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* Actie enkel geldig voor Natuurpunt-leden van 10/03 - 07/04/2016 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in Luxemburg en Frankrijk.  
** Geldig op alle trekking-, bike-, kampeer- en reisartikelen. Niet geldig op GoPro, GPS’en en boeken. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

www.asadventure.com

Cluster 10+3
€ 69,95

€ 49*
€ 69,95

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**.

16ASA_adv_natuurpunt.indd   1 04/03/16   12:10
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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
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   Film voor 
        meer natuur

F
ilmvoorstellingen organiseren is niet iets wat je snel met Natuurpunt zou associëren. 

Toch doe ik het al drie jaar met hart en ziel. We zorgen voor een gevarieerd aanbod: van 

familiefilms tot documentaires. Voor de film tonen we een filmpje over wat Natuur-

punt Brugge allemaal doet. Nadien organiseren we een receptie. Mensen praten na 

over de film en voor ons is het een uitgelezen moment om hen aan te spreken. Zo 

hopen we een breder publiek te bereiken. Mensen zijn vaak wel geïnteresseerd in natuur 

maar de drempel om bijvoorbeeld deel te nemen aan een wandeling van Natuurpunt ligt 

te hoog. Naar een film komen kijken, is een minder grote stap. 

Onze eerste filmvoorstelling was meteen een schot in de roos: we maakten 15 nieuwe 

leden. Uiteraard lukt dat niet elke keer. Toch trekken we geregeld nieuwe leden aan. 

Ondertussen bouwden we een vast publiek op voor onze voorstellingen. Iedereen 

kent iedereen en dat maakt het heel gezellig. In de toekomst hopen we regelmatig 

samen te werken met andere organisaties tijdens onze filmvoorstellingen. Samen 

kunnen we hopelijk nog meer mensen overtuigen om zich in te zetten voor de 

natuur.

Om iets te doen voor de natuur hoef je heus geen bioloog of natuurkenner te zijn. 

Zelf ben ik ook geen specialist, maar ik geloof wel heel hard in het belang van natuur als 

rustpunt in ons jachtig leven. Daarom, welke capaciteiten je ook hebt: Natuurpunt kan ze zeker 

gebruiken. Help mee om Natuurpunt groter te maken en nog meer natuur te beschermen.

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

Groetjes,

     Sofie Vandewalle
    organisator Natuurfilms Natuurpunt Brugge
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Ecoflora
Ecoflora is een ecologische kwekerij in Halle die 
zich specialiseert in inheemse, wilde planten en 
kruiden. Aan de kwekerij is een ecologi-
sche tuinwinkel verbonden. Je kan er 
ook online bestellen. 
 
Leden krijgen een korting van 5% aan de 
kassa en via de webshop. Als lid kan je 
ook beslissen om de korting over 
te dragen aan Natuurpunt.
www.ecoflora.be 

Leden lezen voordelig 
 

Als lid van Natuurpunt krijg je een mooie korting 
- van 20 tot 50% - op verschillende kranten en 
tijdschriften.

De Morgen (krant)

EOS magazine (wetenschapsmagazine)

Humo (actualiteitsmagazine)

Knack/Mo* (actualiteitsmagazine)

National Geographic Magazine (natuurmagazine)

Alle informatie over de aanbiedingen en over de 
andere ledenvoordelen kan je vinden op  
www.natuurpunt.be/voordelen.



Pieter Espeel is de winnaar van de juryprijs van de 
ARGUS-Natuurpunt fotowedstrijd. Deze manmoedige 
houtduif weigerde zich over te geven aan de gure 
winterelementen.
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Kort

    Mijn 
BEELD

Wandelen 2.0

Belgische wegen 
eisen 24.244 dieren 
per dag 

nieuws

Natuurpunt lanceert een routeapp. 
Voortaan kan je met je smartphone 
op avontuur in onze natuurgebie-
den. Met een paar swipes download 
je de juiste wandelroute op je 
toestel en wordt verloren lopen 
helemaal verleden tijd. Onderweg 
verklapt een gepassioneerde lokale 
gids de geheimen van het gebied via 
audiofragmenten. Bedoeling is dat 
bezoekers nóg beter kunnen 
genieten van onze natuurgebieden. 
De applicatie kon ontwikkeld 
worden dankzij steun van het Euro-
pese LIFE-fonds. Momenteel zijn 
er al 20 routes opgenomen in de 
app, maar het aantal zal in de 
toekomst nog uitbreiden. Alle 
routes en meer info vind je op 
www.natuurpunt.be/routeapp  

8.8 miljoen: zoveel dieren lieten 
vorig jaar het leven op de Belgische 
wegen. Dat blijkt uit tellingen die 
onze vrijwilligers uitgevoerd 
hebben in opdracht van de over-
heid. Vooral padden, egels en 
vossen belandden massaal onder de 
wielen. De schatting van het aantal 
slachtoffers is gebaseerd op 
‘trajecttellingen’: 134 vaste routes 
die regelmatig gecontroleerd 
worden door 88 vrijwilligers. 
Bedoeling is om op basis van die 
informatie gericht maatregelen te 
nemen op de plaatsen waar het 
nodig is. Dat het daarbij niet altijd 
om dure maatregelen hoeft te gaan, 
bewijzen eekhoornbruggen, 
paddenoverzetacties en wildrasters.  
 
Zelf meetellen kan via  
www.dierenonderdewielen.be

De winnaars van de ARGUS-Natuur-
punt fotowedstrijd zijn ondertussen 
bekend. Pieter Espeel mocht met zijn 
foto “Sluier van sneeuw en wind’, de 
prijs van de jury in ontvangst nemen.

In de nadagen van de analoge fotografie 
maakte ik mijn eerste natuurfoto’s. Tuinvo-
gels waren de onderwerpen bij uitstek om 
de kneepjes te leren.  Dit als voorbereiding 
op het ‘echte werk’: tijgers, de Afrikaanse 
megafauna … fotografie was in de beginja-
ren vooral het vastleggen van jongensdro-
men. De jacht op soorten verwaterde echter. 
De kwaliteit en originaliteit gingen prime-
ren. De actieradius verkleinde: er werd 
vaker rond de kerktoren gefotografeerd en 
tegenwoordig is de tuin opnieuw het 
favoriete habitat. Meer en meer probeer ik 
droombeelden vooraf in te prenten. Toege-
geven, dergelijke foto’s komen slechts heel 
zelden tot stand, althans niet zoals ik ze me 
initieel had ingebeeld. De belangrijkste 
oorzaak is, naast tijdsgebrek, het feit dat de 
natuur zich niet zomaar laat regisseren. Ik 
laat me graag verrassen, maar toch probeer 
ik me zo goed mogelijk voor te bereiden. 
Observeren, cameraval zetten, schuilhut 
bouwen, voederplaats aanleggen … Zonder 
dergelijke toewijding was de houtduif niet 
vereeuwigd. Zonder schuilhut was ik 
waarschijnlijk bij de haard blijven zitten. De 
omstandigheden waren uitzonderlijk, bijna 
arctisch, zo koud was het! Toch moest ik 
naar buiten. En het model, de fiere duif, die 

zich weigert over te geven aan de 
elementen. De onverzettelijkheid 
van een gewone soort, vaak 

gepasseerd door fotografen en 

verguisd door anderen.  

Pieter
www.pieterespeel.com

De huismus blijft op de troon tijdens het 
Grote Vogelweekend. De zachte winter 
brengt opvallend weinig wintervogels 
als vinken, kepen en koperwieken op de 
been.

16-17 januari
EU-commissaris voor Milieu Karmenu 
Vella brengt een bezoek aan het 
natuurproject in de haven van Antwer-
pen. De commissaris beaamt hoe 
economie en ecologie er hand in hand 
gaan.

29 januari

De winnaars van de ARGUS-Na-
tuurpunt-fotowedstrijd worden 
bekendgemaakt. De allereerste 
editie is een schot in de roos: 1306 
deelnemers zenden samen 3187 
beeldige natuurfoto’s in.

30 januari
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De wereld van vogels

De wereld van onze vogels 
van Hans-Wolfgang Helb is 
een prachtig vogelboek dat 
doet bewonderen en verwon-
deren. Geen veldgids vol 
feitjes, maar een fotoboek 
voor elke vogelliefhebber.

Te koop in de Natuurpunt Winkel.
Artikel Nr: 1561448
Ledenprijs: 17,99 euro
Niet ledenprijs: 19,99 euro

www.natuurpunt.be/winkel

Leica-verrekijker

Leica is al jarenlang een gerenommeerd 
topmerk in de foto- en optische- industrie. 
Met een Leica geniet je volop van vogels en 
andere onverwachte dingen die je in de natuur 
tegenkomt. Mocht je nog twijfelen: Leica 
schenkt per verkochte verrekijker 40 euro  
aan Natuurpunt. Daarmee kan 20 m2 natuur 
worden beschermd. 

Te koop in de Natuurpunt Winkel.
Artikel Nr.: 96157
Ledenprijs: 1193 euro
Niet ledenprijs: 1325 euro

Elke aankoop in de Natuurpunt Winkel 
draagt bij tot meer natuur in Vlaanderen.
www.natuurpunt.be/winkel

In de bres voor  
het Essersbos

Op expeditie  
door de Vlaamse 
natuur

      NATUUR
    PRODUCT

De Vlaamse regering heeft het 
omstreden plan van transportreus 
Essers, om uit te breiden in een 
Europees beschermd bosgebied in 
Genk, goedgekeurd. Het alternatief 
van de natuurbeweging, om een van 
de vele ongebruikte bedrijfsterrei-
nen in de omgeving te gebruiken, 
werd zonder onderzoek van tafel 
geveegd. Juristen, ruimtelijke 
planners, milieu-experts en zelfs de 
Europese Commissie zijn het erover 
eens dat de regering een procedure 
voerde die langs alle kanten 
rammelt. Intussen kondigden 
Natuurpunt en Bos+ aan verdere 
stappen te ondernemen om het 
Europees beschermde bos alsnog 
van kapping te redden.

Ook in Vlaanderen kan je indruk-
wekkende natuur beleven. Om dat 
te bewijzen organiseren we 
“Expeditie Natuurpunt”. Op 25 en 
26 juni 2016 trekken 200 avontu-
riers 2 dagen lang door en langs 
Vlaamse natuurgebieden. Ze doen 
dat per kano, met de fiets of te voet. 
De deelnemers zamelen geld in 
voor een zelfgekozen natuurproject. 
De startplekken liggen verspreid 
over Vlaanderen en de gemeen-
schappelijke eindbestemming is het 
Mechels Rivierengebied. Het aantal 
plaatsen was beperkt en de 
expeditie is intussen al helemaal 
volboekt.  
Je favoriete team of project steunen 
kan gelukkig nog wel, via  
www.expeditienatuurpunt.be

Het Europees Parlement stemt 
overweldigend voor natuur (592 vs 
52). De Europese natuurwetgeving 
moet sneller worden uitgevoerd, en 
niet aangepast. Natuurorganisaties 
in heel Europa reageren opgetogen.

2 februari

Onze salamanders zijn in gevaar. In een 
gezamenlijke brief aan de Europese 
Commissie dringen Europese natuuror-
ganisaties en wetenschappers aan op 
een reddingsactie.

9 februari 

Om de Limburgse Noord-zuidver-
binding te realiseren wil de Vlaamse 
regering een omleidingsweg door 
Europees beschermde boscom-
plexen. De natuursector presenteert 
een alternatief met tunnels.

14 februari
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Trek met jouw team door de Vlaamse wildernis. Twee dagen lang. 
Op de fiets, te voet of in een kano. Slapen doe je onder de sterren. 

De uitdaging? 1500 euro inzamelen voor jouw favoriete natuurproject.

www.expeditienatuurpunt.be

Logo’s Het Nieuwsblad,  Eos,  Aquafin,  As Adventure,  Ricoh, Westmalle en Lampiris

2 DAGEN • 50 TEAMS
25 + 26 JUNI
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GRENZELOZE 
  NATUUR
Het moerasgebied Vijverbroek ligt in een  
oude hoefijzervormige Maasarm op de  
Belgisch-Nederlandse grens in Kinrooi.  
Trek je laarzen aan en laat je verrassen door 
de rijkdom aan planten en dieren. In het Vij-
verbroek broeden buizerd, wespendief, toren-
valk en havik. De graslanden zijn een paradijs 
voor zilverreigers en insecten. Salamanders, 
padden, waterkevers en libellen leven zich uit 
aan de veedrinkpoelen. Met een beetje geluk 
kan je er zelfs reeën zien. In de lente kleurt 
de bloemenpracht het Vijverbroek met dot-
terbloemen en speenkruid. Het Vijverbroek 
ademt ook geschiedenis: wandel door het 
oude elzenbroekbos en verken de dorpjes 
Kessenich en Thorn. 

    'Wie weet  
 welke schatten  
   we nog vinden’
Frans Parren, conservator Vijverbroek

Het Vijverbroek is zeer divers: met zeldzaam elzenbroekbos, 

akkers, weiden, beekdal, poelen, houtkanten … Daardoor is 

het een thuis voor verschillende soorten dieren en planten. 

Het Vijverbroek draagt ook de sporen van een rijke geschie-

denis. Wie weet welke schatten we hier nog zullen vinden. 

De voorbije jaren werkten we hard: we stabiliseerden het 

waterpeil, schakelden een kudde galloways in voor de 

begrazing en plantten houtkanten en wilgen. We proberen 

de nachtegalenpopulatie opnieuw op peil te krijgen en 

hopen dat we in onze nieuwe poelen boomkikkers mogen 

verwelkomen. De extra uitbreiding door de erfpacht van de 

gemeentegronden kan hierbij alleen maar helpen.

Mijn gebied

WANDELEN 
De rode wandeling (5,3 km) loodst je langs de mooiste plekjes van 
het Vijverbroek. Bovendien wandel je in geen tijd van België naar 
Nederland. 
www.natuurpunt.be/vijverbroek
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'Wandelen van België  
   naar Nederland  
 door de natuur'
Jo Brouns, burgemeester Kinrooi

  'Enthousiast over  
     de natuurwaarde’' 
Frank Liebens, 
directeur Steengoed Projecten

We bezitten veel natuurterreinen en willen die goed 

beheren. We zijn een kleine gemeente en zoeken daarom 

naar partnerschappen. Omdat Natuurpunt de voorbij jaren 

veel expertise opbouwde, sloten we een erfpacht voor het 

gebied. Zo willen we samen de ecologische waarde van het 

Vijverbroek optimaal in stand houden en nog versterken. Ik 

wandel regelmatig in het gebied met mijn gezin. Je moet 

wel je laarzen aantrekken als je op verkenning wil gaan. 

Maar dat maakt het voor kinderen juist extra leuk. Ik vind 

het een heel mooi gebied dat een natuurlijke verbinding 

maakt tussen de twee historische dorpen Kessenich en 

Thorn. Zo wandel je door de natuur van België naar 

Nederland. 

Steengoed projecten produceert grind en zand en doet dat 

binnen een maatschappelijk verantwoord kader. In het 

Vijverbroek bezitten we heel wat gronden. Maar we beseffen 

dat de gronden binnen het natuurgebied nooit voor ontgrin-

ding in aanmerking komen omdat die zo’n hoge natuurwaar-

de hebben. Daarom sluiten we al gedurende ruime tijd 

verhuurcontracten af met Natuurpunt. Een keer per jaar 

zitten we samen met de vrijwilligers van Natuurpunt om te 

bekijken welke acties er ondernomen zijn en wat de resulta-

ten zijn. We delen het enthousiasme van Natuurpunt over de 

waarde van het gebied. Fascinerend is bijvoorbeeld het zeer 

waardevolle elzenbroekbos dat deels door mensenhanden 

ontstond.

Mijn gebied
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W
ie ooit een familie 

everzwijnen is 

tegengekomen in het 

wild, zal die ervaring 

niet licht vergeten. 

Snurkend, grommend, voortdurend in 

contact met elkaar banen de beesten zich 

een weg door het bos. Een familie 

everzwijnen observeren is echt een 

ontmoeting met de oerkracht van de 

natuur.  

Alle grote zoogdieren baden in een aura 

van mysterie. Ontmoetingen zijn 

meestal in de scherming of ‘s nachts en 

zijn vaak in een flits voorbij. Een glimp 

van een vos in de koplampen, een ree die 

wegschiet in de rand van het bos, een 

bever die wegduikt in het water.

HOOPGEVEND

In heel Europa doen grote zoogdieren 

het beter, ook bij ons. Een blik op de 

kaarten van waarnemingen.be, de 

website waarop vrijwilligers hun 

waarnemingen van planten en dieren 

plaatsen, leert dat heel wat soorten 

zoogdieren zich verspreid hebben over 

Vlaanderen. Zo waren reeën halverwege 

    Waar 
wilde dieren 
         leven

Grote zoogdieren doen het beter in Vlaanderen. Goed nieuws voor wie opleeft van een 

onverwachte ontmoeting met een everzwijn of een bever. Maar hun terugkeer blijft niet 

onopgemerkt: impact op landbouwgewassen, verkeersongelukken, wateroverlast. Hoe gaan 

we daarmee om? Met de Wilde Dierenenquête wil Natuurpunt te weten komen wat jij hierover 

denkt. Tekst: Joris Gansemans
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de vorige eeuw teruggedrongen tot de 

provincie Limburg, de Kempen en de 

streek rond Leuven. Nu zijn ze haast 

overal terug. Belangrijkste reden: reeën 

zijn zich thuis beginnen voelen in door 

de mens veranderde landschappen. Ook 

bevers, everzwijnen, steenmarters en 

vossen doen het beter. Eeuwenlang 

hebben grote zoogdieren deel uit 

gemaakt van de natuur in Vlaanderen. 

Even waren ze verdwenen, maar nu zijn 

ze terug. Dat is hoopgevend: de natuur 

kan zich herstellen.

VERKEERSONGEVALLEN VERMIJDEN

Reeën zijn sierlijk, mooi en schattig. 

Maar als je er tegen aan rijdt met de 

wagen, geeft dat flink wat schade. Voor 

de dieren zelf is een ongeluk vaak fataal. 

Voor Vlaanderen zijn er geen cijfers, 

maar in Nederland gebeuren er naar 

schatting 10.000 aanrijdingen met reeën 

per jaar. Veel te veel, vinden onder meer 

Natuurmonumenten en de Zoogdierver-

eniging. Daarom hebben ze een handlei-

ding uitgewerkt voor beheerders van 

wegen en natuurgebieden. Nadruk ligt 

op het vermijden van ongevallen, onder 

meer door snelheidsbeperkingen, 

signalisatie en het plaatsen van virtuele 

schermen. Dat zijn palen die een 

afschrikkend geluid maken wanneer er 

een wagen aankomt. In Nederland 

worden er al heel wat van die maatrege-

De terugkeer van grote wilde zoogdieren is een 
verrijking voor ons landschap en ons leven.
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len toegepast, met wisselend succes. 

Hoog tijd dat er ook bij ons de inspan-

ningen worden opgedreven om aanrij-

dingen met wild te voorkomen.

ZWIJNERIJEN

Het dier dat voor de grootste uitdagin-

gen zorgt, is ongetwijfeld het everzwijn. 

Everzwijnen zijn majestueuze beesten. 

Ze zijn schuw en slim. Ze leren snel waar 

er eten te vinden is, waar ze zich kunnen 

verschuilen en hoe ze jagers moeten 

vermijden. En ze planten zich razendsnel 

voort. In een jaar met veel noten en 

eikels kan de populatie bijna verdubbe-

len. Eten is er genoeg: everzwijnen zijn 

verzot op maïs - het meest verbouwde 

gewas in Vlaanderen. In een paar jaar 

hebben ze Limburg en de Antwerpse 

Kempen opnieuw ingenomen. Het is 

maar een kwestie van tijd voor ze zich 

ook over de rest van Vlaanderen 

verspreiden.

Maar everzwijnen staan vooral bekend 

om hun zwijnerijen. Met hun stevige 

snuit kunnen ze in een mum van tijd een 

terrein helemaal omwoelen. Voetbalvel-

den, maïsakkers en tuinen lijken wel 

omgeploegd als een kudde everzwijnen 

er naar eten heeft gezocht. Ook in 

natuurlijke graslanden in natuurgebie-

den kunnen ze aardig huishouden.

Natuurpunt heeft al jaren ervaring met 

everzwijnen in natuurgebied. In het 

Hageven, een natuurgebied in Limburg, 

is er schrikdraad geplaatst om te 

vermijden dat everzwijnen kwetsbare 

vegetaties vernielen. De schrikdraad 

wordt gevoed met batterijen en zonne-

cellen. Maar afrastering is maar een deel 

van de oplossing. Het lost het probleem 

van verkeersongevallen of andere risico’s 

door de groeiende populatie niet op. 

Natuurpunt wordt daarop aangesproken 

door gemeentebesturen en aanpalende 

landbouwers. Als afschrikken niet helpt, 

moet er soms ingegrepen worden.

GEEN WILDBEHEER  

IN NATUURGEBIED, TENZIJ

Dat brengt ons bij de heikele kwestie van 

wildbeheer in natuurgebieden. In 

principe worden er in natuurgebieden 

van Natuurpunt geen dieren bewust 

gedood, al zijn er tal van uitzonderingen 

op die regel. Zo is het mogelijk dat er 

tijdens de onderhandelingen over de 

aankoop van een perceel afgesproken is 

dat jacht nog tijdelijk toegelaten wordt, 

omdat jagers nog een historisch jacht-

recht in het gebied hebben. Af en toe 

geeft een afdeling van Natuurpunt 

toelating voor wildbeheer om impact te 

voorkomen aan de buurpercelen of het 

natuurgebied. Die beslissing ligt in 

handen van de lokale vrijwilligers en 

wordt steeds goed afgewogen: zijn er 

alternatieven, hoe is de relatie met de 

wildbeheerders? Door te voorkomen dat 

dieren zorgen voor overlast, kan het 

draagvlak voor natuur in en rond het 

natuurgebied behouden blijven.

BEVERGEM AAN DE LEIE

Alsof er iemand met een scherpe beitel 

aan de slag is gegaan op de stam, daarop 

lijken de knaagsporen aan de wilgen nog 

het meest. De bomen staan langs de 

waterkant aan een rustige arm van de 

Leie. Hier zijn bevers aan het werk 

geweest. Nadat de knaagsporen waren 

ontdekt, slaagde Rik Desmet van 

afdeling Deinze Zulte erin om met een 

cameraval foto’s te nemen van het dier. 

“Bevergem ligt tussen Deinze en Zulte. 

Eindelijk zwemmen er weer bevers rond 

in Deinze,” pakte de afdeling eind vorig 

jaar enthousiast uit.

De bever is sinds het begin van de eeuw 

van uit de Dijlevallei en de Maasvallei 

bezig aan een veroveringstocht van 

Vlaanderen. Met Deinze is zijn meest 

westelijke verspreiding bereikt. West-

Vlaanderen is de enige provincie waar 

Europa’s grootste knaagdier nog niet 

DOE MEE. VUL DE WILDE DIERENENQUÊTE IN! 

De opkomst van wilde dieren is voor natuurliefhebbers een 

prachtig gebeuren, maar het plaatst Natuurpunt ook voor 

nieuwe uitdagingen. Wij willen alle natuur beschermen, dus 

ook de grote dieren. Daarbij willen we rekening houden met 

de opvattingen van onze leden.  

Wat is jouw mening over de terugkeer van grote zoogdieren 

in Vlaanderen? Wat denk jij over jacht in natuurgebieden? 

Waar moeten we de komende jaren aan werken?  Natuurpunt 

wil graag weten wat jij denkt.  

Met de resultaten van de bevraging willen we een gedragen 

invulling geven aan bescherming en beheer van zoogdieren 

in onze natuurgebieden. Ook beleidsmatig gaan we ermee 

aan de slag.

 

 

Vul de enquête vandaag nog in 

www.natuurpunt.be/enquete

Zullen we er ooit in slagen 
om Vlaanderen zo in te 
richten dat de natuur 
zichzelf in evenwicht kan 
houden?
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Doe mee

voorkomt. Lang zal dat niet meer duren. 

Deinze ligt op de grens tussen Oost- en 

West-Vlaanderen.

ONDER WATER

Een bever is een timmerman, architect 

en watermanager. Een beverburcht kan 

wel 2 tot 3 meter hoog zijn en een 

omtrek hebben van 12 meter. Ingangen 

liggen onder het wateroppervlak 

waardoor de bever veilig is voor roofdie-

ren. Daarom stellen bevers de eis dat het 

water minimaal 70 cm diep moet zijn. Is 

het water ondiep? Dan bouwen ze een 

dam van bomen, takken en modder. Het 

water wordt tegengehouden zodat de 

bever veilige ingangen onder water kan 

maken. Met zijn dammen stuwt de bever 

beken op, legt poelen, vijvers en moeras-

sen aan. Ze zijn echte ecosysteemarchi-

tecten.

BEVERDAMMEN VERNIETIGD

Bevers gaan bij hun inrichtingswerken 

niet in overleg met omwonenden, 

landbouwers of natuurliefhebbers. Ze 

hebben lak aan de participatiemaat-

schappij. Ze bouwen hun dammen waar 

zij willen. Daar is niet iedereen mee 

opgezet. Uit cijfers die het Agentschap 

voor Natuur en Bos aan de Europese 

Commissie doorspeelde, blijkt dat de 

afgelopen jaren minstens twintig keer 

toestemming werd gevraagd voor het 

verwijderen of verlagen van beverdam-

men. In uitzonderlijke gevallen werden 

er zelfs bevers weggevangen. Maatrege-

len werden vooral genomen om vernat-

ting van landbouwgebied te verminderen 

en stabiliteit van oevers te garanderen. 

In het Viersels Gebroekt, een natuurge-

bied in de Kempen, doorkruisen de 

bevers de plannen van de beheerders die 

werken aan een biotoop voor zeldzame 

planten, nachtvlinders en moerassprink-

hanen. Dat plaatst Natuurpunt voor een 

moeilijke keuze. Als je de bever zijn gang 

laat gaan, verdwijnt het bestaande open 

beemdenlandschap en veel soorten die er 

in leven. Ook voor de lokale landbouwers 

zorgt de hoge waterstand voor proble-

men. Daarom is er een waterpeil 

afgesproken en grijpt de provincie in 

wanneer de waterstand te hoog dreigt te 

worden.

DRAAGVLAK EN MANAGEMENT

Bioloog Kristijn Swinnen onderzocht 

aan de Universiteit Antwerpen hoeveel 

bevers er in Vlaanderen zouden kunnen 

leven. Hij kwam op een totaal van 924 

beverterritoria. Dat is het theoretisch 

maximum dat enkel rekening houdt met 

de minimale vereisten die een bever stelt 

aan de omgeving. Veel van die locaties 

zullen, vanuit menselijk oogpunt, niet 

gewenst zijn. “We verwachten dat de 

populatie bevers verder groeit. Maar 

door de beperkte ruimte die waterlopen 

momenteel krijgen in Vlaanderen zal er 

steeds meer gecontroleerd en ingegrepen 

moeten worden”, voorspelt Kristijn. 

“Door problemen te voorkomen of snel 

op te lossen kan het draagvlak voor de 

terugkeer van de bever behouden 

blijven.”

EIGENGEREID

De terugkeer van grote wilde zoogdieren 

is een verrijking voor ons landschap en 

voor ons leven. Maar ze hebben behoefte 

aan open ruimte. Als landschapsbou-

wers willen ze die graag zelf inrichten. 

Hun impact op het hele ecosysteem is 

ingrijpend. Dat wringt soms, want de 

moderne mens is ervan overtuigd dat het 

een rol is die alleen ons toekomt. 

Zoogdieren grijpen in op het landschap 

op plaatsen en manieren die vaak niet 

overeenkomen met de strakke plannen 

van grondbestemming of doelsoorten 

voor natuurbeheer die wij opgemaakt 

hebben. Het zijn mensen die zich ergeren 

aan de impact van grote zoogdieren. 

Voor de natuur zelf vormen zij geen 

probleem. 

Conflicten zullen moeilijk te vermijden 

zijn. Zullen we er ooit in slagen om 

Vlaanderen zo in te richten dat de 

natuur zichzelf in evenwicht kan 

houden? Kunnen we grote robuuste 

natuurgebieden creëren waar de natuur 

echt zijn gang kan gaan? We hopen het 

van harte. Maar tot die dag aanbreekt, 

zal de mens af en toe moeten ingrijpen. 

Al is het maar om de aanvaarding van 

hun terugkeer vlotter te laten verlopen.
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Wonderlijk Wilde 
Tuinen in de Groene 
Vallei
Vlaanderen is één van de meest 
verstedelijkte regio’s van Europa, 
en onze natuur staat steeds meer 
onder druk. Maar alle Vlaamse 
tuinen beslaan samen maar liefst 
8% van de totale oppervlakte. Als 
we ze natuurvriendelijk inrichten, 
dan kunnen al die kleine tuintjes 
samen heel wat dieren en planten 
redden. Zondag 5 juni worden 
in Kortenberg, Steenokkerzeel, 
Kampenhout en Herent 13 prachtige 
tuinen opengesteld van 10u tot 18u. 
Natuurpunt en VELT ontvangen je 
met een flyer met de deelnemende 
tuinen op het startpunt: ‘Klavertje 
Vier’, Winkselsesteenweg 82 in Herent.

Isotrie steunt 
Natuurpunt 
Scheldeland
187 landen engageerden zich in 
december in Parijs om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. 
Isolatiespecialist Isotrie, actief in 
België, Luxemburg en Frankrijk, 
wilde naar aanleiding van het 
Klimaatakkoord ook haar steentje 
bijdragen. Wie zijn huis isoleert, 
verbruikt minder en stoot dus ook 
minder CO2 uit. Het bedrijf zette 
een commerciële actie op waarbij 
het 2% van de opbrengst van haar 
particuliere bestellingen in januari 
en februari aan de boomplantactie 
in de Kalkense Meersen op 19 maart 
schenkt. Hiermee steunt het de lokale 
afdeling Natuurpunt Scheldeland en 
de campagne Bos voor Iedereen. 

Siroop uit de natuur
Kennen jullie al de Sjroep van Spaân? 
Die lekkere siroop wordt gemaakt uit 
appels en peren van onze Spouwense 
fruitbomen. De vrijwilligers van de 
kern Spouwen (afdeling Zuid-Oost-
Limburg) steken ieder jaar veel tijd 
in het plukken en verwerken van het 
fruit tot lekkere siroop. Dat gaat niet 
ongemerkt voorbij. Want dit jaar is 
hun siroop verwerkt in een lekkere 
speculaas en zo verkozen tot nieuw 
Bilzers streekproduct. Een mooi 
voorbeeld van hoe producten uit onze 
gebieden kunnen verkocht en gebruikt 
worden!

2 MILJOEN VOOR 
TORFBROEK
Het Torfbroek geldt als een van de meest waardevolle 
natuurgebieden van Vlaanderen en zelfs Europa. In 1977 
kwam het gebied in beheer bij Natuurpunt en in 1981 werd 
het Torfbroek het allereerste erkende natuurreservaat in 
België.
Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse 
Landmaatschappij willen een ambitieus herstelproject t.w.v. 
2 miljoen euro uitvoeren en kregen hiervoor van Natuurpunt, 
de gemeente Kampenhout en enkele privé-eigenaars groen 
licht. Hiermee worden de vijvers aangepakt: een dikke 
sliblaag wordt verwijderd en er volgt een herinrichting als 
moeraszone. Daarnaast worden historische storten verwijderd 
en bruggetjes en stuwen geïnstalleerd. Er komen nieuwe 
wandellussen, een vogelkijkwand en een aantrekkelijke 
onthaalzone. 

www.natuurpunt.be/torfbroek 

MEER DAN 15.000 
HANDTEKENINGEN VOOR 
RIVIERHERSTELPLAN LEIE
 
Met meer dan 15.000 handtekeningen hebben tien 
afdelingen van Natuurpunt tussen Wervik en Deinze, 
spreekrecht aangevraagd én gekregen in de Commissie 
Leefmilieu van het Vlaams parlement. We duimen dat dit 
helpt om de door de Vlaamse Regering in 2006 beloofde  
500 hectare natuurherstel in de Leievallei te realiseren. 
Beslist beleid moet eindelijk ook worden uitgevoerd.
Kom mee de Leievallei ontdekken op zondag 12 juni 2016.

www.helpdeleie.be
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Meer info? 078/159.045 Boeken kan via Natuurpunt Reizen
In samenwerking met www.natuurpunt.be

Magisch Noorwegen 
Van 2 tot 15 juli 2016

14 dagen / Aan boord van Voyager °°°° 
Vanaf € 1.755 p.p. 

Lic 1774

Vanaf € 1.755 p.p. 

ONZE TROEVEN

• Cruise vanuit Oostende 

• 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 volpension, wijn en water tijdens diner

• Gespecialiseerde voordrachtgever van Natuurpunt aan boord 

• Tweetalige All Ways begeleiding

• Fooien aan boord inbegrepen
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Prachtige 
cruise vanuit 

Oostende

Linea Trovata • partner hernieuwbare energie van Natuurpunt • meer dan 5000 installaties bij particulieren en bedrijven 
09-336 53 64 • info@lineatrovata.com • www.natuurpunt.be/lineatrovata

Opgewekt 
door de zon

Groene, hernieuwbare energie voor 

bedrijven en particulieren: schitterend!

• Korting voor leden van Natuurpunt

• Bijdrage voor natuurgebied Stappersven 

per bestelling via Natuurpunt

• Gratis plaatsbezoek en off erte

Bespaar 50% op je stroomkost

Heb je al zonnepanelen? 
Contacteer ons voor onderhoud of uitbreiding

Investeer vandaag in zonnepanelen

advertentie  liggend linea trovata 2-2016.indd   1 17/02/2016   16:33:23



1 Natuur- en Landschapszorg maakt 

vooral houten buitenconstructies. We 

kiezen er voor om houtsoorten te 

gebruiken die van nature een hoge 

duurzaamheidsklasse hebben, zoals 

lork, zomereik, douglas, acacia en 

kastanje.  Door hout uit eigen gebieden 

te verwerken realiseren we een korte 

keten. Bovendien past het perfect in een 

duurzaam verhaal omdat alle kappingen 

gebeuren in het kader van een goedge-

keurd beheerplan.

 

2 Houten poorten, bijenhotels, 

vleermuiskasten … worden al langer 

door de ploeg van Ekeren geproduceerd. 

Sinds kort hebben we onze houtwerk-

plaats hier uitgebreid zodat we stam-

hout kunnen verzagen tot planken, 

balken en boombanken. Dit gebeurt met 

een lintzaag die lengtes tot zes meter 

kan zagen.

 3 Vooraleer het hout verder verwerkt 

kan worden in buitentoepassingen, 

dient het een tijd te drogen. Op dat 

moment is het proces van het verwerken 

van de grondstof ‘stamhout’ die vrijkomt 

uit natuurbeheer tot een bruikbaar 

product ‘gevierschaald winddroog hout’ 

een feit.

 4 Zowel het verzagen van hout als het 

leveren bij beheerteams of het verwer-

ken ervan gebeurt door Natuur- en 

Landschapszorg. Hier worden mensen 

tewerk gesteld met een afstand tot de 

reguliere arbeidsmarkt. Zij ondersteu-

nen de beheerteams bij het uitvoeren 

Sinds kort verwerkt Natuur- en Landschapszorg, het sociale economiebedrijf van Natuurpunt, 

het hout uit onze gebieden tot banken, totems, poorten, bijenhotels … Hiermee sluiten we 

een voor de hand liggende cirkel. Vroegen kochten we voor houten constructies planken 

en balken aan bij een houthandel. Door een deel van het stamhout dat vrij komt uit onze 

gebieden (in het kader van inrichtingen, uitdunnen …) zelf te verwerken kunnen we binnenkort 

al onze houten constructies produceren uit Natuurpunthout.  

 Tekst: Wannes Maebe

   1

In actie
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HOUT, 
de cirkel rond
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van technische werken in de natuur-

gebieden.

 5 De ploeg uit Mechelen plaatst een 

van de banken. Net zoals de grote 

bijenhotels die in Ekeren geproduceerd 

worden kunnen ook de boombanken 

gepersonaliseerd worden met een 

opschrift of logo dat op een unieke 

manier wordt uitgewerkt. Daarnaast 

maken we in Ekeren onder de noemer 

‘kunst en natuur’ sinds kort ook unieke 

houtsculpturen zoals totempalen en 

losstaande houten figuren zoals de 

‘groene gorilla’ van de campagne 

Wonderlijk Wild in de tuin. 

 

 6 Bijenhotels voor solitaire bijen zijn 

het product waar we er het meest van 

maken in de houtwerkplaats in Ekeren. 

Hierbij richten we ons met grotere 

bijenhotels vooral tot bedrijven, steden, 

gemeentes en andere overheden. Met 

een bijenhotel kan je de wilde bijen een 

duwtje in de rug geven.

www.natuurpunt.be/bijenhotel 

In actie
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Beleid

A
fgelopen zomer kon de 

Nederlandse Werkgroep 

Grauwe Kiekendief een 

wereldprimeur aankondi-

gen. Voor het eerst was, via 

een webcam, de geboorte van een jonge 

grauwe kiekendief gefilmd. Ben Koks, 

drijvende kracht achter de werkgroep, 

was laaiend enthousiast. Het aantal van 

die sierlijke roofvogels is in Nederland de 

laatste jaren gegroeid tot ruim 40 

broedparen. Vrijwilligers sporen er 

jaarlijks de tientallen broedkoppels op 

en beschermen hun nesten in het graan. 

Maar het is vooral sinds de Werkgroep 

samen met wetenschappers de ‘vogelak-

ker’ op punt heeft gesteld, dat het de 

kiekendieven voor de wind gaat.

Vogelakkers beslaan enkele hectaren 

akkerland, ingedeeld in stroken luzerne 

afgewisseld met stroken ingezaaid met 

gras, kruiden en granen. De luzerne 

wordt in het groeiseizoen drie keer 

gemaaid. Tussen de maaibeurten zit  

net voldoende tijd zodat ook veldleeuwe-

riken er hun kroost in kunnen groot- 

brengen. De landbouwers gebruiken de 

oogst als veevoeder voor koeien of 

schapen. 

Voor de kiekendieven vormen de 

vogelakkers een gedroomd biotoop.  

Zij jagen op veldmuizen in de gemaaide 

velden met luzerne en klaver. In de 

stroken met weelderige plantengroei 

planten de veldmuizen zich dan weer 

beter voort. Het is de combinatie van 

hoge en lage vegetatie die het verschil 

maakt. Die aanpak zorgt voor een steeds 

gedekte tafel. Dat is wat kiekendieven 

nodig hebben om hun jongen groot te 

brengen, zo bleek uit een onlangs 

gepubliceerde studie in het vakblad Ibis. 

Eén soort beschermen, 
en de rest volgt.

We hebben er jaren voor gestreden, en eindelijk is het zover. Met drie nieuwe 

soortenbeschermingsprogramma’s heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen om de natuur 

in het landbouwgebied vooruit te helpen. Het gaat om plannen voor de grauwe kiekendief, 

wilde hamster en kwartelkoning. Voordeel van die aanpak? Als de levensomstandigheden van 

die soorten verbeteren, zullen daar heel wat andere landbouwsoorten mee van profiteren.  

In Nederland zijn de resultaten voor grauwe kiekendieven alvast hoopgevend. Afwachten wat 

het bij ons zal geven. 

Tekst: Freek Verdonckt

 
Hand aan de ploeg  

voor boerenlandnatuur
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Beleid

Voor de landbouwers leveren de vogelak-

kers meer voordelen op dan de klassieke 

beheerovereenkomsten die zij tot nu toe 

afsloten. Ze krijgen subsidies voor het 

beheer en voor het productieverlies op de 

wilde stroken, maar halen dan weer 

profijt uit de stroken met klaver en 

luzerne. De eiwithoudende gewassen zijn 

een goed alternatief voor de soja die 

massaal wordt geïmporteerd voor de 

veeteelt. Voor de maatschappij zijn ze 

een stuk goedkoper dan de gangbare 

maatregelen van natuurbeheer in 

akkerbouwgebieden. 

MEELIFTEN OP SUCCES  

VOGELAKKERS 

Ondertussen ziet de Werkgroep Grauwe 

Kiekendief de hele akkergemeenschap 

opnieuw tot leven komen dankzij de 

vogelakkers. Veldleeuweriken voelen zich 

top in de luzernestroken. Door het ruime 

voedselaanbod zijn blauwe kiekendieven 

en velduilen opnieuw als broedvogel 

verschenen. En ook ‘s winters zijn de 

vogelakkers een hotspot voor akkervo-

gels. In 2016 zullen er in verschillende 

akkergebieden in Nederland nog zo’n 

300 hectare aan vogelakkers bij komen.

EUROPESE TRENDBREUK

Ook de Europese Commissie lust de 

vogelakkers. Zij heeft het succesvolle 

concept onlangs geaccepteerd als 

volwaardige vergroeningsmaatregel in 

het plattelandsbeleid. Daar vormt het 

een waardevolle aanvulling bij de 

klassieke beheerovereenkomsten 

waarmee landbouwers aan agrarisch 

natuurbeheer kunnen doen.  

Tot nu toe werden beheersovereenkom-

sten voor akkernatuur afgesloten met 

een soort one size fits all-aanpak waarbij 

de inspanning belangrijker was dan het 

resultaat. Die algemene, vrijblijvende, 

aanpak van natuurbescherming in het 

landbouwgebied blijkt niet voldoende te 

zijn, zo stelden onderzoekers van de 

Universiteit van Wageningen al in 2004 

vast. De klassieke beheersovereenkom-

sten maakten geen enkel verschil voor 

weidevogels als grutto’s, kieviten of 

tureluurs. De soortgerichte aanpak zoals 

bij de grauwe kiekendief in Nederland 

doet dat wel.

Natuurpunt pleit er dan ook sterk voor 

om vogelakkers toe te passen bij het 

Vlaamse soortbeschermingsprogramma 

(SBP) voor de grauwe kiekendief, dat 

eind vorig jaar werd goedgekeurd door 

Vlaams minister voor Natuur Joke 

Schauvliege. De minister keurde ook 

soortbeschermingsprogramma's goed 

voor wilde hamster en kwartelkoning, 

ook typische landbouwsoorten.

AANVULLING BIJ NATUURGEBIEDEN

Soortbeschermingsprogramma’s kunnen 

een belangrijke aanvulling vormen op 

het aankopen en beheren van natuurge-

bieden, de belangrijkste pijler van het 

natuurbehoud in Vlaanderen. Voor 

soorten die gebonden zijn aan intensieve 

landbouwlandschappen, zoals de wilde 

hamster en de grauwe kiekendief, zijn 

die programma’s zelfs de voornaamste 

optie om hun toekomst te verzekeren. En 

er moet snel aan de slag worden gegaan. 

Onze landbouwsoorten gaan ziender-

ogen achteruit. De voorbije jaren is 95% 

van onze veldleeuweriken verdwenen. 

Kieviten komen nog amper tot broeden. 

De grauwe gors staat op de rand van 

uitsterven. Reden: schaalvergroting, 

monoculturen, pesticidengebruik en het 

verdwijnen van kruidenrandjes en kleine 

landschapselementen.

VERWACHTINGEN  

HOOG GESPANNEN

We verwachten dat het centraal stellen 

van soorten wel eens een voltreffer kan 

worden voor natuurbescherming in 

landbouwgebied. Individuele soorten als 

de grauwe kiekendief spreken tot de 

verbeelding. Het is een uitgelezen kans 

om samen met landbouwers de natuur te 

koesteren en te beschermen. Het 

welslagen hangt nu af van de goodwill 

van individuele boeren om in te tekenen 

op vrijblijvende beheeroverkomsten. Dat 

vraagt niet alleen financieel aantrekke-

lijke voorwaarden. Er is ook nood aan 

enthousiasme en dat ontstaat wanneer 

boeren en natuurliefhebbers samen 

werken aan dezelfde doelen. Het 

Nederlandse voorbeeld van de grauwe 

kiekendief geeft alvast goede hoop. 

Natuurpunt heeft in Vlaanderen heel 

lang moeten aandringen op de soorten-

beschermingsplannen. De voorbereiding 

van het plan voor de hamster heeft maar 

liefst 15 jaar geduurd. Maar nu de eerste 

stappen zijn gezet, is de hoop groot dat 

de resultaten snel zullen volgen. Dat 

geldt niet alleen voor de soorten in 

kwestie, maar voor alle bedreigde dieren 

die hun leefgebied delen. De hand aan de 

ploeg!

Neem vogelakkers op 
in het nieuwe plan om 
de grauwe kiekendief te 
beschermen.
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We ontmoeten zanger Paul Michiels op  
een prille lentedag in de Spicht in Lubbeek. 
Een gebied grenzend aan zijn achtertuin 
waar hij in april peter van wordt.
"Elke dinsdag maken mijn vrouw en ik 
een grote wandeltocht langs de wandel-
knooppunten van het Hageland. Je ziet 
de natuur constant veranderen, het hele 
jaar door. Geen dag is hetzelfde. Elke dag 
zingen andere vogels hun lied. Binnenkort 
wil ik graag met ornithologen op stap. 
Leren welke vogel welk lied zingt. De 
muziek ontdekken in de natuur.
We beleven de natuur ook graag vlak 
bij huis. We hebben onze tuin heel na-
tuurlijk ingericht met een ecologische 
zwemvijver en veel grassen en bloe-
men. Het gonst hier van het leven. 
Veel bijen en vlinders maar ook eek-
hoorns, een reiger, boomkruipers, 
meesjes …"

  Paul  
Michiels

zoekt de muziek  
   in de natuur



SamenwerkenSamenwerken

duo
Vrijwilligers  
van Natuurpunt  
volgen kwetsbare 
dieren- en plan-
tensoorten

Slechtvalken  
op de markt

Natuurpunt organiseert op 25 & 26 juni voor het eerst Expeditie 

Natuurpunt. 50 teams wandelen, fietsen en kanoën vanop verschillende 

plaatsen in Vlaanderen naar Mechelen. Doel? Geld inzamelen voor hun 

favoriete natuurproject. Een van de sponsors van de expeditie is 

Aquafin.

De komende 5 jaar zullen vrijwilli-
gers van Natuurpunt in opdracht 
van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) populatiege-
gevens verzamelen over bijna 80 
bedreigde dier- en plantensoorten, 
en alle vogelsoorten. Het Vlaams 
natuurbeleid heeft continu gegevens 
nodig om de toestand van dier- en 
plantensoorten in Vlaanderen op te 
volgen. Op die manier kunnen de 
juiste beleidsmaatregelen genomen 
worden om te vermijden dat soorten 
sterk achteruitgaan en verdwijnen. 
Ook voor de rapportage aan Europa, 
in functie van de Vogel- en Habitat-
richtlijn, is er nood aan wetenschap-
pelijke gegevens. Het INBO heeft 
voor 79 soorten specifieke methodie-
ken uitgewerkt om de gegevens te 
verzamelen. Natuurpunt Studie 
voorziet opleidingen voor vrijwilli-
gers om die methoden onder de knie 
te krijgen en toe te passen.
www.natuurpunt.be/meetnetten

Al drie jaar lang brengt een koppel 
slechtvalken zijn jongen groot op de 
Sint-Walburgatoren op de markt in 
Oudenaarde. Ze gebruiken 
daarvoor een hoog op de toren 
gemonteerde nestkast. Natuurpunt 
Vlaams Ardennen plus en de stad 
Oudenaarde willen samen de 
levenswijze van die bijzondere gast 
voor alle stadsbewoners en 
-bezoekers  zichtbaar maken. 
Daarvoor werden in en nabij de 
nestkast twee infraroodcamera’s 
geplaatst die van begin maart tot 
eind mei het doen en laten van de 
vogels in en om hun nest vastleggen 
en rechtstreeks doorzenden naar 
twee websites. Dat maakt het 
mogelijk het hele broedproces van 
dit broedkoppel van minuut tot 
minuut te volgen.
www.natuurpuntvlaamseardennen-
plus.be

Samen voor Natuur

In de De-Koepelmoskee in Antwerpen ontmoe-
ten Koen Van Keer en Mohad El Sghiar elkaar. 
Het consortium ‘Samen voor Natuur’ werd 
opgestart door Antwerpen aan 't woord, 
Actiecomité Red de Voorkempen, De-Koepel 
moskee, Free Hands, Green Deen, Natuurpunt 
Antwerpen Stad, Natuurpunt CVN en Commu-
nicatie in Beeld.
 “Natuur en leefmilieu behoren tot de voornaam-
ste thema's voor onze toekomst. Ze zullen een 
cruciale rol spelen in de manier waarop onze 
kinderen en kleinkinderen zullen kunnen leven. 
Het is de taak van ieder van ons, en van ons 
allemaal samen om hier zorg voor te dragen. 
Natuur en milieu zijn zo belangrijk, dat we de 
verdediging ervan niet in ‘gespreide slagorde’ 
kunnen en mogen aanpakken. Daarom startten 
we in Antwerpen met dit initiatief. We willen in 
Antwerpen zoveel mogelijk mensen, organisa-
ties, diensten en instanties samen brengen om te 
werken rond natuurbescherming door samen 
natuur- en milieuactiviteiten te organiseren”, 
zegt Koen. 
“De eerste avond rond Natuur en Islam was 
meteen een succes”, vertelt Mohad. “In de Koran 
vinden we houvast voor natuurbescherming en 
zo willen we ook de Moslimjongeren en -volwas-
senen van verschillende origine motiveren om 
zich in te zetten voor natuurbescherming. Bij de 
boomplantactie in Park Spoor Oost brachten we 
dit samen in de praktijk.” Al een eerste mooi 
resultaat van het intercultureel samenwerken 
van de voorbije maanden, vinden ze beiden. 
www.samenvoornatuur.be

          Aquafin steunt 
  Expeditie Natuurpunt
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SamenwerkenSamenwerken

Natuurbeleving staat centraal bij de expeditie die Natuurpunt dit jaar 

organiseert. “Propere  waterlopen zijn daarvoor een essentiële voorwaarde”, 

vindt Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder van Aquafin. “Als waterzuiverings-

maatschappij werken we aan het ecologisch herstel van onze waterlopen, 

waardoor fietsers, wandelaars en kajakkers opnieuw kunnen genieten van  

het natuurschoon dat Vlaanderen ons te bieden heeft. We sponsoren dus graag 

dit event van Natuurpunt, dat onze gemeenschappelijke inspanningen in de 

verf zet.”

Zelf aan de slag met  
houtwolisolatie van Eurabo

Wil je je huis energiezuinig en comfortabel 
maken, dan kan je je dak of zoldervloer 
isoleren. Bijvoorbeeld met Steico flex hout-
wolisolatie met FSC-label van Eurabo. 
Bovendien steun je met elke aankoop, dankzij 
Eurabo, de aankoop en het beheer van nieuwe 
natuurgebieden. Je geniet ook van gratis 
isolatieopleidingen. Bio-ecologische isolatie-
materialen zoals houtwolisolatie Steico flex 

FSC zijn ideaal voor een 
gezonde en comfortabele 
woonomgeving in winter 

én in zomer!
www.natuurpunt.be/

eurabo 

Koop Natuurpuntvlees en draag 
bij tot natuurbeheer

Natuurpunt kiest voor het beheer van haar 
natuurgebieden onder meer voor Schotse 
galloways. Om de kuddes vitaal te houden, 
worden elk jaar een aantal volwassen dieren 
geslacht. De opbrengst van de verkoop van  
dit Natuurpuntvlees investeren we in  
natuurbeheer.
De dieren eten uitsluitend gras, kruiden  
en bladeren. Hierdoor heeft het vlees een 
evenwichtige vetzuursamenstelling.  
Natuurpuntvlees smaakt heerlijk en puur  
en is bovendien een lokaal product.
www.natuurpunt.be/veeakker

ding

doen
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Ondernemers Zonder Grenzen  
en het herstel van de Sahel
Vorig jaar (2015) startte Natuurpunt een fondsenwerving voor landschaps-
herstel in Burkina Faso, samen met Vogelbescherming Nederland en de 
lokale Birdlife-partner Naturama. Niet zonder trots starten we nu ook een 
samenwerking met het Vlaamse Ondernemers Zonder Grenzen (OZG), die 
sinds 2009 aan het herstel van de Sahel werkt. “Het ‘ondernemen’ in onze 
naam slaat niet op één of ander bedrijf, maar louter op het ‘doen’. Op zeven 
jaar tijd hebben we al één miljoen bomen geplant”, zegt Koen De Smet van 
OZG. “We herbebossen aan een tempo van 40 vierkante kilometer per jaar.”
OZG heeft een eenvoudige techniek uitgewerkt om de grond opnieuw 
vruchtbaar te maken. Dat gebeurt door te ploegen in halve maantjes en die 
voor het regenseizoen in te zaaien. Zo wordt regenwater bijgehouden en 
kunnen bomen en kruiden volop groeien. De dorpsgemeenschappen zien hun 
landbouwopbrengsten nu al stijgen. 
“Ook de natuur herstelt zich wonderbaarlijk”, zegt Koen De Smet. “Hazen, 
parelhoenders, egels, hyena’s en jakhalzen zijn al terug. Het krioelt van 
insecten die ‘onze’ trekvogels aantrekken: tapuiten, roodstaarten, zomertor-
tels, vliegenvangers.” Of hoe het verbeteren van levensomstandigheden in 
Afrika positieve gevolgen heeft voor de natuur bij ons.

Help samen met OZG, NATURAMA en Vogelbescherming Nederland de 
Sahel te bebossen. www.ozg.be
BE12 2300 5247 4592 (med. F-02200 Living on the Edge)
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
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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
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Beslommeringen uit. Vakantiege-

voel aan. Nadat ik de bel op de 

oever van de Schelde in Schelle-

belle geluid heb, brengt een veerpont met 

bijgeleverde veerman me naar de ingang 

van de Kalkense meersen. Maar meer 

dan dat brengt hij me in vakantiestem-

ming. 

Voor het geboortehuis van haar vader 

wacht Kristin Van de Velde van Natuur-

punt Scheldeland me op. De kwieke 

dame is een kind van de meersen. Het 

1000 hectare uitgestrekte gebied was het 

decor van haar jeugd. “Mijn vader heeft 

me altijd verteld dat hij ‘s winters tot in 

Kalken kon schaatsten”, zegt ze. Op 1 

mei viert ze samen met co-conservators 

Rudi en Peter 25 jaar natuurbeheer in de 

meersen, met een feestelijke gezinshap-

pening (meer details op pagina 50).

We lopen de Scheldedijk aan onze linker-

kant op. Aan onze voeten schitteren de 

weidse meersen tussen de kerken van 

Kalken, Uitbergen, Wetteren en Schel-

lebelle. “Je kan niet over de Kalkense 

meersen praten zonder het eerst over 

  in de  Kalkense meersen
Niet gek ver van downtown Gent baadt een uitgestrekt landschap in een 
gezegende rust. Wie deze binnenbocht van de Schelde verkent, wordt 
getrakteerd op een lieflijk landschap met geuren, kleuren en geluiden die elders 
in Vlaanderen al lang verloren gegaan zijn. 

Tekst: Hendrik Moeremans

Moerasspirea aan de oevers van de meersen © Yves Adams

MINIVAKANTIE MET GRUTTOGARANTIE

Rust in het waterland van de meersen © Yves Adams
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water te hebben”, steekt Kristin van wal. 

“Altijd al waren de meersen een nat 

gebied, waar ‘s winters water gebufferd 

werd. Dat maakte het totaal ongeschikt 

voor bebouwing of intensieve akker-

bouw. Een zegen voor dit stuk open 

ruimte. Zelfs na de installatie van een 

pompgemaal begin jaren 80 bleef het te 

nat, al hebben de krachtige pompen het 

gebied ook veel water onttrokken en 

waternatuur verwoest. “De meersen 

bufferen nog altijd water, maar schaat-

sen tot in Kalken zit er niet meer in”, 

weet Kristin. 

Ode aan de wilg

Wanneer het pad van de groene meer-

senwandeling van de Scheldedijk 

wegdraait, valt op hoe intiem de meersen 

kunnen zijn. Sloten omzoomd met oude 

knotwilgen leiden naar een oude 

Scheldearm met rietkragen en zingende 

blauwborsten. Op de weidepalen 

brengen tientallen grutto’s vol overgave 

hun ”utto utto” ten berde. Kieviten 

spelen molenwiekend op de nattere 

plekken. Plots duikt een bruine kieken-

dief naar zijn prooi.  Het decor van dat 

alles is een fris spel van geur en kleur: 

ratelaar, pinksterbloem, echte koekoeks-

bloem, speenkruid en fluitenkruid. Een 

schilderij van geel, paars, wit en groen.

Aan de Molenmeers stoppen de wilgen-

rijen en trekt het landschap wijd open. 

“Je moet het hier zien bij zonsonder-

gang”, zegt Kristin, “betoverend”. Wind 

speelt in de rietkragen naast de oude 

voetweg. Met trage halen trekt een 

blauwe reiger voorbij. Ik begrijp haar 

volkomen. 

Wanneer we ons weer richting Schel-

deoever keren, kruist ons pad een 

fabelachtig wilgenkasteel. Het Salice-

tum, een bovenaards kunstwerk van 

wilgentakken. “Ik vervlecht levende en 

dode wilgen tot een levend monument”, 

legt kunstenaar Will Beckers me uit. Het 

kunstwerk is een ode aan de boom die zo 

bepalend is voor dit landschap.

Boerennatuur
 

“Ons verhaal begon op de Snippenweide, 

een perceel dat Rudi en ik besloten te 

huren, zo’n 30 jaar geleden, nog voor 

Natuurpunt bestond”, zegt Kristin. 

Boven: Gehuld in een warme gloed nemen de Kalkense meersen afscheid van de dag. © Yves Adams

Onder: In de drassige meersen zijn kieviten thuis. © Wim Dirckx
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Naar buiten

Ontdek de Kalkense meersen ook met de 
nagelnieuwe Route-app van Natuurpunt. 
Download de route op je smartphone en 
laat je leiden. Onderweg vertelt Kristin je 
met aanstekelijke passie over de dieren, 
planten en het landschap om je heen.
www.natuurpunt.be/app

Vakantiegevoel in de Meersen
Wil je de unieke Scheldebocht verkennen en dwalen 
over de Meersen? Een absoluut vakantiegevoel krijgen 
te midden van honderden vogels? Boek dan je eigen 
minivakantie richting Kalkense Meersen. 

B&B ‘t Groene Genoegen is ondergebracht in een 
voormalige bloemisterij te midden van de velden, bossen 
en een weelderige tuin. Hier is het platteland op zijn 
mooist en kan je genieten van de rust, de stilte en de 
gemoedelijke sfeer. ‘t Groene Genoegen heeft 4 kamers 
en kreeg de Groene Sleutel voor de ecologische en 
duurzame uitbating. Je kan er fietsen huren.

Meer info en reservaties:
’t Groene Genoegen
Termstraat 43 - 9270 Laarne 
09-366 66 16, 0474-47 12 78,  
birgit@groenegenoegen.be 
www.groenegenoegen.be

Intussen heeft Natuurpunt Scheldeland 120 hectare in beheer. 

Het grootste deel daarvan wordt beheerd door 22 lokale 

landbouwers.

“Ze zijn hier logische partners: de meersen zijn echte boerenna-

tuur. Landbouwers maaien en hooien hier al eeuwen, ze hebben 

de machines en de kennis. Bovendien is het kruidenrijk hooi dat 

van deze graslanden komt erg gegeerd”, zegt ze. De landbouwers 

krijgen dat hooi. In ruil gebruiken ze geen mest of pesticiden en 

maaien ze niet voor de maand juli. Zo vermijden we dat nesten 

van de kievit en de grutto, die op de grond broeden, onder de 

maaibalk verpletterd worden. Bovendien krijgen bloemen de 

kans om zaad te vormen en zich te verspreiden. Die inspannin-

gen lonen: 30 jaar geleden had je hier nog maar 2 koppeltjes van 

de sierlijke grutto. Nu broeden hier jaarlijks 25 à 30 paren. 

“Aan de rand van de meersen liggen steile stukken, waar 

natuurlijke kwel uit de bodem opborrelt. Omdat die stukken zo 

moeilijk toegankelijk zijn, schakelen we hier de terreinploeg van 

Natuur- en landschapszorg in”, zegt Kristin.

“Dankzij onze samenwerkingen met landbouwers, heerst er zo’n 

gevoel dat we samen aan hetzelfde zeel trekken met dit project”, 

legt Kristin uit. De afdeling wil zoveel mogelijk mensen betrek-

ken. “Dat begint aardig te lukken”, zegt Kristin. We hebben 

meer dan 1000 leden in amper 4 gemeentes. Steeds meer 

mensen ontdekken het hier: vogelaars en fotografen, fietsers, 

wandelende families, de JNM: allemaal zijn ze dol op het 

gebied. We werken er ook hard voor: we organiseren geleide 

wandelingen en hebben werkgroepen die zich bezig houden met 

planten, insecten en uilen.

De kracht van water  

De wilgen waarmee Will Beckers zijn kunstwerk bouwt, zijn 

gerecupereerd uit de Wijmeers, het gebied dat recent ingericht 

werd als gecontroleerd overstromingsgebied. De ingrijpende 

werkzaamheden passen in het Sigmaplan, het plan dat Vlaande-

ren klaar moet maken voor de klimaatverandering en het 

stijgend risico op wateroverlast. Doordat het water hier opge-

vangen wordt, blijven omliggende dorpen gespaard van natte 

voeten. “Als den dijk ooit breekt, dan drijven de kerkstoelen in 

Zele (2 dorpen verder)”, zei Kristins grootvader ooit nog, vol 

ontzag voor de kracht van het water. Vandaag breken we de dijk 

om de overstroming op een gecontroleerde manier te kunnen 

laten gebeuren.

“Onze missie is geslaagd”, besluit Kristin. De prachtige brok 

natuur is bewaard voor de volgende generatie.

Win een overnachting voor twee 
personen in ’t Groene Genoegen.
“Welke vogel zingt er in de rietkragen 
van de Kalkense Meersen?” Geef een 
antwoord op de vraag en wie weet 
verblijf jij binnenkort in ’t Groene 
Genoegen.

Niet gewonnen?  
Leden van Natuurpunt krijgen in ’t Groene Genoegen 5% korting 
op hun overnachting tot einde 2016.

W I N !

   Wandelen 2.0



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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10 x actief

West-Vlaanderen

 Doeveren
Doeveren en omstreken was vroeger één groot 
heidegebied, maar bestaat nu grotendeels uit bossen. 
Via de geocache ontdek je de mozaïek van loofbos, 
heide, akker en weide. Coördinaten startpunt:  
N 51° 07.374 E 003° 11.401* Afstand: 4km

 Stadswallen van Damme
De ‘multicache’ op de Stadswallen van Damme is 
de ideale kennismaking met geocaching. Wil je 
het volledige gebied verkennen? Volg dan de A.S. 
Adventurewegwijzers. Coördinaten startpunt:  
N 51°15.268 E 003°16.946 * Afstand 2km 

Oost-Vlaanderen

 Kalkense Meersen
Een uitgestrekt meersengebied met een uitzonderlijk 
rijke natuur, daar staan de Kalkense Meersen voor.  
Coördinaten startpunt: N 51°01.494 E 003°55.421 * 
Afstand: 12km

 Bos t’Ename
Ten oosten van Oudenaarde, op de heuvels van 
de Vlaamse Ardennen, ligt het legendarische Bos 
t’Ename. Coördinaten startpunt: N 50°51.446  
E 003°38.520 * Afstand: 5km 

Vlaams-Brabant

 Hagelandse Vallei
Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste 
en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele 
regio met het Dunbergbroek en het Kloosterbroek als 
kerngebieden. Coördinaten startpunt: N 50°55.488  
E 004°46.079 * Afstand: 5km 

 Molenbeekvallei
Op de grens van Herent en Kortenberg ontwikkelt 
zich langs de Molenbeek een rijke strook natuur in 
een landschap van graslanden, bossen en open water.  
Coördinaten startpunt: N 50°54.192 E 004°36.771 * 
Afstand: 3,5km 

Antwerpen

 Hobokense Polder
Tussen de Schelde, Hoboken en de industrie ligt de 
Hobokense Polder. De speurtocht voert je langs een 
13-tal waypoints door de grootste brok natuur in 
Antwerpen Stad. Coördinaten startpunt: N 51°11.039 
E 004°20.981 * Afstand: 5km 

 Vallei van het Merkske
Grenzeloos kan je hier langs de oevers van de grillige 
beek wandelen Coördinaten startpunt: N 51°24.200 
E 004°49.440 * Afstand: 12km 

Limburg

 Hageven – De Plateaux
Wandelaars komen er tot rust in een wonderlijk 
gevarieerd landschap waar het ieder seizoen genieten 
is. Heide en bos, landdduinen en beekdalen, vennen 
en vijvers wisselen elkaar af. Coördinaten startpunt: 
N 51°14.924 E 005°24.987 * Afstand: 10km
 

 Kiewit
Domein Kiewit is de groene uitlaatklep van Hasselt 
en brengt je met haar knuppelpaden, vlonders, 
poelen en kijkwanden midden in de natuur. 
Coördinaten startpunt: N 50°57.602 E 005°22.409 * 
Afstand: 4km
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Volg deze keer geen gids of kleurrijke wegwijzers, maar goochel met coördinaten, 
cachen, waypoints en tags. Leer, naast de kneepjes van het geocachen, onze 
gebieden eens op een andere manier kennen. Alles over geocaching vind je op 
www.geocaching.com. 

        GEOCACHEN  
       IN DE NATUUR
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Focus

De enige landsalamander in onze regio laat met zijn zwart-gele vlekkenpatroon duidelijk zien 

dat hij giftig is. Met zijn gifklieren weet hij zijn belagers van zich af te houden. Een succesvolle 

strategie zo blijkt, want die gouden draak kan in de natuur gemakkelijk meer dan 20 jaar 

worden. De soort heeft in Vlaanderen een beperkte verspreiding maar komt lokaal nog in hoge 

dichtheden voor. Maar voor hoelang? Een exotische schimmel vormt een ernstige bedreiging.

Tekst: Iwan Lewylle

     de 
VUURSALAMANDER

De vuursalamander herken je aan zijn 

grootte (tot 20 cm), en het patroon van gele 

vlekken op zijn zwart glanzend lichaam. 

Zeldzame individuen hebben eerder oranje 

vlekken en anderen zijn zelfs bijna volledig 

geel- of goudkleurig. De vuursalamander 

dankt zijn naam echter niet aan zijn 

kleuren, maar aan het feit dat vroeger werd 

gedacht dat de soort uit het vuur geboren 

werd. De vuursalamander houdt zich vaak 

schuil onder dood hout of in houtstapels. 

Het gebeurde weleens dat er eentje samen 

met sprokkelhout uit het bos onopgemerkt 

mee naar huis werd genomen. Wanneer het 

hout in de haard werd gegooid, kwam de 

vuursalamander tevoorschijn.

 

Een gouden draak  
             in onze bossen



BROERTJE

De alpenwatersalamander houdt zich net als zijn grote broer op in plassen in 

bossen, maar veel minder in (bron)beken. Zoals zijn naam suggereert is hij een 

watersalamander en houdt hij zich in het voortplantingsseizoen voornamelijk 

onder de waterspiegel. Met zijn dieporanje buik wordt hij ook al weleens  

verkeerdelijk vuursalamander genoemd. Bovendien worden alpenwatersala-

manders slechts 12 cm groot.

Focus

Gouden draak in de toren 
 
Onze gouden draak houdt zich quasi 

uitsluitend op in oude eiken- en 

beukenbossen. Hij huist vaak in de torens 

van het bos; de oudste en grootste bomen 

zijn binnenin vaak vermolmd of hol, en 

ook tussen de wortels zijn schuilplaatsen 

voorhanden. ’s Nachts, en dan vooral op 

regenachtige herfstdagen, verlaten de 

mannelijke draken hun hol. Ze hopen 

paarlustige vrouwtjes te onderscheppen 

of concurrerende mannetjes weg te jagen. 

Wanneer de emoties hoog oplaaien, komt 

het daarbij tot schermutselingen waarbij 

twee mannetjes aan het worstelen slaan. 

Vrouwen aan de macht

Het is niet ongebruikelijk voor 

amfibieën dat de vrouwtjes groter zijn 

dan de mannetjes. Wel uitzonderlijk 

is dat tijdens het liefdesspel de 

vuursalamandervrouwtjes bovenop de 

mannetjes komen liggen. Het mannetje 

besnuffelt eerst het vrouwtje, kruipt dan 

onder haar door, tilt haar op en neemt haar 

aan de voorpoten in een houdgreep. Gaat 

het vrouwtje in op zijn avances, dan zet 

het mannetje een zaadpakketje af dat door 

het vrouwtje wordt opgenomen langs de 

cloaca. 

De vuursalamander is levendbarend, en 

legt dus geen eieren. Na een inwendige 

bevruchting, ontwikkelen de embryo’s 

zich in het lichaam van het vrouwtje. 

Wanneer de larven voldoende ontwikkeld 

zijn, zet het vrouwtje de larven af in het 

water. Bijzonder aan de populaties in onze 

contreien is dat de relatief milde winters 

toelaten dat de afzet al van start gaat in 

de late herfst, terwijl in meer oostelijke 

gebieden er pas in maart of april aan 

begonnen wordt. Tegen mei zijn bij ons de 

meeste larven afgezet.

Bedreigd wild

Vanwege zijn mooie verschijning 

is de vuursalamander gegeerd bij 

terrariumliefhebbers. Niet enkel het 

wegvangen uit de natuur is nefast voor 

de soort, maar ook de internationale 

handel in amfibieën zou wel eens de 

doodsteek kunnen zijn. In 2013 ontdekten 

wetenschappers van de Universiteit 

Gent een nieuwe schimmelsoort die 

meeliftte met salamanders uit Azië. 

Batrachochytrium salamandrivorans 

is een zeer agressieve schimmel die 

vuursalamanders binnen twee weken 

doodt. Op drie jaar tijd slaagde de 

schimmel er in om 96% van de Nederlandse 

vuursalamanders uit te roeien. In de 

periode 20014-2015 werden nieuwe 

haarden van de schimmel ontdekt in 

Wallonië en Vlaanderen, Nederland en 

Duitsland. De schimmel blijkt in het lab ook 

dodelijk voor de meeste van onze andere 

inheemse salamandersoorten.  

Op www.natuurpunt.be/salamanderziekte 

lees je meer en ontdek je wat jij kan doen 

om onze salamanders te helpen.
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 50
Het vrouwtje zet 10 tot 50 larven per 

keer af. De larven worden niet allemaal 

ineens afgezet. Ze zijn bruin en hebben 

lichte vlekken ter hoogte van de dijen 

en schouders. Na enkele maanden 

kruipen ze als miniatuurversies van de 

volwassen exemplaren aan land.

20 
De grootste vuursalamanders kunnen 

groter dan 20 cm worden. In het wild 

kunnen vuursalamanders tot 20 jaar 

oud worden, in gevangenschap zelfs tot 

50 jaar.

 100 tot 1000den
 

In Vlaanderen zijn er ongeveer 35 

populaties van de vuursalamander 

bekend. Lokaal worden meer dan 100 

exemplaren geteld langs vastgelegde 

trajecten, wat suggereert dat de 

populaties honderden tot duizenden 

dieren groot zijn. Toch staat de soort in 

de categorie kwetsbaar op de Vlaamse 

Rode Lijst.
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ANTWOORD: Eenden en ganzen broeden gewoonlijk op de 

grond. Een opvallende uitzondering is de brilduiker; hij is een 

echte holenbroeder. Soms nestelt hij in verlaten nesten van de 

zwarte specht, maar ook grote nestkasten worden geschikt bevon-

den. Opmerkelijk is dat de brilduiker een nestvlieder is; de jongen 

willen meteen het nest verlaten. Daarbij springen ze van meters-

hoog naar beneden om zich een weg naar het water te zoeken. In 

Vlaanderen broedt de brilduiker enkel aan het Stappersven in 

Kalmthout. Ook de nijlgans zoekt het vaak hogerop: zij durft wel 

eens nestkasten van valken in te nemen.

Zijn er eenden die in  
bomen nestelen?1

aan de redactie vragen3

Hoeveel soorten leven er in één tuin?

In Vlaanderen broedt de 
brilduiker enkel aan het 
Stappersven in Kalmthout.

Tuinen zijn -als ze natuurvriendelijk ingericht en beheerd worden- voor héél veel 
soorten een geschikt leefgebied. Onderzoeker Frank Van de Meutter 

onderzocht sinds 2006 zijn eigen tuin en publiceerde de resulta-
ten in Natuur.focus. Toegegeven, zijn tuin is geen doorsnee 

Vlaamse tuin, maar een ecologisch beheerde oppervlakte in 
de nabijheid van een groot natuurgebied. Hij trof er 30 soorten dagvlinders, 29 soorten koker-
juffers, 20 soorten lieveheersbeestjes, 171 soorten zweefvliegen en 947 soorten nachtvlinders 
aan. Die soorten, waaronder ook erg zeldzame, planten zich voort in de tuin en zoeken er 
voedsel. Het is bewezen: een ecologische tuin draagt zeker bij tot een hogere landschaps-
kwaliteit. 
 

Meer over het onderzoek kan je lezen in het tijdschrift Natuur.focus.
www.natuurpunt.be/focus

Een ecologische tuin 
draagt bij tot een hogere 
landschapskwaliteit

Seizoensweetjes

Zelfbestuivende viooltjes
Veel planten brengen prachtige bloemen voort, en die zijn in de 
eerste plaats niet bedoeld als een streling voor het menselijk 
oog, maar wel om bestuivers aan te trekken en aan voortplan-
ting te doen. Dat is levensnoodzakelijk. Planten die bij insecten 
wat minder in trek zijn, zoals bosviooltjes, hebben daar wat op 
gevonden; ze vormen in de zomer bloemen die niet openen, en 
doen aan zelfbestuiving (kleistogamie). De plant zorgt voor een 
nieuwe generatie bloemenpracht door zichzelf te klonen.
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Seizoensweetjes

ANTWOORD: Van de meer dan 370 soorten bijen die bij ons 

voorkomen kunnen er in  theorie een vijftigtal in bijenhotels 

nestelen. De meeste bijen maken immers een nestje in de grond. 

Afhankelijk van de bloemen in de omgeving worden de meeste 

bijenhotels bewoond door algemene soorten. Daarbij springen in 

het voorjaar vooral de gehoornde en de rosse metselbij in het oog. 

In de zomer zijn het vooral de kleine zwarte tronkenbijtjes die 

massaal de kleinere gaatjes in jouw bijenhotel bewonen.

Welke bijen nestelen  
in mijn bijenhotel?2 3

Lente = spinnentijd

Denk jij bij spinnen spontaan 
aan de herfst? Dan moet je dit 
even lezen: alleen grote en 
algemene spinnensoorten, zoals 
de kruisspin en de huisspinnen, 
zijn volgroeid in de herfst en 
vallen daarom in het najaar 
harder op. Maar onder de meer 
dan 600 spinnensoorten die in 
Vlaanderen voorkomen, treffen we meer lente- dan 
herfstsoorten aan. Vaak zijn het kleinere soorten die erg 
moeilijk te herkennen zijn. Het op naam brengen gebeurt 
door specialisten die de spinnenlijfjes bestuderen onder 
een stereomicroscoop. Leuk om te weten: de dikke 
kruisspin die je deze herfst in je tuin zal vinden, is nu al 
geboren (dit voorjaar of in de herfst van vorig jaar zelfs). 
Maar als jong ziet ze er helemaal anders uit en is ze maar 
enkele millimeters groot.

ANTWOORD: Naar aanleiding van de recente heisa rond het 

zikavirus werd in een krant luidop afgevraagd of we muggen niet 

helemaal kunnen uitroeien. Geen goed idee, want muggen zijn 

onmisbaar in de natuur. Ze zijn een voedselbron voor vogels, 

vleermuizen en libellen en muggenlarven zijn belangrijk visvoer. 

Bovendien is er in België helemaal geen reden tot paniek. Het 

Instituut voor Tropische geneeskunde volgt de muggen op. Voor 

gevaarlijke ziektes zoals malaria is het hier echt nog te koud en 

gevaarlijke muggensoorten hebben momenteel geen populaties. 

Moeten we bang 
zijn van muggen?

Geen torenvalken zonder muizen

Torenvalken zijn 
echte muizeneters. 
Je ziet ze vaak 
bidden boven 
graslanden en 
bermen. Maar 

omdat het aantal muizen sterk kan verschillen van 
jaar tot jaar, schommelt ook het aantal torenvalken 
vrij sterk. In 2009 rees na een slecht broedseizoen 
de vraag of de torenvalkenpopulatie zich zou 
herstellen na een erg goed muizenjaar. In 2014 was 
het zover. Uit een analyse van de waarnemingen in 
de databank waarnemingen.be blijkt dat de 
torenvalk zich desondanks niet helemaal heeft 
kunnen herstellen, al zijn er grote regionale 
verschillen. In de periode tussen 2008 en 2014 werd 
een afname van 16% vastgesteld. De hele studie kan 
je nalezen in ons tijdschrift Natuur.Oriolus. 
 
Abonneer je nu via www.natuurpunt.be/oriolus.

Vaak zijn  
het kleinere soorten 
die erg moeilijk  
te herkennen zijn

Het aantal muizen 
kan sterk verschillen 
van jaar tot jaar
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Weetje
 
Vlinders met lange wimpers 
Voor nachtvlinders is het erg belangrijk dat ze elkaar vinden in het holst 

van de nacht. Vrouwtjes scheiden feromonen af, een soort geurstof, die 

door de wind verspreid worden. Speciaal om 

die geuren op te vangen, hebben de man-

netjes grote voelsprieten in de vorm van 

een veer. Hiermee kunnen ze de vrouwtjes 

vanop meer dan een kilometer ruiken. 

Wie zit daar aan de oever van de plas? 
In het voorjaar zijn de amfibieën op pad. Kikkers, salamanders en padden 

trekken naar vijvers, poelen en sloten. Ontdek aan de hand van deze 

overzichtelijke zoekkaart welke soorten er allemaal leven bij ons.

Te koop in de Natuurpunt Winkel 

Artikel Nr: 6243903 - Ledenprijs: 2,29 euro

ANTWOORD: Je ziet ze in de lente vaker opduiken in je tuin: 

aarden hoopjes opgewerkte aarde. Het heeft niets te maken met 

een populair televisieprogramma, maar alles met de échte mol. 

Mannetjes en vrouwtjes leven het hele jaar gescheiden maar in 

het voorjaar zoeken ze elkaar op om voor kleine molletjes te 

zorgen. Dan verbinden ze hun ondergrondse mollentunnels met 

elkaar. En dat graafwerk gaat gepaard met nieuwe molshopen. Na 

twee weken gaan ze weer hun eigen weg. 

ANTWOORD: Geen simpele vraag: er zijn veel vogels die grote  

legsels hebben. Mezen leggen meer dan 10 eieren in één nest en 

pimpelmezen soms wel 16. Zo’n hoge aantallen vinden we ook 

terug bij watervogels zoals de waterral en de meerkoet. Maar de 

patrijs doet beter: daarvan werd een nest met 20 eieren gevonden. 

Van een tafeleend is een nest met 22 eieren bekend, maar dat bleek 

gelegd door twee vrouwtjes. Wie weet is de echte winnaar wel de 

koekoek! Die legt 6 tot 25 eieren, maar wel telkens één ei in het nest 

van een andere vogel.

Waar komen die hoopjes  
aarde vandaan?

Welke vogel legt  
de meeste eieren?1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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Amfibieën 
zoekkaart

Is het dier 
helemaal  

zwart en geel 
gekleurd?

Is de buik 
oranje en 

ongevlekt?
Alpenwatersalamander (A)

Is de keel
 ongevlekt?

Vinpootsalamander (A)

Is de keel 
donker met 

lichte
spikkels?

Kamsalamander (Z)
Kleine watersalamander (A)

Tel het aantal tenen aan één voorpoot. Tel je 

vier tenen dan heb je een salamander, tel je er 

vijf, dan heb je een hagedis gevonden. Ga dan 

verder op de zoekkaart voor reptielen! 

Vuursalamander (Z)

 

Salamanders Heeft   het dier 
  een   staart?

Kikkers/padden

A: Algemeen • Z: Zeldzaam • ZZ: Zeer zeldzaam

Het uiterlijk van het vrouwtje van de 

vuursalamander is identiek aan het mannetje.
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   Bloemetjespannenkoeken 
 

Wat heb je nodig?  

10 mooie roomwitte vlierbloesemschermen met steel, 200 

gr bloem, 1 dl melk, 1 ei, snufje zout, zonnebloemolie 

Hoe ga je te werk? 

Maak het pannenkoekenbeslag door de bloem, melk, zout 

en ei goed met elkaar te mengen. Laat wat olie in de pan 

goed heet worden en giet een beetje beslag in de pan. Leg 

bovenop het beslag een vlierbloesemscherm, met de 

bloemetjes naar beneden en het steeltje naar boven. Vóór je 

de pannenkoek omdraait, trek je voorzichtig aan de 

steeltjes. De bloesems zullen loslaten en je kan de pannen-

koek omdraaien en verder bakken.  

Tip: Je kan de bloesems ook vooraf van de steeltjes doen en 

zo bij in het beslag mengen.

 

Laat het je smaken!

Win!
Jaaaaa lente! Tijd om door de weiden te rennen en 
lange fietstochten te maken. Natuurlijk wil je veilig en 
hip de fiets op. Geen probleem met deze Little Nutty, een 
mooie street sport helmet van Nutcase. Speciaal voor de 
kleine hoofdjes (maat XS, 46cm-52cm). 
Antwoord op de vraag “Waarmee vangen nachtvlinders 
geuren” en wie weet fiets jij met een blitse helm de lente in. 
www.natuurpunt.be/win

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

Hoe doe je dat? 
Bouw je hommelhuisje

Heb je al een bijenhotel? Dan is het nu tijd voor een 

hommelhuisje! Van alle hommels overleeft enkel de 

koningin de winter, in de lente gaat ze op zoek naar een 

nieuw huisje.  Meestal gebruikt ze oude muizennesten, 

maar je kan ook hommelhotel aanbieden in jouw  tuin. 

Wat heb je nodig?

Bloempot met gat (20 cm in doorsnede) - nestmateri-

aal: hooi, bladeren, stro, takjes (droog) - oude pot-

scherf, dakpan of houten plankje. 

Hoe ga je te werk?

Kies een zonnige plaats in je tuin, waar de lentezon 

lekker schijnt en de bodem voldoende droog is.

Graaf een putje zo diep als de hoogte van je bloempot. 

Leg het nestmateriaal in het putje en plaats de 

bloempot er omgekeerd bovenop. Vul het putje op met 

aarde, maar laat het gaatje net boven de grond 

uitsteken. Om het nest waterdicht te maken, plaats je 

nog een oude dakpan of potscherf boven het gaatje. Of 

je kan ook een houten afdakje maken.

Zelf groentjes kweken
 

Een vierkante meter moestuin maken is kinderspel; een 

paar minuten per dag zijn genoeg om hem te onderhouden 

en je kan hem overal neerzetten. Bovendien is hij mooi, 

lekker en ecologisch! Met de zaden van Oxfam kweek je 

voortaan zelf groenten en kruiden, en kan je genieten van 

het beste wat de moestuin te bieden heeft!  

Keuze uit 9 soorten.

 

Te koop in de Natuurpunt Winkel 

Artikel Nr: 95163 -  Ledenprijs:  2,59 euro
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NATUUR ...in de stad
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p bergwandelingen in Zwitser-

land kan je heel wat rotsplantjes 

uit de steenbreekfamilie zien. Wij 

hebben er in de stad zelf ook 

eentje! 

In oude flora’s vind je het plantje nog terug als 

‘Kandelaartjes’. Sindsdien is de meervouds-‘s’ 

verdwenen, evenals veel van de toenmalige 

groeiplaatsen op akkers.  Tegenwoordig vind je 

het kandelaartje vooral in de duinen en de 

havengebieden, maar ook op oude stadsmuren 

en nergens zoveel als aan het spoor.

Het kandelaartje is klein, meestal lager dan tien 

centimeter, en de stengels, de vlezige blaadjes en 

de kelkjes zijn bekleed met rode klierhaartjes. De 

witte bloempjes zijn in verhouding vrij groot 

maar in realiteit dus nog altijd heel klein. Ze zijn 

hoe dan ook prachtig in hun eenvoud zoals ze uit 

hun kandelaarvormige kelk tevoorschijn komen. 

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 deze keer verrassen bij een 

blik uit een treinraampje.

Op het spoor van het kandelaartje 
Na de bloei verkleuren de plantjes helemaal 

rood. Terwijl je trein het station uitglijdt, kan je 

het vanuit het comfort van de coupé zien.  Waar 

het perron eindigt, heeft het fijn grind een 

rossige waas gekregen.

Wanneer een trein voorbij zoeft of de wind 

anderszins over de stengels strijkt, wuiven de 

plantjes heen en weer en strooien de kandelaar-

kelkjes de zaadjes rond. De meeste vallen 

rondom, maar ze zijn zo licht (0.01 milligram!) 

dat de wind ze ook verder meeneemt. 

In de zomer is er van kandelaartjes geen spoor 

meer te bekennen. De zaadjes rijpen wat na in de 

zomerzon en pas aan het eind van de herfst 

verschijnen op dezelfde plek massa’s minieme 

bladrozetjes, klaar om in de vroege lente uit te 

groeien tot nieuwe kandelaartjes.  Het kande-

laartje trotseert de winterkou en ontloopt de 

zomerdroogte. Het is de beste manier om te 

overleven op zo’n extreem droge groeiplaatsen.
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...in je tuin

D
e heggenmus. Wat de precieze 

reden van verkiezing is of wat de 

titel juist inhoudt, weet ik niet, 

maar de heggenmus heeft over de 

jaren een vreemd parcours 

afgelegd. Vroeger was de heggenmus een 

bescheiden tuinvogel en een toonbeeld van 

huwelijkse trouw. Ja, vogels ‘trouwden’ vroeger. 

Geen enkele menselijke eigenschap was hen 

vreemd. En vreemdgaan blijkt daar nu ook bij te 

horen. Uitgerekend de brave heggenmus bleek 

het niet zo nauw te nemen met de huwelijkse 

trouw. Nauwkeuriger onderzoek van de laatste 

jaren (inclusief DNA-onderzoek) toont  aan dat 

het typische mannetje-vrouwtje-nestje een 

menselijk ideaal is en dat vogelkijkers al te vaak 

hun eigen menselijke moraal op hun studie-

objecten projecteerden. Vogels houden zich niet 

bezig met moraal. Vogels zijn druk bezig met 

overleven. Eigen genen eerst.  

De heggenmus, dus. Op het eerste zicht een saai 

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…  En af en 

toe komt dan een BVtje (Bekend of 

Bruin Vogeltje) langs. 

En de ‘Vogel van het jaar 2016’ is…
vogeltje, of laten we het woordje saai schrappen 

en vervangen door onopvallend. Het had ook 

grijsborstje kunnen heten, want dat is zowat het 

enige opvallende kenmerk. Door de bruin 

gestreepte rug lijkt het op een ‘echte’ mus – geen 

familie - maar het heeft het veel fijnere snaveltje 

van een insecteneter. Ook de dunne vleeskleu-

rige pootjes, maar vooral de manier van doen zijn 

helemaal anders. Naast het onopvallend uiterlijk, 

beweegt een heggenmus zich ook onopvallend 

door je tuin. Alleen als het mannetje zingt, kijkt 

iedereen op. De zang biedt weinig variatie en is 

moeilijk te beschrijven, tenzij dan als een plotse 

uitbarsting van energie. Of levensvreugde. Of is 

dat ook te menselijk uitgedrukt?
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...in close-up

I
k weet het, het is verleidelijk. Wie knipte niet 

eens een tak met katjes om die dan in een 

vaas in de living te laten openbloeien? Een 

wanhopig vastklampen aan een soms 

voorbarig eerste teken van leven na die lange 

winter. Ik smeek je: alstublieft, doe het niet!

Laten we even stilstaan bij een wilg die in bloei 

komt. Je zal merken dat er twee soorten katjes 

zijn: poezelige witte en ordinaire groene. Op 

verschillende bomen dan nog. Van tussen die 

poezelige witte haren groeien de meeldraden 

met hun gele kop. Het zijn de mannelijke katjes. 

De wind neemt hun stuifmeel overal mee. 

Gelukkig zijn wilgenpollen slechts zwak aller-

geen. Met wat geluk sukkelt er ook wat stuifmeel 

op de stampers. Die staan op die andere, 

ordinairdere, groene vrouwelijke katjes. De katjes 

die niet afgeknipt worden voor thuis. Tussen 

haakjes: die witte pluizen die van de wilgen 

waaien, dat is niet het stuifmeel, dat zijn de 

zaadjes. Maar dan zijn we al later in de voort-

plantingscyclus en ook later op het seizoen.

Wilgen overleven niet alleen op geluk. Zie je die 

glinsterende druppels tussen de meeldraden van 

de poezelige en tussen de stampers van de 

groene katjes? Hommels en verschillende 

soorten solitaire bijen vliegen vroeg in het jaar, 

op zoek naar stuifmeel om hun broed te starten, 

maar ook naar brandstof om het allemaal te 

kunnen bevliegen. En die brandstof is de nectar 

die de katjes aanbieden … in de hoop dat die 

hommels  en bijen stuifmeel meenemen van de 

mannelijke en brengen naar de vrouwelijke 

katjes. 

Door zo’n tak met katjes af te knippen, knip je dus 

meteen ook een belangrijke levenslijn door. 

Zowel voor het nageslacht van de wilgen als dat 

van hun bestuivers, de bijen en hommels. 

 

Peter De Ridder

Als je de natuur in close-up bekijkt, 

gaat er een nieuwe wereld voor je 

open. Een schier eindeloze variatie 

aan levensvormen, elk met hun 

eigenaardigheden. Stilstaan bij de 

kleine dingen des levens,   je krijgt er 

nieuwe energie van.  Zeker van zo’n 

krachtig symbool van de lente als 

een wilgenkatje!

Kijken mag, aankomen niet!
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Op stap met

 op stap met...

        Sofie 
 Vandewalle

Bio 
Sofie werkt als administratief 

medewerker in het Chocolade-

museum in Brugge. In haar 

vrije tijd schildert ze graag. Ze 

experimenteert met 

verschillende stijlen en 

materialen, en volgt cursussen. 

Zo ontwikkelt ze haar eigen 

stijl. Ze leeft zich ook uit in 

improvisatiedans. Samen met 

haar lerares ontwikkelt ze haar 

eigen dans en ontdekt ze haar 

favoriete muziek. 

Dinsdag 11u15
 

Ik heb met Annie afgesproken in Cinema Lumière in Brugge 

om onze volgende filmvoorstelling voor te bereiden. Op 17 april 

tonen we een mooie documentaire, Demain, over een team dat 

naar 10 verschillende landen trekt en een oplossing zoekt voor 

de ecologische, economische en sociale crisis.

DI 11:15 DI 11:45
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Op stap met

Donderdag 19u20
 

Ik zit in een plantenwerkgroep en omdat er in de winter niet 

zoveel te zien is vroegen we aan Koen Maréchal, boswachter voor 

het Agentschap van Natuur en Bos om een voordracht te geven. 

Hij vertelde ons over de herinrichting van het Zwin en hoe dat 

wordt gerealiseerd met verschillende partners.

Vrijdag 14u50
 

Twee dagen per week werk ik in het Chocolademuseum in Brugge. 

Ik kom met heel veel verschillende nationaliteiten in contact en 

leer zo verschillende culturen kennen. Ook een prima manier om 

mijn talen te onderhouden. Omdat ik deeltijds werk, kan ik veel 

tijd uittrekken voor Natuurpunt.

Zaterdag 16u35

Ik ben bestuurslid van Natuurpunt Brugge. Aan het bestuur stel 

ik films voor waarrond we voorstellingen kunnen organiseren. 

Bovendien ben ik altijd bereid om te helpen als er vrijwilligers 

nodig zijn. Hier sta ik achter de tap op de algemene vergadering 

van Natuurpunt Brugge.

Zondag 15u10

Samen met mijn vriend Wim trek ik naar het natuurgebied Ter 

Doest. Hij is bioloog en vogelaar, en leert me veel dingen bij over 

de natuur. Ik heb me altijd al graag teruggetrokken in de natuur 

om rust te vinden. Ik ben niet opgevoed met natuur maar nu 

profiteer ik er des te meer van.

Dinsdag 11u45

Samen met Annie beslis ik welke films we selecteren voor 

de voorstellingen en doe ik de andere voorbereidingen. 

Naast Annie zijn er nog enkele enthousiaste mensen die 

meehelpen aan de praktische organisatie van de voorstel-

lingen. Dat teamwerk vind ik heel belangrijk: samen 

bereik je zoveel meer. 

ZO 15:10

ZA 16:35

DO 19:20

WO 11:00

VR 14:50
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V
ogelaars hebben ook 

fantasieën, vooral de niet zo 

onderlegde vogelaar. Hij 

droomt van een app die 

vogelgeluiden herkent, 

Shazam voor Pietepietepiet, wie zingt dit 

vrolijk lied? Hoe heerlijk zou het zijn. Je 

wandelt met je verrekijker door beemd en 

bos en hoort een opgewekt wijsje. Je steekt 

je telefoon in de lucht en de app zegt: Het 

is de zwartkop! Zonder discussie. Ook al 

zingt een zenuwachtige merel net zoals 

een zwartkop. Of een tuinfluiter. Nee! Het 

is de zwartkop. De app weet het zeker.

Helaas is de app van hierboven een fantasie 

voor altijd. Geen app op aard zal ooit 

vogelgeluiden herkennen. Vogels zijn 

namelijk niet toonvast. Bovendien zingen 

ze allemaal door elkaar. En spreeuwen 

schreeuwen alles mee. Dan kan je beter 

Pietepietepiet gaan oefenen met Marcel of 

Luc of Jan of Annie. Zij kennen allemaal 

méér vogelhits dan eender welke app.

Desalniettemin héb ik een vogelapp, met 

alle vogels van Europa én hun geluiden. Je 

kan er verwarring mee zaaien in de trein. 

(Zit hier nu écht een steenuil? Of is die 

pendelaar gewoon heel erg moe?) En je kan 

er verwarring mee zaaien in het bos. Vooral 

roodborstjes zijn gevoelig aan de app. Steek 

je telefoon in de lucht, draai het liedje van 

de roodborst en binnen de kortste keren 

komt een levend vogeltje aangevlogen. Tsi 

tsi tiri tiri, zingt het, Tsi tiri tiri. Onder 

roodborstjes wil het zeggen: Waar zijt gij 

mee bezig? Doeme toch. Dit is mijn gebied. 

Ge kunt maken dat ge wegkomt. Of ik pik 

uw ogen uit.

Een bomenapp heb ik trouwens ook gehad. 

Gehad, want ik heb hem gewist. Ik kwam 

ineens overal te laat omdat ik onderweg 

perse alle bomen wilde determineren. 

Kortom, waar het de  natuur betreft heb ik 

mijn bedenkingen bij het nut van de app. 

Maar dat is uiteraard buiten de app van 

Natuurpunt gerekend. Ik ben met die app 

naar de Demerbroeken in Zichem geweest, 

op een mooie dag, in het gezelschap van 

een normaal mens, géén vogelaar.

Terwijl hij voorop liep met de app, de route 

in de gaten hield en leerde hoe gevaarlijk 

trilveen kan zijn, kon ik vogelen à volonté. 

Kijk daar, een goudhaantje. Het kleinste 

vogeltje van Europa! Zouden dat buizerds 

zijn? Met zijn drieën tegelijk? En tiens, is die 

fuut nu al opnieuw opgedoken? De app 

hield ons bij en trilde als de gids iets te 

vertellen had, over Ernest Claes of over 

dwaallichtjes en de wateraardbei. Het was 

net vakantie in Zichem, met dank aan de 

app. Niemand zou het ooit zelf in zijn hoofd 

halen om dat paadje in te slaan.

Stel je voor dat ik die klapekster had gemist. 

De app gebaarde van niks. Dat doen apps 

nooit. Maar applaus! Ik zag een wit vogeltje 

zitten op het uiteinde van een tak. Zou dat? 

Met zorromasker en al? Het was een 

klapekster! Uiteraard haalden wij de 

wandeling niet tot op het einde. Het is 

typisch voor vogelaars. Die stappen nooit 

door. Die blijven overal hangen. Gelukkig 

had de gids alle tijd van de wereld. Ik klapte 

in mijn handen en besloot: De app van 

Natuurpunt is een droom voor vogelaars, 

zeker de ongehoorzame.

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.

          Shazam voor 
     Pietepietepiet  

Dit stukje gaat over 
vogelapps en een 
gids met alle geduld 
van de wereld.

An
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Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. De natuur zit vol schoonheid, en wie goed 
kijkt, vindt zelfs in het allerkleinste hoekje een verborgen parel. En van die kleine schatten 
genieten we vaak nog het meest.

       Kleine  
 natuurwonderen

Jonas Van Laere

In beeld

François SommenFilip DeclerckMie Meeuws
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Michal Schols

Foto-oproep
Je kan de natuur ook door een 

telescoop fotograferen. 
 Al eens geprobeerd? 

Stuur ons dan je mooiste 
digiscopingbeelden. 

www.natuurpunt.be/oproep

In beeld

Luk Van CampDanny Declercq

Roel Verleyen Rodan Nol Robin Septor
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Activiteiten

Opendeurdag in de       
  Vallei van de Zuidleie
Zondag 29 mei, 7u tot 18u 

Verwennerij voor iedereen, met wandelingen in 
Warandeputten, Leiemeersen en Gruuthuse park, een 
begeleide fietstocht, allerlei ecologische en educatieve 
infostandjes, doorlopende verkoop van tuinkruiden, een 
voorstelling van de nieuwe fietsapp rond de Vallei van 
de Zuidvalleien. Kinderen beleven plezier tijdens een 
kinderwandeling, kinderanimatie of op het springkasteel.

Jaagpad langs het kanaal, achter de lagere school van 
Moerbrugge, 100m stroomopwaarts Moerbruggebrug.

www.valleivandezuidleie.be

Walk for Nature 
Adellijke natuur
Zondag 17 april, 7u tot 18u 

Hoe vol kan een programma zitten?  
Wat dacht je van een vroege 
vogelwandeling, symposium, optreden 
van Paul Michiels, wandelingen langs 
landschapsposten, huifkartochten, 
tentoonstelling schoolkunstwerkjes, 
vertel- en knutselhoek ...
 
Kasteeldomein t’ Serclaes, 
Binkomstraat, Lubbeek

www.natuurpuntoostbrabant.be

Beleef de  
Kalkense Meersen  
tijdens de Doe-dag
Zondag 1 mei

Op zondag 1 mei kan je de Kalkense 
Meersen volop beleven. Je kan dan 
deelnemen aan verschillende wandelingen 
en fietstochten. Of breng een bezoek aan 
de Natuurpuntboerderij, kom smullen op 
de picknick (inschrijven voor 25 april) of  
bezoek de fototentoonstelling met foto’s 
van vroeger en nu. Ook voor de kinderen 
is er van alles te beleven zoals het blote 
voetenpad, knutselen met natuur of 
bijenhotels bouwen.
Startplaatsen in Wetteren, Schellebelle, 
Kalken en Uitbergen. Start 13u (Picknick 
vanaf 12u).

www.natuurpunt.be/doedag

Belval viert Feest!
Zaterdag 7 mei, 9u 

Elk jaar wordt er in Belval gefeest om het 
herstel van dit prachtige natuurgebied 
te vieren. Het dagprogramma bestaat 
uit geleide wandelingen, workshops voor 
kinderen, streekproductenmarkt en een 
muzikaal optreden temidden van de rijke 
natuur die de streek te bieden heeft.

Belval-en-Argonne, D354, 51330 

www.natuurpunt.be/belval-viert-feest
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Wildeplantenbeurs  
       in de Bourgoyen
Zondag 1 mei, 10u tot 17u 

Bezoek met familie en vrienden niet enkel de Gentse 
Floraliën, maar ook de wilde floraliën van Gent! Doorlopend 
verkoop van wilde planten en zeer groot aanbod van 
biotuinkruiden. Tips voor meer natuur in je tuin, met 
speciale aandacht voor de egel. Info en workshop rond 
‘eetbare wilde planten’. Biocafé met live muziek van 
Florian en Ambroos De Schepper en Moussa Dembele, en 
animatie voor jong en oud met ondermeer verhalen in het 
gras en het Meespeelcircus van Tine & co.

Bezoekerscentrum De Bourgoyen,  
Driepikkelstraat 32, Gent
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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

20/03
Familiefestival DoorDeBomen: Tover 
meer leven in de tuin!

Strombeek

08/04 Bushcraft voor gezinnen Oudenaarde

10/04
2de Zondag: Geen bomen zonder 
zwammen

Hoeilaart

13/04 Natuur-In-Zicht Diest

19/04 Word Stappersven Verkenner!
Kalmthout
VOLZET

19/04 Infoavond steenmarter Balen

20/04 Bomen en struiken in zomerkleed Gent

24/04 Proeven van de natuur Kasterlee

16/04
Streekverkenning Duinengordel 
‘zandfauna’

Opglabbeek

18/04 Natuur in je tuin Poperinge

12/05 Amfibieën en reptielen Beringen

12/05 Eetbare inheemse voorjaarsplanten
Brugge
VOLZET

24/05
Natuurfotografie: Hoe leer ik werken 
met reflexcamera?

Harelbeke

25/05 Dagvlinders Neerpelt

26/05 Toen de dieren nog spraken ... Koksijde

31/05 Giftige en eetbare planten Hasselt

01/06 Nachtvlinders Hallaar

02/06 Aan de slag met insecten Gent

Familiefestival     
       DoorDeBomen:  
Tover meer leven in de tuin!
Cultuurcentrum Strombeek zet de lente lavendelfris in 
met de tweede editie van het speelse 
familiefestival ‘DoorDeBomen’ voor 
gezinnen met kinderen van 3 tot 10 jaar! 
Een groen geurend familiefestival waarbij 
je wordt ondergedompeld in een magisch 
natuuravontuur: het bos, de tuin en haar 
bewoners vormen de rode draad. Joeri 
Cortens van Natuurpunt CVN geeft een 
workshop "Tover meer leven in de tuin" 
voor kinderen van 3-6j + 7-10j. 
Zondag 20 maart

Bushcraft voor gezinnen
Altijd al eens in het bos willen slapen in je zelfgemaakte hut of 
shelter? Wil je leren hoe je vuur kan maken zonder aansteker 
of lucifer? Zin om samen een waar feestmaal klaar te maken op 
het kampvuur? Eens zelf een houten lepel maken? Schrijf je in 
samen met je (groot)ouder(s) en beleef en leer hoe je je thuis 
kan voelen in het bos. We prikkelen al onze zintuigen en proeven 
van lekkere verrassingen uit het bos. Avontuur verzekerd voor 
groot en klein! 
Vrijdag 8 april & zaterdag 9 april

Boeiende basiscursus 
voor elke natuurliefhebber

Zoek je echte natuurbeleving? Wil je basiskennis over de 
natuur opdoen? Dan hebben we de volgende basiscursussen 
in de aanbieding: Natuur-In-Zicht, Natuur voor groentjes en 
verkennerscursussen. Je wordt ondergedompeld in de natuur in 
jouw buurt. Lokale deskundige vrijwilligers verzorgen de lessen 
en excursies. 

www.natuurpunt.be/activiteiten
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Agenda

20.03
Hoogstraten
LENTE IN DE KOLONIE  
Proef samen met een gids van de ontlui-
kende natuur in Wortel-Kolonie.

Zondag 20 maart, 14u 
Bezoekerscentrum De Klapekster,  
Kolonie 41, 2323 wortel

23 & 24.04
Herzele
20 UUR NATUUR  
20 jaar Natuurpunt Herzele vieren we 
met: uilenwandeling, vroegmorgentocht, 
ontbijt, demo vogels ringen, picknick, 
natuurfietszoektocht …

Zaterdag 23 en zondag 24 april
www.natuurpuntherzele.be

24.04
Antwerpen
INHEEMSE PLANTENMARKT 
Bouw mee aan een biodiverse stad en 
koop inheemse planten voor je tuin of 
terras. Want wilder is beter!

Zondag 24 april, 10u - 17u
Kloosterstraat, Antwerpen 

30.04
Brussel
OP ZOEK NAAR BRUSSELSE 
BIJEN 
Met de wilde bijen en wespenwerkgroep 
Aculea gaan we op Brusselse bijenjacht 
in een stadspark en volkstuintjes.

Zaterdag 30 april, 14u
Uitgang metro Pannenhuis - Charles 
Demeerstraat, ter hoogte van  
huisnummer 100

01.05
Westouter - Heuvelland
OPENBRONNENDAG IN DE 
BROEKELZEN  
Herontdek 25 jaar na aankoop de pracht 
van de Broekelzen: van bronbosje tot 
verbossingsakkers …

Zondag 1 mei, 14u tot 18u
Zaal Uytendoale, Sulferbergstraat, 
Westouter

24.04
Ronse
VLAAMSE ARDENNENDAG 
Kom genieten van tal van boeiende 
activiteiten in de pittoreske heuvels en 
de bloeiende bossen van de Vlaamse 
Ardennen.

Zondag, 24 april 
CC De Ververij, Wolvestraat 37, Ronse
www.vlaamseardennendag.be

01.05
Riemst
LAMMETJESDAG
Kom kennis maken met onze kudde. 
Knuffel de lammetjes, ga er mee op 
wandel, of proef van lekkere  
streekproducten. 

Zondag 1 mei, 10u - 16u
Parking speeltuin, Steenstraat, Riemst

Meer dan 1300 fotografen stuurden hun mooiste foto’s in voor de ARGUS-
Natuurpunt fotowedstrijd. Zij brachten de schoonheid en de kwetsbaarheid van 
de natuur en het landschap in beeld. 40 beelden haalden de finale, die stellen 
we nu aan je voor. Te bezoeken in een bezoekerscentrum in jouw buurt.

www.natuurpunt.be/agenda

Vlaamse natuur in beeld  
ARGUS-Natuurpunt fotowedstrijd  
2015 stelt tentoon
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01.05
Herent
SCHAPENTOCHT 
Kinderen wandelen met Brecht, de scha-
pen en de herdershond mee. Halverwege 
houden we een picknick. Op de Molle-
kensberg worden de schapen losgelaten . 

Zondag 1 mei, 10u30
Vertrek op kruising Ellestraat en Groen-
straat (enkel via Ellestraat bereikbaar).

07.05
Diepenbeek
BOOMKIKKER- 
AVONDWANDELING
Kom met ons mee luisteren naar de  
geluiden van de boomkikker in de  
Dauteweyers.

Zaterdag 7 mei, 20u30
Cultureel centrum Lutselus,  
Pastorijstraat, Diepenbeek

05.06
Ursel
DE MEETJESLANDSE GORDEL
Ontdek de mooiste trage wegen en 
natuur van het Meetjesland. Je kan 
kiezen uit een zestal fietsroutes en twee 
wandelroutes.

Zondag 5 juni, 10u-15u 
Centrale startplaats is de Drongengoed-
hoeve in Ursel, maar kan ook op vijf 
andere plaatsen

15.05
Haacht
SPOKEN BESTAAN NIET,  
WATERDRAAKJES WÈL
Het natuurgebied Antitankgracht wordt 
helemaal op maat van de kamsala-
mander ingericht. Kom de fantastische 
waterdraakjes ontdekken. 

Zondag 15 mei, 14u
Dijlebrug, Keerbergsesteenweg, Haacht

17.05
Brugge 
KLIMAATDOCU ‘DEMAIN’
Een film over de klimaatverandering 
met een positieve boodschap.
Tickets : bij Sofie Vandewalle,  
natuurpuntfilm@outlook.be  
of 0494-99 69 10 | Prijs/VVK 8€ / ADK 9€. 

Dinsdag 17 mei, 10u30
Cinema Lumière,  
Sint-Jakobsstraat 36, Brugge

28.05
Westerlo
STEENUILEN RINGEN
Kom mee Steenuilen ringen en treed bin-
nen in de leefwereld van die bijzondere 
vogels.

Zaterdag 28 mei, 19u
Parking Asberg op hoek met Jagersweg, 
Westerlo

28.05
Bree
PROEVEN VAN DE NATUUR
Boeiende biodiversiteitsverhalen bren-
gen ons langs houtkanten met lijsterbes-
sencrème en bermen en weiden met 
zuringpesto of paardenbloemgelei 

Zaterdag 28 mei, 14u - 17u 
Natuur.huis Mariahof,  
Mariahofstraat z/n, Bree

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

09.06
Harelbeke
FLIRTEN IN HET GROEN
Flirten en verleiden. Iedereen doet het  
of … probeert het. In de dierenwereld 
vindt Joeri Cortens genoeg inspiratie 
voor een heuse comedyvoorstelling.

Donderdag 9 juni, 14-16u30
Bezoekerscentrum PSNC De Gavers/ Prijs: 
€6 (taart en koffie inbegrepen),  
Eikenstraat 131, Harelbeke

15/05 
Ezeltjes op stap met 
Natuur.speurdertjes, 

Tienen 
Natuurzoektocht met ezels.  

Spelletjes en zoekertjes onderweg. 
Hele dag met picknick. Einde om 16u, 
maar dit zou wel eens kunnen later 
worden als de ezeltjes koppig willen 
zijn! Tip: laarzen zijn een goed idee!

 
Zondag 15 mei, 10u-16u 

Inschrijven verplicht. 
 

Natuur.huis De Gors, Metselstraat 
101, Vissenaken

Agenda
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Het laatste woord

Tijdens mijn dagelijkse rit door de Haspen-

gouwse velden kijk ik met gemengde 

gevoelens uit naar de lente. Lente? Even 

geleden was dit een bolwerk van grauwe 

gorzen. Dat is voorbij. De vogels zwijgen hier, 

zoals op te veel plaatsen in Vlaanderen. 

Jarenlang overleg en Europese vergroenings-

maatregelen hebben weinig opgeleverd.  

Het landbouwgebied verloor zijn karakter, 

geschiedenis en natuur.

Daar leggen we ons niet bij neer. Het gaat  

over ons voedsel én ons landschap. We 

investeren er allemaal samen veel geld in: 

inkomenssteun, investeringssubsidies, 

pachtwet, inrichtingen door VLM, heffingen 

door Polders en Wateringen, gunstige 

fiscaliteit. Andere industriële sectoren kijken 

met ongeloof naar zoveel steun.

De Vlaamse landbouw richt zich vooral op 

veeteelt en bulkproducten voor de wereld-

markt. Gevolg: landbouwers worden gedwon-

gen tegen de laagste kost te produceren en 

het platteland daarvoor in te richten. Elke 

overblijvende boom staat in de weg. Die 

aanpak heeft de productiviteit doen stijgen, 

maar veel boeren weggejaagd uit de sector. 

De Vlaamse landbouw palmt zowat de helft 

van de regio in om 1% van de economische 

toegevoegde waarde te realiseren.

De toekomst is aan differentiatie en land-

bouwproducten met een hogere toegevoegde 

waarde. Door bijvoorbeeld de naam van de 

landbouwer of de streek aan het product te 

koppelen. Riet langs een kreek in het Meetjes-

land is dan geen kost maar een versterking 

van het unieke lokale karakter. Ook voor de 

bredere voedingssector en andere platte-

landsondernemers biedt dat mogelijkheden. 

Steun aan landbouw moet dan ook in veel 

grotere mate gaan naar diegenen die het 

landschap onderhouden. Dat komt de hele 

gemeenschap ten goede.

Nu al zijn er heel wat landbouwers die efficiënt 

werken, en tegelijk meehelpen aan een levend 

landschap en bruisende dorpsgemeenschap-

pen. Zij tonen de weg. Een karaktervol 

platteland vol zingende akkervogels zou een 

mooie bekroning vormen op hun werk.

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

Bestel de producten uit het blad in de Natuurpunt Winkel: www.natuurpunt.be/winkel - winkel@natuurpunt.be  

015-43 16 88. In de 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

Help reservaten groeien. Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588. Vermeld "Gift Natuurpunt" en  

het projectnummer van jouw favoriet natuurgebied. www.natuurpunt.be/gift

De toekomst is aan 
differentiatie en 
landbouwproducten 
met een hogere 
toegevoegde waarde.
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                 Het woord 
              van de voorzitter



Het Belgisch merk van verrekijkers en telescopen

kwaliteit in service en techniek

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

Optiek Porteman 
Natuurpunt optiekshop | Ieper

AS ADVENTURESights Of Nature 
Natuurpunt optiekshop | Brugge

KITE PETREL  
SINDS JAAR EN DAG BEWEZEN DE BESTE KWALITEIT  
EN DUURZAAMHEID IN ZIJN KLASSE.

Koop uw KITE Optics instrument met ledenkorting bij een officiële partner en steun zo Natuurpunt:
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Wil jij weten wat er met je afvalwater gebeurt nadat het door je afvoer verdwijnt?
Ben je gefascineerd door biochemie, of hecht je net als Aquafin veel belang aan
een goede kwaliteit van ons oppervlaktewater? 

Kom dan eens een kijkje nemen op een van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties!
Dit jaar stelt Aquafin haar deuren open voor de buurtbewoners van de installaties in
Jesseren (Borgloon), Maarkedal, Ouwegem (Zingem), Steenokkerzeel-Zuid,
Bikschote (Poelkapelle), Noordschote (Lo-Reninge), Leisele (Alveringem), Beselare
(Zonnebeke) en RWZI Markegem (Dentergem). Hou de website van Aquafin in de
gaten voor de juiste data. Tot dan!

www.aquafin.be

Ontdek de weg
naar zuiver water
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