch-and-release.be of  www.streetfishingvlaanderen.be

Fishing
in the streets



Natuurpunt wil altijd zo groot 
mogelijke aaneengesloten 
natuurgebieden creëren om zo 
veel mogelijk planten en dieren 
kansen te geven, maar fantasti-
sche kansen gaan vaak verloren 
door schaarste aan middelen. 

Met jouw legaat of 
schenking kunnen 
we de broodnodige 
verbindingen tussen 
de kwetsbare zones 
waarmaken.

Als je een legaat aan 
Natuurpunt schenkt, help je om 
natuurgebieden aan te kopen. 
Dat is nog altijd de beste
 manier om onze natuur 
voor lange tijd veilig te 
stellen. 

Je kan zelf een natuurgebied 
kiezen waarin je wilt investeren, 
maar ook  specifi eke diersoorten 
beschermen, of kijkhutten en 
knuppelpaden laten aanleggen. 
Jouw geld wordt altijd geïnves-
teerd met het grootste respect 
voor jouw wil.

Natuurliefhebbers kiezen vaak 
voor een duolegaat en laten 
hun hart tweemaal spreken: 
een fi scaal vriendelijke formule 
waarbij je iets nalaat aan een 
goed doel en tegelijk je geliefde 
familie of vrienden begunstigt, 
zodat zij niets te kort komen.

UW TESTAMENTDE NATUUR
  in jouw testament
Neem een goed doel op en bescherm zo meer natuur 
voor de volgende generaties.

Contacteer Joost
Jouw contactpersoon voor schenkingen en legaten is 
Joost Verbeke. Als je vertrouwenspersoon helpt hij jou 
om de weg te vinden in de juridische doolhof en zoekt hij 
samen met jou naar de beste opties. Indien je dat wenst, 
komt hij daarvoor ook bij jou thuis.

Gsm: 0477-20 47 27 • Tel.: 015-29 72 49
E-mail: • joost.verbeke@natuurpunt.be 

Contacteer Joost
Jouw contactpersoon voor schenkingen en legaten is 
Joost Verbeke. Als je vertrouwenspersoon helpt hij jou 
om de weg te vinden in de juridische doolhof en zoekt hij 
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Winter in eigen land 
Beleef een gezellige winter in eigen land. Wat dacht je 
van een houten chalet met open haard in de Ardennen, 
of een grote boerderij in de weilanden van Vlaanderen? 

Nu met 10% korting voor de leden van Natuurpunt.

Zoek jouw winterwoning op 
www.belvilla.be/natuurpunt 
en gebruik de promotiecode 
NPWINTER-2015. 

ACTIEVOORWAARDEN:
-  geldig op een nieuwe boeking voor 31/12/2015 en 

verblijf mogelijk t.e.m. 1/03/2016
-  niet geldig i.c.m. andere promoties, wel op last-minutes
-  vervoer en kosten ter plaatse voor eigen rekening

03/808 09 54 
www.belvilla.be

LEZERSAANBIEDING – 10%

Belvilla, 
thuis in vakantiehuizen.




