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     Mijn leven ademt natuur

E
en leven zonder natuur kan ik me niet meer herinneren. Blijkbaar ging ik als peuter al achter de 

vlinders aan. Dat hadden mijn ouders natuurlijk snel in de mot en we werden als gezin lid van 

de toenmalige Wielewaal en Natuurreservaten (nvdr die vormen nu samen Natuurpunt). Samen 

met enkele geweldige JNM-jaren is dat voor mij het perfecte recept gebleken om als fulltime 

natuurliefhebber door het leven te gaan.

Het grootste deel van de tijd was ik een echte all-rounder. Vogels kijken met de telescoop, meehelpen met 

beheerwerken … ik deed het allemaal met evenveel passie. Recent is de aandacht toch weer volledig op 

nachtvlinders gericht. Daar heeft de oprichting van Insectenwerkgroep Voelspriet een belangrijke rol in 

gespeeld. In 2012 werd de werkgroep door acht insectenliefhebbers van de Natuurpuntafdelingen Londer-

zeel, IJsvogel en ‘s Heerenbosch boven het doopvont gehouden. Gelijkgestemde zielen op zoek naar klein 

gespuis, het stimulerend effect daarvan valt niet te onderschatten. Op waarnemingen.be, de databank voor 

alle waarnemingen van vogels, insecten, zoogdieren, planten … hebben we een gepersonaliseerde pagina. 

Erg leuk.

Naast natuur is ook fruit een grote passie. En dan vooral de lokale, bijna verdwenen rassen en soorten. 

Omdat die vaak niet meer in de boomkwekerijen worden aangeboden, heb ik zelf leren enten en oculeren. 

Fruitbomen zijn bijzonder interessant voor allerhande dieren. Momenteel ben ik een ‘klotjespeer’ 

aan het enten. Een soort waarvan de afgevallen vruchten niet meteen rotten maar vele maan-

den vers onder de boom blijven liggen. Wat volgens de Nationale Boomgaardenstichting een 

hele resem wild en vogels aantrekt. Benieuwd wat dat zal geven als hij groot is. Biodiversiteit 

start bij mij in mijn eigen tuin.

Groetjes,

Ruben Meert
Natuurpuntvrijwilliger bij Insectenwerkgroep Voelspriet

Als leraar natuurwetenschappen 
aan het Lyceum Aalst, moet ik 
de eindtermen behalen. Maar ik 
vind het zeker zo belangrijk om de 
leerlingen liefde voor de natuur bij 
te brengen. > blz. 44
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“Overleg werd vervangen door computer-
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Michaël Pas “Vogels zijn machtig.”
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Goedkoper lezen   
Lezen, weten en leren. Als lid van Natuurpunt krijg 
een fikse korting.

 � Gratis proefabonnement op Nest en Knack
 � Korting bij Eos Magazine, National Geographic
 � Voordeel op kranten
 � Voordelig je eigen fotoboek maken

Uitstapjes 
Zin in een leuke uitstap? Vergeet je lidkaart niet.

 � Dierenpark De Zonnegloed
 � Plantentuin Meise
 � Domein van de grotten van Han
 � Aquascope van Virelles

Alle voordelen en voorwaarden op  
www.natuurpunt.be/voordelen
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Bruine kikkers in hun voortplantingspoel in de Vallei van de Oude Kale.
Foto: Bert Willaert
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Shoppen in stijl

Na katoen is jute de belangrijkste plant- 
aardige vezel waar grove, sterke draden uit 
gesponnen kunnen worden. Jute is bovendien 
100% biologisch afbreekbaar en recyclebaar; 
dus goed voor het milieu. De tas is gedeco-
reerd met mooie insecten tekeningen.
 
Artikelnr: 97572 
Ledenprijs: 5,39 euro
www.natuurpunt.be/winkel

De Blauwe Planeet II

Na de documentaires is er nu ook het boek dat 
je een kijkje laat nemen in de verborgen 
diepten van alle oceanen. De BBC maakte met 
ultra-hd-technieken opnames onder de 
zeespiegel. Er werd zelfs gebruikgemaakt van 
camera’s op de rug van orka’s. De fascinerende 
beelden laten onbekende werelden met 
bijzondere dieren en planten zien.

Artikelnr: 1566702
Ledenprijs: 26,99 euro
www.natuurpunt.be/winkel

Kort

    Mijn 
BEELD

Eerherstel  
voor de kreken

Webinars  
brengen natuur  
in huiskamers

      NATUUR
    PRODUCT

nieuws

Het Meetjeslandse krekengebied 
heeft er een extra kreek bij. Een 
waterplas in Sint-Laureins die  
de naam ‘Zonnekreek’ draagt, 
verdween een halve eeuw geleden 
onder baggerspecie uit het Leo-
poldkanaal. Natuurpunt heeft de 
kreek opnieuw uitgegraven. Zo 
krijgen de zaden van verdwenen 
plantensoorten na vijftig jaar 
opnieuw de kans om te ontkiemen. 
Maar ook voor de omwonenden en 
landbouwers uit de buurt zijn de 
werken een goede zaak. Het 
krekengebied kan meer water 
bufferen, wat de kans op over- 
stromingen op nabijgelegen 
percelen en in de dorpen verkleint. 
De werken gebeurden in samen-
werking met de Generale Vrije 
Polders, een lokale landbouwer en 
de gemeente Sint-Laureins. Vlaams 
minister Joke Schauvliege zorgde 
voor financiële ondersteuning.

Aan een computerscherm gekluis-
terd zitten: het lijkt niet de beste 
manier om iets bij te leren over de 
natuur. 
En toch, dankzij de webinars van 
Natuurpunt CVN kan je heel wat 
opsteken over de natuur. Via een 
livestreamverbinding kunnen de 
deelnemers vanuit hun luie zetel 
een ervaren lesgever in huis halen. 
Via chat kunnen ze vragen stellen 
die live beantwoord worden. De 
eerste webinars waren razendsnel 
volzet: meer dan 500 mensen 
keken live naar een les van Joeri 
Cortens over bijen in de tuin.  
Wil je de webinar herbekijken of de 
volgende keer live meekijken? Surf 
naar www.natuurpunt.be/webinars

Bert Willaert is bioloog en sinds zijn 
17de fotografeert hij. Zijn grote passie 
zijn amfibieën. Zijn nieuwste liefde 
kreeg de naam Leon.

“Dit koppel bruine kikkers fotografeerde ik 
in de Vallei van de Oude Kale. De vele 
vochtige plaatsen binnen dit gebied vormen 
in het voorjaar een geschikte voortplan-
tingsplaats. Vanuit hun winterverblijfplaats 
trekken de dieren bij het eerste zachte en 
vochtige weer naar ondiepe poelen, sloten 
en vijvers, waar ze vaak met grote aantallen 
hun eieren afzetten. Een waar spektakel in 
de vroege lente. De voorjaarszon zorgde 
samen met de reflectie in het ondiepe 
voortplantingswater voor dit mooie tafereel 
op een ondergelopen weiland. Zo snel als ze 
gekomen zijn, verdwijnen de volwassen 
dieren ook weer uit het water richting 
zomerverblijfplaats. Bruine kikkers zijn 
maar een van de vele mooie soorten die je 
kan aantreffen langs de wandelpaden door 
het valleigebied. 

Wij hebben het geluk om bijna alle nood- 
zakelijk spullen voor onze kersverse zoon 
gekregen en geleend te hebben van vrienden 
(waarvoor we heel dankbaar zijn). Het leek 
ons dan ook een fijn idee om mensen die iets 
willen geven voor de geboorte van Leon  te 
vragen om in de plaats daarvan een bijdrage 
te doen aan Natuurpunt. Onder het motto 
“meer natuur voor Leon” hopen we immers 
dat hij en zijn generatiegenoten in de 
toekomst kunnen blijven genieten van de 
jaarlijkse voorjaarstrek van 
amfibieën in de Vallei van  
de Oude Kale."

www.bertwillaert.com

Aan onze kust verschijnen opnieuw 
hoge zandkliffen na een storm. 
Natuurpunt pleit naar aanleiding 
daarvan voor een natuurlijke,  
dynamische kustlijn.

Natuurpunt wordt net als heel wat 
steden en gemeentes lid van de 
Statiegeldalliantie. Doel: zwerfvuil 
in natuurgebieden een halt 
toeroepen.

4 januari
Enkele duizenden kraanvogels trokken 
over ons land. Het natuurfenomeen is 
er zo’n 2 maand later dan normaal. 
Oorzaken: weer, wind en de klimaat- 
verandering.

9 januari

14 januari

De eerste spade gaat de grond in 
voor natuurherstel in de Demervallei 
tussen Rotselaar en Diest.

25 januari

Meer dan 33.500 Vlamingen tellen de 
vogels in hun tuin tijdens Het Grote 
Vogelweekend. Een absoluut record. 
Opvallend is de achteruitgang van de 
merel.

30-31 januari

De Warmste Week van Studio Brus-
sel brengt 26.171 euro in het laatje 
voor 3 projecten van Natuurpunt.

20 februari

Sinds nieuwjaar heeft wilde natuur 
in Vlaanderen een nieuwe  
mascotte. Naya heet ze, en ze draagt 
een zender. Het gaat om de eerste 
zekere waarneming van een 
Vlaamse wolf in meer dan 100 jaar. 
Naya stak de grens over via het 
Kempenbroek in Bocholt en hield 
zich nadien vooral op in de buurt 
van de vallei van de Zwarte Beek en 
het militair domein van Leopolds-
burg. De wolvin lijkt het naar haar 
zin te hebben in die robuuste 
natuurgebieden, want bij het ter 
perse gaan van dit tijdschrift is 
Naya er nog altijd. Het is nu aan de 
overheid om een wolvenplan te 
voorzien om mens en wolf succesvol 
te laten samenleven. Met compen-
saties voor wie schade ondervindt 
en heldere informatie. Want onze 
wilde dieren lijken dan wel stoer en 
gevaarlijk, ze zijn vooral heel erg 
kwetsbaar.

In de ban van Naya

Erkenning voor 
natuurgebieden 

Vlaams minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw Joke 
Schauvliege heeft het voorbije jaar 
460 hectare natuurgebied erkend 
als natuurreservaat, verspreid over 
15 natuurgebieden. Het gaat onder 
meer over 100 hectare in de 
Maasweerden in Maaseik, een 
natuurlijk overstromingsgebied van 
de Maas waar je zeldzame vogels als 
de grauwe gors, oeverzwaluw en 
geelgors kan spotten. Dankzij de 
erkenning komen er jaarlijks 
middelen vrij om de natuur te 
herstellen en te onderhouden. Goed 
nieuws voor de natuur dus, en 
tegelijk een schouderklop voor de 
vrijwilligers die zich al jaren 
inzetten voor het gebied. De 
minister kende ook eenmalige 
subsidies toe voor grote inrichtings-
werken die de natuur vooruit 
helpen. Zo worden enkele dicht- 
geslibde waterpartijen in de 
Kalmthoutse heide hersteld.
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VALLEI VAN DE  
     OUDE KALE

Tussen de dorpskernen van Nevele en  
Lovendegem, op een boogscheut van Gent, ligt 
de Vallei van de Oude Kale: een lappendeken 
van hooilanden en graasweiden, oude knot- 
wilgenrijen, kleine veldbosjes en talrijke sloten. 
De levensader van het gebied, de Oude Kale, 
was ooit een van de grootste beken van het 
Meetjesland. Tussen Merendree en Vinderhoute 
kan de beek nog steeds vrij meanderen in een 
schitterend groen landschap. Een landschap-
pelijk pareltje met hier en daar nog prachtige, 
bloemrijke hooilanden en broekbossen.  
Verschillende wandel- en fietspaden door- 
kruisen het hele gebied.

“Dromen van hooi-    
  landen en knotbomen”
Toon Spanhove,  
Conservator Vallei van de Oude Kale

Tien jaar geleden contacteerde de lokale afdeling me om te 

helpen bij de bescherming van de steenuil en de huis- 

zwaluw. Zo belande ik in de Vallei van de Oude Kale.  

In het natuurgebied staan honderden knotwilgen en liggen 

bloemenrijke graslanden. Voor mij is het evident dat die 

juweeltjes behouden blijven. De laatste jaren kochten we 

hier bijna 5 hectare hooiland. We konden die gronden kopen 

dankzij de steun van de gemeente Nevele en de vele 

sponsors van Expeditie Natuurpunt. Al drie jaar lang zijn er 

teams die deelnemen en de Vallei van de Oude Kale als 

project kiezen. Dat maakt dat we hier het verschil kunnen 

maken, al mag het van mij nóg een versnelling hoger.

“Samen werken  
   aan natuurbehoud”
Niels Mouton,  
Bioboer

   “Wandelaars 
ontdekken nu de vallei’
Stefan De Brabander,  
Vlaamse Landmaatschappij

Sinds we in 1998 zijn overgestapt naar biologische land-

bouw beheren we percelen in de Vallei van de Oude Kale. 

We hooien de weilanden na 15 juni en een maand of twee 

later zetten we onze koeien erop voor nabegrazing tot eind 

november. Op onze bioboerderij hebben we varkens, 

melkkoeien en schapen. We werken graag samen met 

Natuurpunt, we hebben duidelijke afspraken en de 

vrijwilligers helpen ons met het weinige papierwerk.  

Op verschillende plaatsen in de streek hebben we dieren 

grazen. Buiten Natuurpunt werken we ook samen met 

gemeenten, de provincie en het ANB. Voor mij is het een 

win-winsituatie. We krijgen gronden ter beschikking voor 

onze dieren en we helpen mee aan natuurbehoud.

De Vallei van de Oude Kale stond eind jaren ’90 zwaar onder 

druk. De Kale ging gekanaliseerd worden voor waterwinning. 

Dat zou doodzonde geweest zijn. Hier zie je nog een authen-

tieke vallei zoals er amper zijn in zandig Vlaanderen. De Kale 

meandert door het landschap, overal staan knotbomen … Dat 

wilden we absoluut behouden. Zo is het landinrichtings- 

project begonnen. Jaren van overleg en werken hebben een 

prachtig resultaat opgeleverd. De doodlopende weggetjes 

zijn omgevormd tot wandellussen, natuurstukjes zijn 

aangekocht, de Kale kreeg een groene buffer. Dit is een 

multifunctioneel gebied met ruimte voor recreatie, natuur  

en landbouw. En de Kale? Die meandert rustig verder.

Mijn gebied Mijn gebied
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Zin om de Vallei van de Oude Kale zelf te verkennen? Drie wandelrou-
tes nemen je mee door het gebied. 
 
Meer info op www.natuurpunt.be/valleivandeoudekale
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Doe meeDoe mee

        Op oneindige 
  ontdekkingsreis

Natuurstudie zit in de lift. Jongeren én ouderen herontdekken het plezier van het identificeren, 

melden en vergelijken van wat ze zien in de natuur. Dankzij nieuwe technologie is dat 

toegankelijker dan ooit. Vanwaar die hernieuwde interesse? “Natuurstudie is steeds op 

avontuur gaan. De natuur kan je nooit volledig begrijpen.”  Tekst: Joris Gansemans
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nieuwe projecten, ter waarde van 1,5 

miljoen euro. “De tijd dat wetenschap en 

onderzoek achter gesloten deuren 

gebeurden is voorbij,” zegt Muyters. 

“Citizen science verkleint de kloof tussen 

wetenschappers en burgers. Dat zorgt 

voor draagvlak voor wetenschap en 

technologie. Maar ook voor wetenschap-

pers is citizen science van belang. Het 

geeft hen toegang tot honderden 

helpende handen, ogen en oren. Alleen 

zouden ze die gegevens niet kunnen 

vergaren.”

“Biodiversiteitsonderzoek heeft belang-

rijke troeven”, zegt Muyters. “Mensen 

zijn geïnteresseerd in wat er in hun eigen 

leefwereld gebeurt. Daarnaast is het 

makkelijk om mee te beginnen. Je kan 

het altijd en overal uitvoeren.”

MOTOR ACHTER NATUURSTUDIE

In de loop van de jaren is waarnemin-

gen.be uitgegroeid tot de motor achter 

de hernieuwde interesse in natuurstudie. 

Wetenschappelijke studiedagen zitten 

vol. Jongeren én ouderen herontdekken 

het plezier van het identificeren, melden 

en vergelijken van wat ze zien in de 

natuur. Jaar na jaar groeit het aantal 

gebruikers van de site. Ook jongeren 

ontdekken de site.

WETENSCHAPPELIJKE  

SOCIAL MEDIA

“Voor mij is natuurstudie een manier om 

veel tijd door te brengen in de natuur,” 

zegt Margaux Boerave (27 jaar, 16.367 

waarnemingen, 3.259 soorten). “Ik vind 

het stimulerend om dagelijks bij te leren 

en informatie te verzamelen. Dat ik 

plezier beleef en de kennis over natuur 

help uitbreiden, maakt het voor mij een 

fantastische hobby.”

Veel tijd in de natuur doorbrengen is een 

weerkerende motivatie bij waarnemers. 

Een groeiend aantal wetenschappelijke 

publicaties toont er de positieve gezond-

heidseffecten van aan. Met natuurstudie 

ga je nog een stap verder. Je traint er ook 

je hersenen mee. Het is rustgevend. Het 

vraagt veel concentratie, en dan vergeet 

je de jachtigheid van alledag.

“Natuurstudie is besmettelijk”, zegt 

Margaux, die aan de KULeuven werkt 

aan een doctoraat over paddenstoelen. 

“Het is motiverend om van anderen te 

leren en om jouw kennis zelf ook weer te 

delen. Je trekt er samen met vrienden  

V
eel ogen samen zien meer. 

Veel meer. Daarmee kan je 

het succes van de website 

waarnemingen.be nog best 

samenvatten. Op 8 mei 

bestaat de site 10 jaar in België. In die 

tijd registreerden 30.000 waarnemers 

30 miljoen waarnemingen van vogels, 

insecten, zoogdieren, planten, padden-

stoelen. De databank bevat 4 miljoen 

bewijsfoto’s en beschrijvingen van 

18.847 soorten. Die informatie is voor 

iedereen beschikbaar. 

Op tien jaar tijd is waarnemingen.be 

incontournable geworden voor biodiver-

siteitsonderzoek in Vlaanderen. Wil je 

weten waar die zeldzame dwergaal- 

scholver zit? Of wat de impact is van 

klimaatverandering op de verspreiding 

van vlinders? Het gaat van losse waar- 

nemingen tot globale trends. “Het 

gebruik van de data is schier oneindig”, 

zegt Maurice Hoffman, hoofd van INBO 

(Instituut voor Natuur- en Bos- 

onderzoek). “Verspreidingsatlassen, de 

opmaak van Rode Lijsten, officiële 

rapporteringen over de habitat- en 

vogelrichtlijn … Wij kunnen niet meer 

zonder. Ook voor moeilijke groepen zoals 

wilde bijen is vrijwilligersinzet waarde-

vol, mits goede begeleiding en kwali-

teitscontrole.”

POLITIEK HERONTDEKT  

CITIZEN SCIENCE

Het succes van burgerwetenschap is de 

politiek niet ontgaan. Vlaams minister 

voor Innovatie Philippe Muyters 

lanceerde eind vorig jaar een oproep voor 



14 15NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2018 maart | april | mei 2018    NATUUR.BLAD 

Doe mee Doe mee

opuit om nieuwe dingen te ontdekken  

en andere mensen te leren kennen die je 

passie delen.”

“De website is een beetje de ‘social 

media’ van de natuurstudiewereld.  

Je komt er te weten waar je vrienden 

hebben uitgehangen en wat ze gezien 

hebben. Het sociale aspect is erg 

belangrijk.”

HISTORISCHE GEGEVENS 

Alhoewel waarnemingen.be nog maar 10 

jaar bestaat, hebben tal van waarnemers 

ook hun historische gegevens ingevoerd. 

Dat laat toe om voor sommige soorten 

ver terug te gaan in de tijd. Opvallend is 

de dataset van Karel Janssens, een 

Antwerpse vlinderkenner. Vanaf de jaren 

1950 tot aan zijn overlijden in 2004 

hield hij nauwgezet alle waarnemingen 

van vlinders, wespen en bijen bij. Een 

schat aan informatie.

“Mijn vader had een drukke job als 

zelfstandige, zegt Koen Janssens, Karels 

zoon. “Maar toch vond hij nog voldoende 

tijd om zijn passie te beleven: vlinders 

observeren.”

Karels werkkamer was tot de nok gevuld 

met mappen met waarnemingen en 

collecties van opgespelde insecten. Een 

leven verteld in waarnemingen en 

opgeprikte vlinders. De collectie is naar 

de Vlaamse Vereniging voor Entomo- 

logie gegaan, zijn observaties zijn nu 

door een zestal vrijwilligers ingegeven in 

waarnemingen.be. Karels teller staat 

postuum op 41.663. 

Voor wie vandaag wil beginnen met 

natuurstudie is de informatie heel 

toegankelijk via internet. Dat was 

vroeger wel even anders. “Toen mijn 

vader onderzoek deed, was het veel 

moeilijker om soorten te determineren”, 

zegt Koen. “Ik herinner me nog dat er in 

de winter veel doosjes met opgespelde 

dieren werden verstuurd naar specia- 

listen in Luik, Nederland en Engeland. 

Maanden later kwamen die dan terug 

met de juiste naam erop geschreven.  

Nu gaat dat allemaal zoveel sneller. Als 

je een soort vindt die je niet kent, neem 

je er een foto van en post die op waar- 

nemingen.be. De kans is groot dat je  

er heel snel antwoord op krijgt.”

REIZEN VOOR VUURVLIEGJES

Voor veel natuurliefhebbers is natuur-

studie ook een reden om op te reis te 

gaan. Dat is al zo sinds de reizen van 

Alexander Von Humboldt, Thomas 

Huxley en Charles Darwin. Het gevoel 

van avontuur, het onbekende exploreren, 

is altijd aanwezig gebleven. En is nu 

sterker dan ooit. “Mijn passie voor 

vuurvliegjes en glimwormen heeft mij al 

over Spanje en Portugal tot in Taiwan 

gebracht.” Raphaël De Cock (229 

waarnemingen, 26 soorten, 43 jaar) is 

een professionele muzikant, met een 

verleden als bioloog.

“Voor mij is het natuuronderzoek ook 

een manier om een internationaal 

netwerk uit te bouwen, en op reis te 

gaan. In de loop van de jaren heb ik veel 

contacten gelegd met onderzoekers, 

zowel professionals als vrijwilligers. Dat 

is uitgegroeid tot een hechte vrienden-

groep. Samen hebben we de organisatie 

FireFlyers international opgericht, een 

groep van wetenschappers, kunstenaars, 

fotografen en liefhebbers. We organise-

ren congressen en wisselen kennis uit en 

leggen de link tussen wetenschap en 

publiek. Zo willen we meer kennis én 

meer draagvlak opbouwen voor de 

bescherming van die prachtige dieren.”

In Vlaanderen heeft hij de Glimwormen-

werkgroep opgericht. “Na een oproep 

hebben mensen ons al verschillende 

nieuwe populaties doorgegeven via 

waarnemingen.be. Dat is opvallend, 

want van de vliegende kleine glimworm 

waren er nog maar zeven populaties 

bekend.”

“Vuurvliegjes spreken tot de verbeel-

ding”, zegt Raphaël. “Die lichtjes door 

het bos zien vliegen, dat vergeet je nooit 

meer. Met de Glimwormenwerkgroep 

willen we mensen opnieuw in contact 

brengen met de natuur.”

HOE FOTOGRAFEER JE 10.000 

KRAANVOGELS?

“Mijn coolste waarneming?”, zegt 

Joachim Pintens (19 jaar, 24.894 

waarnemingen 2159 soorten). “De 

aankomst van 36.000 kraanvogels in de 

Hoge Venen, op 3 november 2015 op de 

Signal de Botrange. Op zeker ogenblik 

bleef er voor ons een groep van 10.000 

vogels rondcirkelen, op zoek naar een 

landingsplaats. Links en rechts passeer-

den er nog groepen van duizenden 

vogels.” 

“Ik ben al 13 jaar bezig met natuur- 

studie”, zegt Joachim. “Vanaf mijn zesde 

begon ik te letten op alles wat ik om me 

heen zag. Vanuit de auto probeerde ik 

buizerds en fazanten te zoeken, bij 

wandelingen ging ik op zoek naar 

insecten of mooie planten. De camera 

van mijn vader nam ik overal mee.” 

Technologische vernieuwing is ook één 

van de succesfactoren. De helft van de 

waarnemingen komt nu binnen via apps 

als ObsMapp of iObs. Die eerste laat 

zelfs toe om gegevens via spraakherken-

ning in te geven. De laatste vernieuwing 

is ObsIdentify, die via artificiële intelli- 

gentie zelf insecten kan herkennen.  

Zo gaat het snel.

“Via waarnemingen.be heb ik een 

databank waarin al mijn waarnemingen 

samen staan,” zegt Joachim. “Het 

motiveert me om al die waarnemingen  

te blijven invoeren. Zo draag ik bij tot  

de wetenschap. Wat ik nog het beste 

vind van waarnemingen.be is dat er zo 

veel informatie beschikbaar is van 

andere waarnemers. Ik kan niet meer 

zonder. Elke dag kijk ik naar de bijzon-

dere vogelwaarnemingen. Of ik raad-

pleeg de statistieken om te kijken 

wanneer een bepaalde vlindersoort 

vliegt.”

OP AVONTUUR, STEEDS WEER

“Natuurstudie is steeds op avontuur 

gaan”. zegt Jelle Ronsmans uit Turnhout 

(22 jaar, 20.489 waarnemingen, 2198 

soorten). “Je gaat in prachtige gebieden 

op zoek naar dieren en planten waarvan 

men nog niet wist dat ze daar zaten.” 

Jelle begon, zoals iedereen met waar- 

nemingen in te geven. Ondertussen is hij 

doorgegroeid tot wat in het jargon ‘een 

admin’ heet. “Insecten, en andere 

beesten zoals slakken, krijgen de laatste 

tijd meer aandacht”, zegt Jelle. Voor 

slakken, zijn specialiteit, controleert hij 

waarnemingen van anderen.  

Hij corrigeert fouten, en bij twijfel 

vraagt hij bijkomende info. Zo wordt  

de kwaliteit van de gegevens verzekerd.

“Het is een leuk gevoel dat je nog steeds 

nieuwe dingen kan ontdekken. Daar-

naast kan je de natuur nooit volledig 

begrijpen. Dat zorgt ervoor dat het 

boeiend blijft en je elke dag nieuwe 

dingen bijleert. En je kunt mensen 

verbazen door ze iets te tonen dat hen 

nooit eerder is opgevallen. Neem  

de lookglansslak. Als die zich bedreigd 

voelt, produceert ze een sterke lookgeur. 

Iedereen onder de indruk.  

Gegarandeerd.”

10 jaar waarnemingen.be
Waarnemingen.be is incontournable geworden voor biodiversiteitsonderzoek in België. Toch wordt niet elk gebied 

en ook niet elke gemeente even grondig onderzocht. Via de wedstrijd ‘10 jaar waarnemingen.be’ willen we waar- 

nemers stimuleren om zoveel mogelijk nieuwe en gedetailleerde informatie te verzamelen en meer gestructureerd 

te werken via het maken van lijstjes van alles wat ze waarnemen. Daartoe is er een competitie georganiseerd 

tussen waarnemers en tussen natuurgebieden, komt er een themanummer van het tijdschrift Natuur.focus en een 

symposium over waarnemingen.be op zaterdag 17 november 2018.

www.natuurpunt.be/waarnemingen

“Citizen science verkleint 
de kloof tussen 
wetenschappers en 
burgers.”  
Vlaams minister voor Innovatie 

Philippe Muyters

Margaux Boeraeve vond deze kalk-

graslandmycena een dag nadat ze 

leerde hoe die te herkennen.  

De foto postte ze op waarnemingen.be.

Jelle Ronsmans zocht vier jaar lang 

naar de gageluil in Landschap de 

Liereman. Vorig jaar kon hij eindelijk 

deze foto maken.

Joachim Pintens was getuige van de 

aankomst van 36.000 kraanvogels in 

de Hoge Venen, op 3 november 2015. 

Dit beeld was het bewijs.
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Roodkapje en de 
gemeenteraads- 
verkiezingen  
Met de gemeenteraadsverkiezingen in 
zicht zetten heel wat afdelingen in op 
het gemeentelijk beleid. Ze bereiden 
een memorandum voor en organiseren 
activiteiten om dit in de aandacht te 
brengen. Natuurpunt Meise bokste een 
theatervoorstelling voor volwassenen in 
elkaar: 'Roodkapje, het sprookje voorbij'. 
Roodkapje geeft haar ongezouten 
mening over onze manier van leven en de 
teloorgang van de natuur.

 
KASTEELHOEVE IN 
GROBBENDONK 
De Kasteelhoeve in Grobbendonk krijgt een volledige 
opwaardering en herbestemming. Kempens Landschap, 
de gemeente Grobbendonk en Natuurpunt ondertekenden 
daarvoor op 12 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst. 
In het plan is ook het beheer van de 10 hectare broekbossen 
achter de kasteelhoeve opgenomen. Die natte bossen tussen Aa 
en Kleine Nete sluiten rechtstreeks aan bij het natuurgebied 
Schupleer en de recente aankoop van bijna 100 hectare. Zo 
kunnen we de belangrijke natuurwaarden in het hele gebied 
optimaal herstellen. Tegelijk zetten we volop in om het gebied 
toegankelijk te maken voor bezoekers. 

NATUURPUNT OUDE 
SPOORWEG SCHENKT 
6000 EURO AAN 
ALZHEIMERONDERZOEK
Eind 2016 plantte Natuurpunt Oude Spoorweg in hun 
nieuwe natuurgebied Schapenhagen in Kontich-Waarloos een 
bos aan van 2,7 hectare groot. De fondsenwerving voor die 
aanplant werd gekoppeld aan een extra goed doel: voor elke 
10€ die ze ontvangen hebben, geven ze 2€ aan de Stichting 
Alzheimeronderzoek. Dit leverde maar liefst 6000 euro op. 
Wim Annaert is de bezieler van dit project en schepen voor 
leefmilieu in de gemeente Kontich. “Onze hersenen zijn 
het meest complexe orgaan in het lichaam en dit brein een 
heel leven gezond houden is de grootste uitdaging van de 
biomedische wereld,” zegt Annaert. “Om medicatie te vinden 
moet fors geïnvesteerd worden in het basisonderzoek. We 
hopen dat ook andere verenigingen ons voorbeeld volgen en 
geld inzamelen voor dementie-onderzoek.” 

Kort
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Natuurpunt Gent koopt 
35 hectare stadsbos

Heel goed nieuws voor alle Gentenaars: 
Natuurpunt kocht begin dit jaar 35 
hectare bos in de Vinderhoutse Bossen. 
We zullen het bos openstellen voor het 
publiek, zoals voorzien in de plannenl. 
Natuurpunt realiseert hiermee de 
grootste aankoop ooit in het Gentse. De 
verwerving van dit stadsbos is de ultieme 
bekroning van een prima samenwerking 
tussen de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM), het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB), de stad Gent en Natuurpunt.

 
 

Natuurpunt Tessenderlo 
redt al vijf jaar padden

Vijf jaar geleden zijn de leden van 
Natuurpunt Tessenderlo en enkele 
buurtbewoners een actie begonnen om 
de padden in Schoterheide te redden, 
op vraag van de buurtbewoners. Ook 
dit jaar plaatsten de vrijwilligers een 
afrastering met emmers om de padden, 
die vanuit de bossen aan hun trek 
beginnen, naar de andere kant van de 
weg te brengen. Vorig jaar hebben we 
6800 padden overgezet. Schoterheide is 
de belangrijkste paddenoverzetplaats van 
heel Vlaanderen. 
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Op een  zonnige lentedag ontmoeten we Michaël Pas, acteur, in het Burreken in de  
Vlaamse Ardennen. Een prachtig voorjaarsbos ver van de drukte. Hier komt hij elk  
seizoen wel een keer wandelen met vrienden.

“Al sinds mijn 12de ben ik een vogelaar in hart en nieren. Mijn ouders waren toen fervente 
paardrijders. Ik dwaalde dan rond de manege en zag mijn eerste vogel. Een zwarte flits die 
voorbij schoot. De volgende dag kocht ik in de boekhandel mijn eerste vogelgids.  
Nog steeds wil ik van iedere vogel de naam kennen. Op het zicht herken ik er heel veel 
maar aan de zang moet ik nog werken. Thuis plaatsten we gierzwaluwnesten met de  
buren. Ooit zag ik een sperwer een gierzwaluw pakken. Gewoon bij ons op het plein.  
Vogels zijn machtig.”

Michaël Pas
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4 Gebroken planken: In moerassige 

gebieden legt Natuurpunt plankenpaden 

aan zodat je ook daar kan genieten van 

onze prachtige natuur. Die paden 

kunnen in de loop der jaren verslijten. 

Planken rotten of laten los. Onze terrein-

ploegen van Natuur en Landschapszorg 

herstellen die in hun houten glorie.

5 Over nog onbetrede paden:  

We onderhouden niet enkel bestaande 

wandelpaden maar leggen ook vaak 

nieuwe wandelpaden aan. Die worden 

uitgestippeld en getest en voorzien van 

de nodige bewegwijzering en infoborden. 

Hier leggen we een nieuwe 

A.S.Adventureroute aan.

6 Natuur voor iedereen: De natuur 

is er vooral om te genieten. Lange 

wandelingen met vrienden of een 

avonturentocht met je gezin. En 

daarvoor doen we het, daarom staan 

onze vrijwilligers klaar met een grote 

glimlach. Niet enkel de natuur vaart er 

wel bij. Trek eropuit. We wensen jullie 

veel plezier.

1 Het betere poetswerk: Onze 

infoborden worden uiteraard vuil door 

de regen, opwaaiend stof of een vogel die 

er even op uitrust en wat achterlaat. 

Maar geen bord is te veel voor onze 

vrijwilligers. Gewapend met vod en 

emmer trekken ze langs de borden.

 

2 Waar is het pad? Soms zijn de 

wandelpaden overwoekerd door 

overhangende takken, frambozen- 

struiken op expeditie naar de overkant 

of riet dat uitbundig langs een planken-

pad groeit. Uiteraard mag de natuur 

zijn gang gaan, maar we zorgen er 

zoveel mogelijk voor dat onze wandel- 

paden goed begaanbaar zijn.

3 Zwerfvuil opgepast: Ook onze 

natuurgebieden blijven niet gespaard 

van zwerfvuil. Het is niet aangenaam 

om op je tocht langs een hoop afval te 

wandelen, maar ook voor de natuur is 

het een belasting. Vrijwilligers lopen 

geregeld door het gebied, maar neem 

gerust ook een afvalzakje mee op je 

tocht.

In actie

Nu iedereen zich opmaakt voor de lente zijn ook onze natuurgebieden aan de beurt. 

Vrijwilligers gaan hard aan de slag om wandelgebieden in orde te brengen voor de vele 

wandelaars die van de lente komen proeven. Even nakijken of alles de winter goed doorstond.

Merk je toch iets op, één adres: wandelen@natuurpunt.be. Tekst: Sofie Versweyveld

1
6

4

In actie

©
 W

im
 D

irc
kx

NATUUR.BLAD      maart | april | mei 201818

Lenteschoonmaak    
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Beleid Beleid

S
tel je voor. Vanuit de haven 

van Oostende vertrekt een 

elektrische robotgestuurde 

onderzeeboot met toeristen 

aan boord. De tocht vaart 

langs de windmolenparken voor de kust, 

waar echte Belgische mosselen worden 

gekweekt aan lange lijnen. Even verder 

zien de passagiers een dicht woud van 

wuivende poliepen, kleurrijke koralen, 

sponzen en zeeanemonen. Een veld met 

platte oesters, groeiend tussen grote 

keien, strekt zich kilometers ver uit in 

het water. Duizenden vissen zetten hun 

eitjes af in het onderwaterwoud.

Voor de ogen van de toeristen trekt een 

reusachtige school haringen voorbij, 

terwijl af en toe grote roofvissen - kabel-

jauw, haaien, roggen – langzaam 

langszwemmen. De boot vaart verder, 

rakelings langs een hoge zandbank van 

wel 20 meter hoog. In het ondiep water 

verderop zijn de riffen van schelpkoker-

wormen zichtbaar. Die kolonies vormen 

onze eigen variant van het Grote 

Barrièrerif in Australië. Plots duiken 

bruinvissen voor de boot op. Ze komen 

een paar keer boven water, draaien zich 

om, en zwemmen weg. 

Toegegeven, het lijkt een verre toekomst-

droom. Toch het stuk over de toeristen 

in de robotgestuurde onderzeeboot. 

Want de beschrijving van de natuur 

onder water is niet zo ver gezocht. 

Iets meer dan honderd jaar geleden zag 

het Belgische stuk van de Noordzee er 

helemaal zo uit. Het was ronduit 

spectaculair, zo blijkt uit wetenschappe-

lijke beschrijvingen. Een echte jungle 

onder water. Bruisend van leven. En een 

bron van inkomsten voor de Belgische 

vissers. Het heeft maar enkele generaties 

geduurd om het helemaal weg te vagen. 

Overbevissing en zandwinning hebben 

dat rijke onderwaterlandschap verwoest. 

De oesters en de koralen zijn bijna 

volledig verdwenen. Leeggevist, en 

omgeploegd door sleepnetten op de 

bodem van de zee. Het water is extra 

troebel door de zandwinning. Kleine 

plastic deeltjes hebben zich overal 

verspreid, tot in de ingewanden van 

Een echte jungle onder 
water. Bruisend van 
leven. En een bron van 
inkomsten voor de 
Belgische vissers.  
Het heeft maar enkele 
generaties geduurd  
om het helemaal weg  
te vagen.

Het is druk in ons deel van de Noordzee. Containerschepen, bevissing, zandwinning,  

en windmolens verdringen de natuur. Maar het nieuw marien plan van staatssecretaris  

Philippe De Backer biedt hoop. Wie weet groeien er binnenkort weer koralen en oester- 

banken op de bodem van de zee.

Tekst: Joris Gansemans

Oesterbanken en koralen 
kunnen terugkeren in de 

Noordzee
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Beleid

vogels, vissen en schelpdieren. Rivieren 

brengen jaarlijks grote hoeveelheden 

slib, mest en andere vervuiling naar zee. 

Toch is nog niet alles verloren. Waar de 

bodem bezaaid is met grind, steentjes en 

schelpen vinden dieren als wulken en 

inktvissen nu nog een broedkamer voor 

hun eieren. Er liggen scheepswrakken 

en, recent aangelegd, sokkels van 

windmolens. Daarop floreert het 

zeeleven onverwacht. En in het westelijk 

gedeelte van onze Noordzee vind je nog 

grindbedden: keien en zelfs heuse 

rotsblokken verspreid over de zeebodem. 

In de winter komen zwarte zee-eenden 

massaal afgezakt naar onze kust om 

schelpen zoals zwaardschedes en 

halfgeknotte strandschelpen te eten. Het 

aantal zee-eenden was zo opmerkelijk 

dat het voor die soort is dat het eerste 

natuurgebied op zee werd afgebakend, 

het RAMSAR-gebied de Westelijke kust-

banken.

Ondertussen is niet minder dan 36% 

van de oppervlakte van het Belgisch deel 

van de Noordzee beschermd door de 

Europese natuurwetgeving. Het is het 

grootste natuurgebied van het land, met 

een oppervlakte ter grootte van de 

provincie West-Vlaanderen. Tot voor 

kort stelde die bescherming weinig voor. 

Visserij en ontginning gingen gewoon 

door. Maar eindelijk is er beterschap op 

komst.

Eind 2017 heeft staatssecretaris voor de 

Noordzee Philippe De Backer een 

visietekst voor het Belgische deel van de 

Noordzee voorgesteld. Dat document is 

een langetermijnstrategie voor het 

marien ruimtelijk plan voor 2020. Dat 

moet zorgen voor een gezond marien 

ecosysteem. Door het instellen van 

mariene reservaten, zonder visserij en 

ontginning, zou de natuur de kans 

krijgen om zich te herstellen. Er staan 

zelfs al experimenten op stapel om  

1 hectare grindveld aan te leggen.  

Bedoeling is om het herstel van het leven 

op de grindbedden op te volgen. 

Er is reden tot hoop. Voor de kust van 

Zeeland is er, helemaal spontaan, een 

nieuwe oesterbank opgedoken. Die werd 

ontdekt door duikers van Stichting ARK 

en het Wereldnatuurfonds (WNF). De 

organisaties willen de oorspronkelijke 

platte oester opnieuw in de Noordzee 

krijgen. Toen de duikers zochten naar 

een geschikte plek in zee om de oesters 

uit te zetten, ontdekten ze dat de natuur 

hen voor was. Net voor Brouwersdam in 

Zeeland vonden ze tot hun verrassing 

een oesterbank van 13 hectare. De larven 

voor die natuurlijke oesterbank komen 

waarschijnlijk uit het Grevelingenmeer, 

waar de platte oesters op grote schaal 

worden gekweekt. 

Het is de omgekeerde beweging: de 

wilde oesterbanken voor de kust werden 

uitgeroeid voor de kweek van commer- 

ciële oesters. Maar nu zijn het de 

commerciële kwekerijen die ervoor 

zorgen dat de wilde oesterbanken weer 

terug kunnen komen. Helemaal vanzelf. 

De zee is veerkrachtig. Op plaatsen waar 

het de kans krijgt, komt het zeeleven  

verrassend snel terug. 

In onze Noordzee is het geschikte 

biotoop voor de oesterbanken nog hier 

en daar aanwezig, zoals op de Hinder-

banken, een groep lange, hoge zand- 

banken. De Backer heeft onlangs een 

studie besteld om na te gaan of het 

mogelijk is om de oesterbanken te 

herstellen. Als we die gebieden bescher-

men tegen de boomkorvisserij en 

zandwinning kunnen de oesters 

terugkomen. En met hen het rijke 

zeeleven dat erbij hoort. 

Een Noordzee vol enorme kabeljauwen, 

haaien en roggen. Het lijkt een verre, 

onhaalbare droom. Maar als we er echt 

voor kiezen om de natuur op zee te 

beschermen, dan kan die rijkdom 

terugkeren. En met die natuur, nieuwe 

kansen voor de visserij. 

Meer info

Jaar van de Noordzee. te
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Een Noordzee vol enorme 
kabeljauwen, haaien en 
roggen. Het lijkt een verre, 
onhaalbare droom. Maar 
als we er echt voor kiezen 
om de natuur op zee te 
beschermen, dan kan die 
rijkdom terugkeren.

CONTACTGEGEVENS LONDERZEEL
Adres: Steenhu�eldorp 14, 1840 Londerzeel
Tel: 052 55 52 54
Mail: info@nordic.be

CONTACTGEGEVENS GENT
Adres: Vrijdagmarkt 28/002, 9000 Gent 
Tel: 09 235 24 90
Mail: info@nordic.be

EXCLUSIEF BIJ NORDIC

Noorderlichtreis
Natuurpunt
Speciaal voor leden van Natuurpunt
INCLUSIEF:
 • Vluchten en transfers
 • 1 overnachting in Bergen, halfpension
 • 2 overnachtingen in Tromsø, halfpension
 • Nederlandstalige reisbegeleider
 • Lezingen aan boord door Walter Roggeman
 (erevoorzitter Natuurpunt) en Filip Colson (bioloog)
 • De wereldberoemde Hurtigruten zeereis
 Bergen – Kirkenes – Tromsø (7 nachten), volpension
 • Gegidste stadswandeling in Bergen met Fløibanen
 • Walvissafari in Tromsø

Alle info op www.nordic.be/natuurpunt

Vanaf

€ 2.195 pp
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Ontdek wat groen kan doen

EEN VAKANTIE OM NOOIT TE VERGETEN
Op onze ruim 85 vakantieparken in negen landen geniet 
u van een vakantie midden in de natuur waar iedereen 
de ideale tijd  kan beleven. Met een verfrissende duik 
in het zwembad, een mooie fietstocht of een gezellig 
etentje op het park. Met welke verhalen komt u thuis?

KLIMMEN 
VOOR GROOT 
EN KLEIN 

TOT € 50,- NATUURPUNT VAKANTIEVOORDEEL
*  Kijk voor meer informatie, voorwaarden en deelnemende 

parken op www.landal.be/natuurpunt2018 of bel 
070-77 80 80 (0,30 EUR/min.) o.v.v. actiecode NTP45L.

TOT

€ 50,- 
KORTING*

+



Samenwerken SamenwerkenSamenwerken Samenwerken

Patagonia is toonaangevend op vlak van eco-
logische en sociale duurzaamheid. Zo werken 
ze met biokatoen, gerecycleerd polyester en 
gerecycleerde dons. Verder streven ze naar 
een volledige Fair Tradeproductie. Zowel voor 
hun kleding als voor hun rugzakken, duffels, 
wetsuits en accessoires. 

Patagonia schenkt elk jaar 1% van zijn omzet 
aan milieu- en natuurverengingen. 

In Vlaanderen steunt Patagonia 
Expeditie Natuurpunt.

www.natuurpunt.be/patagonia

Exclusieve Noorderlichtreis Natuurpunt 

Natuurpunt en Nordic bieden je een unieke 
kans om op zoek te gaan naar het miraculeuze 
noorderlicht en te genieten van de natuur-
pracht in het Hoge Noorden. Tijdens de zeereis 
kan je  ijsduikers, koningseiders en arenden 
spotten. Walvissen, orka’s en dolfijnen komen 
dichtbij op een catamaranexcursie. Reis je 
mee naar het Noorderlicht dan steun je ook 
de Vlaamse natuur. Voor elke reservatie kan 
Natuurpunt 400 m2 natuur veiligstellen. 

www.natuurpunt.be/noorderlicht

ding
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Een bosje voor akkervogels 

Akkervogels hebben het nog steeds moeilijk in 

landbouwgebied. Enerzijds door het gebruik van 

pesticiden maar ook door het gebrek aan voedsel 

en rustplaatsen. Natuurpunt De Herk Heers zet zich 

volop in voor de akkervogels van Haspengouw. 

In de natuurgebieden leggen ze winterpercelen 

aan waar vogels voldoende zaden vinden doordat 

de akkers twee jaar achter elkaar niet gemaaid 

worden. Vorig jaar kregen ze een mooi cadeau. Een 

bosje van 17 are middenin een rijk landbouwgebied 

in Heers.

Charlie Claesen, Voorzitter Natuurpunt De Herk 

Heers: “Toen we het bosje cadeau kregen, gingen 

we onmiddellijk aan de slag. We verwijderden 

zwerfvuil en richtten het zo in dat meer vogels het 

gebied als rust-, nest-, en voedselplaats kunnen 

gebruiken. Wij hopen opnieuw de grauwe gors en 

geelgors te verwelkomen.”

Eric Simons, schenker: “ Mijn ouders teelden op dit 

perceel onbespoten groenten en fruit. Na enkele 

jaren  zwoegen was er telkens een overvloed aan 

sla, wortels en kersen. Ik herinner me dat mijn 

vader nooit sakkerde op het vele wild dat ‘s nachts 

langskwam om een graantje mee te pikken.  De 

helft is voor de dieren, zei hij lachend! Mijn vader 

is vroeg overleden, en toen mijn moeder ook ziek 

werd begon het paradijsje te verwilderen.  

De boeren sakkerden wel eens, maar de dieren  

waren blij. Nu is het bij Natuurpunt in goede  

handen en blijft het een oase van groen en rust,  

net als toen!

“Frosch ondersteunt elke dag bio- 
diversiteit via ecologische producten 
met respect voor de natuur.   
Daarom zijn wij partner van de  
paddenoverzetacties.” 

Benoit Renauld, General Manager Frosch

In het vroege voorjaar trekken duizenden kikkers, padden en salaman-
ders naar poelen en vijvers om er te paren en eitjes af te zetten. Tijdens 
die trektocht moeten ze vaak gevaarlijke wegen oversteken. Natuurpunt 
helpt hen daarbij een handje, door paddenoverzetacties te organiseren. 
In 2017 werden 173.336 amfibieën levend de weg over geholpen. Een 
prachtprestatie die enkel mogelijk is dankzij de vele vrijwilligers van de 
paddenoverzetacties. En met de steun van Frosch, gespecialiseerd in 
ecologische onderhoudsproducten.

www.paddenoverzet.be

AEG breekt een lans voor de natuur 
4000 m² bos

Natuur is gezond

Op de stand van AEG konden de bezoekers van Batibouw dit jaar niet 
langer een gedrukte catalogus krijgen. Wie interesse had in de huishou-
delijke apparaten werd uitgenodigd om door de digitale catalogus te 
bladeren.  
De brochure bestellen deed je eenvoudig via een QR-code. Minder pa-
pierverbruik, minder transportkosten, beter voor het milieu! Voor elke 
5 niet gedrukte catalogi plant AEG een boom in het kader van ‘Bos voor 
Iedereen’.  Een lichtpaneel op de beursstand gaf weer hoeveel bomen er 
dankzij de actie bij komen. Op zondag 25 november verrijst het AEG-bos 
op de nationale boomplantdag van Natuurpunt in het Waverwoud. 

www.aeg-colourthetrees.be

Natuur verlaagt stress, doet bewegen, brengt mensen samen, en buffert 
tegen geluid, fijn stof of warmte. En dat hebben Natuurpunt en CM maar 
al te goed begrepen. Michiel Callens, Directeur Onderzoek & Ontwikke-
ling bij CM en voorzitter van Natuurpunt Grimbergen: “Verbondenheid 
met de natuur kan je als geen ander zin doen krijgen om het leven aan 
te pakken. Daarom voegen wij naast fysiek, psychisch en sociaal welzijn, 
natuur toe aan de definitie van gezondheid. De invloed van natuur is te 
groot om naast te kijken.”

Daarom maakten Natuurpunt en CM een gezondheidsgids, boordevol 
tips voor een gezonder en gelukkiger leven in de natuur. De gids kan je 
gratis downloaden, na het invullen van een korte enquête.

www.natuurpunt.be/gezondheid

Living on the Edge,  
      bedankt voor jouw steun

In het najaar van 2015 lanceerde we de fondsenwervingscampagne 
voor onze BirdLife-partner NATURAMA in Burkina Faso. Als Vlaamse 
BirdLife partner bieden we steun aan partners die actie voeren op plaat-
sen die van levensbelang zijn voor onze trekvogels. De respons op onze 
oproep was groot en we maakten 20.000 euro over aan onze Burkinese 
partner.

NATURAMA wil de Sahel opnieuw leefbaar maken voor mens en natuur, 
en onderneemt zijn acties samen met de lokale gemeenschappen. Daar-
van profiteren onze trekvogels die er overwinteren of er stoppen tijdens 
de trek. Dit bedrag maakt het voor NATURAMA mogelijk om de lopende 
acties in de periode maart-december 2018 door te zetten:

• het opwaarderen van bos-, veevoeder- en voedselbronnen als bron van 
inkomsten voor de bevolking

• de valorisatie van niet-houtige bosproducten

• het begeleiden van de mensen werkzaam in de boslandbouw

• training geven in herbebossing en onderhoudstechnieken voor planten

• sensibilisatie dat bescherming van milieu en duurzame ontwikkeling 
perfect samengaan

www.natuurpunt.be/livingontheedge
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Naar buiten
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JE VINDT ONZE PRODUCTEN BIJ 
EXCLUSIEVE SPECIAALZAKEN EN ONLINE 
OP SWAROVSKIOPTIK.COM

Altijd bij de hand – en altijd klaar voor gebruik. De indrukwekkende 
optische prestaties van de nieuwe CL Companion staan garant 
voor unieke momenten die je nooit zult vergeten. Met zijn compacte 
en intuïtieve ontwerp begeleidt deze elegante verrekijker je op 
al je ontdekkingen. Kies uit drie toebehorenpackages 
om je persoonlijke stijl te onderstrepen.

CL COMPANION
DE VRIJHEID OM 
MEER TE BELEVEN

SEE THE UNSEEN

L08_NatuurBlad_194x269_NL.indd   1 24.01.18   09:28
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Aan de kolossale abdijtoren van 

Drongen heb ik afgesproken 

met vrijwilligers Katrien Van 

Petegem van Natuurpunt Gent en Koen 

Houthoofd van de afdeling Tussen Leie 

en Schelde. Op de fiets. “De allerbeste 

manier om de 25 kilometer tussen Gent 

en Deinze te verkennen”, zegt Koen. En 

hij kan het weten: hij fietst langs de route 

naar het werk. Hij is daarnaast ook 

conservator van de Leymeers in Deinze, 

een natuurgebied waarvoor hij dit jaar 

geld inzamelt via Expeditie Natuurpunt.

 

Ook mijn andere gids van vandaag is 

geknipt. Katrien, een pittige dame die 

haar schouders gezet heeft onder het 

Natuurpark Levende Leie. “Het is de 

naam die we gegeven hebben aan het 

geheel van natuurgebieden in de 

Leievallei tussen Gent en Deinze”, legt ze 

uit. “We dromen ervan om de Bourgoy-

en-Ossemeersen en de Zeverenbeekvallei 

met elkaar te verbinden tot een robuust 

gebied. Met unieke natuur, natuurvrien-

delijke landbouw en veel fiets- en wandel-

pret.”

Veerpont naar vakantieland
Een smal pad langs de Leie gunt ons al 

een glimp van wat ons te wachten staat. 

Hooilanden met een tapijt van gele en 

roze bloemen, grote ratelaar en koe-

koeksbloem. De Assels, een uitgestrekt 

meersengebied op een eilandje tussen 

twee Leiearmen en de Gentse ringvaart. 

Vroeger kwam het grootste deel van dit 

gebied elke winter onder water te staan. 

Al in de middeleeuwen probeerde men de 

waterhuishouding te regelen met sloten 

en dijkjes. Die zijn ook vandaag nog 

duidelijk te zien. 

Op de Leiedijk, aan het beeldschone 

kerkje van Afsnee, luiden we de bel. En 

plots wordt het vakantie. Zonder 

overdreven haast brengt de veerman ons 

naar de overkant. Een meerkoet kijkt met 

lichte verwondering naar de met fietsen 

beladen veerpont. Aan de andere oever 

wisselen de meersen af met hoger 

gelegen, drogere gedeeltes. We fietsen 

langs de Goedingekouter, een uitgestrekt 

landbouwgebied dat grotendeels 

eigendom is van het OCMW van Gent. 

“Twee bioboeren starten hier een 

zelfplukboerderij, in samenwerking met 

een lokale landbouwer”, vertelt Katrien. 

“Het wordt een echte stadsboerderij, 

waar de boer rechtstreeks aan de 

consument verkoopt.” Die korte keten 

zorgt ervoor dat de boer betere prijzen 

krijgt. “Hopelijk overtuigen we zo ook 

andere landbouwers in de buurt om 

natuurvriendelijk te boeren”,  

zegt Katrien.

Het project op de Goedingekouter is ook 

goed nieuws voor de natuur. Een hectare 

wordt beheerd als broedgebied voor 

akkervogels. “Zo maken we een verschil 

voor bedreigde akkervogels als de kievit 

en de patrijs”, legt Katrien uit. 

“De natuur in de Leievallei is onlosmake-

lijk verbonden met de landbouw”, vult 

Koen aan. Nu al werken tientallen 

landbouwers mee aan natuurbeheer, 

door natuurgebieden te maaien en er hun 

runderen te laten grazen. “Maar we zijn 

er nog niet: de grootste uitdaging van 

vandaag is de instroom van mest vanop 

de kouters in de vallei. Samenwerkingen 

als deze zijn belangrijk”, zegt Koen.

Tussen snelwegen en 
traagwegen 
Voor ons doemt de onvermijdelijke E40 

op. De snelweg snijdt de Keuzemeersen 

doormidden. En toch valt het wonderwel 

mee om dat te vergeten. Trage wegen 

Tussen Gent en Deinze kiest de Leie haar weg lekker zelf. Slinger mee op de fiets in al 
haar bochten en kronkels. Tussen vorstelijke kastelen en pareltjes natuur. Tussen oases 
van rust en de onvermijdelijke E40. Tussen een rijk verleden en een toekomst met pit. 

Tekst: Hendrik Moeremans

Boven: De grote ratelaar kleurt de Assels geel. ©Vilda/Yves Adams | Onder: Onze droom: De Bourgoyen-
Ossemeersen en de Zeverenbeekvallei met alkaar verbinden tot een robuust gebied.

Het knoopkruid op het schiereilandje de Leyhoek is een genot  
voor vlinders en bijen. ©Vilda/Lars Soerink

De kievit is een bedreigde akkervogel en krijgt hier nieuwe kansen. ©Wim Dirckx

in een droom van een natuurpark
Eigenwijze voorjaarsklassieker 
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kijken uit over weilanden vol bloemen omzoomd met knotwilgen. 

Het lijkt wel of het landschap na elke bocht van de Leie schilder- 

achtiger wordt. We doorkruisen de Latemse meersen, met hun 

dotterbloemen en herdwickschapen. 

In Bachte-Maria-Leerne hobbelen we over de kasseien van het 

domein van Ooidonk. Een statige lindendreef leidt naar het 

sprookjesachtige kasteel. Daarachter broeden de laatste grutto’s 

van de Leievallei. Een paar jaar geleden broedde de iconische vogel 

nog in de Bourgoyen-Ossemeersen en de Assels. Nu is dit het 

bolwerk van waaruit ze hopelijk ooit weer andere gebieden berei-

ken. “Het toont dat we de vallei als één gebied moeten zien”, zegt 

Katrien, “de smienten en wulpen zoeken hun voedsel in Ooidonk, 

de Keuzemeersen en de Assels en komen slapen in de Bourgoyen. 

Alles is met elkaar verbonden.”

Tussen Astene en Bachte meandert de Leie nog grilliger dan elders. 

De Leyhoek is een schiereilandje van rust, waar vlinders en bijen 

zich tegoed doen aan het knoopkruid. Een zwengel aan het 

zelfbedieningspontje brengt je historisch verantwoord naar de 

overkant. 

Plotsklaps is het voorbij met de kronkelende pret. “Vanaf Deinze 

werd de Leie rechtgetrokken voor de industriële scheepvaart”, zegt 

Koen. Hij neemt ons mee naar zijn favoriete natuurplekje: de Bleke-

rij. Tijdens de 14de en 15de eeuw werd hier het linnen van de wevers 

gewassen en gebleekt. Nu is het een prachtig hooiland met eeuwen-

oude grachten en een zee van orchideeën. Daarachter strekt de 

vallei van de Zeverenbeek, een zijbeek van de Leie, zich verder uit. 

Je vindt er kilometerslange elzenbroekbossen. 

Een droom van een natuurpark
Nu al ligt er een goed gevulde dag fietsplezier aan de oevers van de 

Leie. “Maar met het Natuurpark dromen we nog groter”, vertelt 

Katrien. De Rosdambeek en Zeverenbeek zijn groene verbindingen 

naar natuurgebieden die in de toekomst verder ontwikkeld worden, 

zoals het Gentse Parkbos en de Leievallei ten zuiden van Deinze, 

waar 500 hectare rivierherstel komt. “Door samen te werken met de 

verschillende afdelingen langs de Leie willen we bouwen aan 1400 

hectare verbonden natuur, waar mensen kunnen komen ontspan-

nen en waar zeldzame dieren een veilige thuis hebben. Grutto’s, 

watersnippen, slobeenden en kieviten. En als we dan toch aan het 

dromen zijn, waarom niet de otter?”

Vakantie langs de Leie
De Leiestreek leent zich perfect 
om er een vakantietrip in eigen 
land van te maken. Hier kan je de 
vele natuurgebieden al fietsend en 
wandelend verkennen. 

B&B Het Tijdloze Uur is een kleinschalig gastenlogies in 
een recent gerenoveerde Art-Deco villa aan de Leie. 
Het huis bevindt zich in de "Assels", een groene oase 
omsloten door water, vlak bij Gent. De villa kijkt uit over 
een typerend Leielandschap. Het is de ideale uitvalsbasis 
om de streek te verkennen. Je kan er ook fietsen huren.

Meer info en reservatie: 
B&B Het Tijdloze Uur, Dijkweg 18, 9031 Drongen,  
0485-82 77 15
www.hettijdlozeuur.be

Win een overnachting met ontbijt voor 
tweepersonen in een luxekamer in 
Het Tijdloze Uur. “Wat is het favoriete 
plekje van Koen?” Geef een antwoord 
op die vraag en wie weet vertoef jij 
binnenkort in de Leiestreek.
 www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op vertoon  
van een geldige lidkaart.

W I N !

Geef vogels een thuis
En geniet van meer leven in je tuin

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op nestkasten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB118

Kortingscode is geldig t/m 31-5-2018

Speciaal voor Natuur.blad lezers:Speciaal voor Natuur.blad lezers:Speciaal voor Natuur.blad lezers:

10% Korting

Ontdek meer op onze website  

www.lampiris.be
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Op de fiets

 Tussen otter en zeehond
49 km - West-Vlaanderen

De gevarieerde tocht verbindt het natuurgebied 
De Blankaart met andere gebieden. Aan de 
IJzermonding ontmoeten zout en zoet water elkaar.

 Tussen weidevogels en   
 vriezeganzen

22 of 44 km - West-Vlaanderen

Tussen Brugge en de oostkust ligt een weids en open 
polderland, doorweven met kanalen en grachten. 

 Langs 7 waterlopen
34,5 of 49 km - Antwerpen

De fietstocht verbindt het Mechels Broek met de 
natuurgebieden ten noorden van Mechelen: Den 
Battelaer, Het Zennegat en de Biezenweiden. 

 Zwalmvallei
33 km - Oost-Vlaanderen

Het Mijnwerkerspad is de verharde vroegere 
spoorlijn Zottegem-Brakel-Elzele. De fietstocht voert 
je door de Vlaamse Ardennen.

 Fietsroute Haspengouw
31,2 km - Limburg

Dicht bij het klaverblad van Lummen ligt een 
verrassend stuk Demervallei: een verdwaald 
polderlandschap tussen Hasselt en Diest.

www.natuurpunt.be/10xactief 

 

Te voet

 De Wijers
78 km - Limburg

De wandeling leidt je langs de prachtige vijvers 
en rietkragen door Limburgs meest waardevolle 
waterlandschap. Of kies voor één van de drie 
dagstappers van zo’n 20 km.

 Demerbroeken
32 km - Vlaams Brabant

Een prachtige tocht langs de Demerbroeken met zijn 
moerassen en hooilanden, langs Averbode Bos & 
Heide en Dassenaerde. De toren van de Abdij helpt je 
steeds de weg te vinden. 

        Turnhoutse Vennen
32,6 km - Antwerpen

Beleef het mooiste van het Turnhouts Vennengebied 
en Landschap De Liereman via een wandeling langs 
heide en vennen, geschiedenis en erfgoed.  
 

Per kano

        Moervaart en Zuidlede
32 km - Oost-Vlaanderen

In het Waasland kan je een volledig traject 
afvaren, uniek in Vlaanderen. Het is een kano- en 
kajakcircuit, in een prachtig groen kader, op de loop 
van de Moervaart en de Zuidlede. 

 Afvaart van de Dijle
Vlaams Brabant

Je vertrekt aan de noordrand van het natuurgebied 
de Doode Beemde en vaart door een prachtige 
streek, tot het majestueuze kasteel van Arenberg. Je 
keert te voet terug of per kickbike of mountainbike.

1 

2 

3

4

5 

6 

7

8

9

10 

Eind juni trekken er 75 teams twee dagen door de Vlaamse natuur tijdens Expeditie 
Natuurpunt. Verbaasd dat lange, verrassende tochten hier mogelijk zijn? Ontdek het 
zelf met je fiets, te voet of per kano.

     Op Expeditie  
   in eigen land
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  DE  
VUURJUFFER

Boodschapper     
  van de lente

Zet je in het vroege voorjaar eens aan het water en speur de oevervegetatie af. De eerste libel 
die rondvliegt is de vuurjuffer, een stevige en veelvoorkomende waterjuffer. Heb je haar gespot, 
haal dan je zonnebril maar boven. Want dan is de lente officieel begonnen.  

Tekst: Brigitte Van Passel

Vervellen, vervellen, vervellen …
We kennen libellen als kleurrijke, vliegende insecten. Maar daar-

voor hebben ze al een heel leven in het water achter de rug. De 

eitjes worden door het wijfje afgezet op drijvende waterplanten 

of in plantenstengels. In een paar weken ontwikkelen ze zich tot 

larven of nimfen. Anders dan bij vlinders is er geen popstadium.  

In plaats daarvan vervellen de larven meerdere keren. Vuurjuffer-

larven vervellen wel tien keer en doen hier een tot twee jaar over. 

In die tijd houden ze zich verborgen tussen de onderwater- 

vegetatie en doen zich tegoed aan alles wat beweegt: dierlijk 

plankton, wormpjes, insectenlarven en zelfs kleinere vuurjuffer-

larven. Het zijn echte rovers. Ze wachten tot de prooi dicht genoeg 

is en klappen dan pijlsnel hun vangmasker open en dicht. Zelf 

staan de larven op het menu van vissen, amfibieën, waterkevers, 

waterwantsen, watervogels en andere predatoren.

Geboorte
Na een lange vervellingsperiode is de larve klaar voor de ultieme 

metamorfose. Hiervoor zoekt hij een plantenstengel in de  

oevervegetatie op. Het kost hem ongeveer een halfuur om als 

juffer ‘geboren te worden’. De huid breekt open, eerst verschijnt 

de kop, gevolgd door het borststuk en de voorpoten. Dan grijpt 

hij zich vast aan de plantenstengel en wringt zijn achterlijf eruit. 

Rondom hem sluipen vaak nog meer juffers uit de oevervegetatie. 

Maar niet iedereen brengt het er levend vanaf. Voor de juffer klaar 

is voor zijn eerste vlucht, moet hij zijn achterlijf en vleugels  

oppompen en laten uitharden. In die tijd is hij heel kwetsbaar en 

een gemakkelijke prooi voor vogels en andere predatoren.  

Eenmaal ze vliegzeker zijn, vliegen de jonge imago’s (volwassen 

insecten) weg van het water om te eten, uit te kleuren en  

geslachtsrijp te worden. 

De perfecte tandem
Na enkele weken komen de waterjuffers terug om voort te plan-

ten. Het mannetje wacht tot er een wijfje zijn territorium invliegt. 

Hij gaat erop af en grijpt in volle vlucht haar halsschild. Als de kop-

peling lukt, vliegt het paar in tandemvlucht verder. Het mannetje 

kromt zijn achterlijf om een spermapakketje van zijn primaire  

geslachtsorgaan (segment 9) naar zijn secundaire geslachtsor-

gaan (segment 2) te brengen.  Het vrouwtje buigt haar achterlijf 

naar voren om contact te maken met het secundaire geslachts-

orgaan. Het mannetje verwijdert dan eerst de zaadcellen van een 

vorig mannetje uit de opslagorganen en blijft in tandem tot de 

eileg. Pas dan worden de eicellen bevrucht.

Libel of juffer

Onder libellen verstaan we zowel 

waterjuffers als ‘echte’ libellen. Een 

van de kenmerken waarmee je de twee 

van elkaar kan onderscheiden, zijn de 

vleugels. Bij waterjuffers zijn de voor- 

en achtervleugels bijna identiek.  

In rust liggen ze samengevouwen op 

de rug. ‘Echte’ libellen zijn robuuster en 

de voor- en achtervleugels verschillen 

duidelijk van vorm en lengte. In rust 

liggen hun vleugels gespreid.  

325 miljoen jaar

De voorouders van onze libellen leefden 

325 miljoen jaar geleden en hadden 

een vleugelspanwijdte van maar liefst 

70 cm. Niet echt een liefelijk insect in 

die tijd. Daarmee behoren libellen tot 

de oudste insecten op aarde. Vandaag 

tellen we in België 72 libellensoorten: 24 

waterjuffers en 48 echte libellen.

Brigitte van Passel,   
 libellenexpert

Brigitte Van Passel is voorzitter van de Libellenwerkroep Waasland. 

Je vindt haar vaak in het veld om libellen te inventariseren.  

Maar ze is ook actief betrokken bij het beheerteam van Natuurpunt 

Waasland-Noord en ook op het secretariaat van Natuurpunt kom  

je haar tegen.

BROERTJE
Verwar de vuurjuffer niet met de vuurlibel! De naam én de kleur lijken op elkaar (allebei vuurrood), maar een vuurlibel is een 

kop groter en houdt zijn vleugels vlak. Samen zal je ze niet gemakkelijk te zien krijgen: vuurjuffers vliegen in de lente, terwijl de 

vuurlibel een echte zomersoort is. Pakweg dertig jaar geleden zag je hier nog geen vuurlibellen. De warmteminnende soort kon 

(wellicht dankzij de klimaatverandering) zijn areaal noordwaarts uitbreiden.

Scharlakenrood: dat mag er misschien als een waarschuwingskleur uitzien, maar mensen hebben van juffers en libellen eigen-

lijk niets te vrezen. De beestjes hebben namelijk geen angels. Wel een paar kaken die ze gebruiken om prooien (muggen, dazen 

en diverse kleine beestjes) te verschalken, maar daarmee bijten ze niet door onze huid. Libellen en juffers zullen nooit mensen 

aanvallen.

Om goed te kunnen vliegen, moeten libellen het warm genoeg hebben: een temperatuur van ongeveer 30°C in hun borststuk. 

Niet verwonderlijk dat het echte zonnekloppers zijn. Maar te warm is ook niet goed: bij hittegolven dreigt ook voor libellen  

oververhitting. Om dat te vermijden past de vuurlibel op de warmste momenten zijn rusthouding aan. Het achterlijf bijna  

loodrecht omhoog, de obeliskhouding: op die manier is de lichaamsoppervlakte die door de zon beschenen wordt, het kleinst.

De vuurjuffer leeft een 
tot twee jaar als larve 
onder water en vervelt 
dan wel tien keer.
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VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Kunnen vlinders ruiken?

Een echte neus hebben vlinders niet, maar ze 

kunnen wel geuren detecteren. Dat doen ze 

met hun voelsprieten. Bij dagvlinders ruiken de 

vrouwtjes het verleidingsparfum van de man-

netjes, en bij nachtvlinders zijn het vrouwtjes 

die de geurstoffen (feromonen) verspreiden en 

vanop grote afstand mannetjes lokken. Bij de 

nachtpauwoog kan een mannetje zo vanop tien 

kilometer een vrouwtje opsporen.

Hoe stichten hommels  
een nieuw nest?

Bij hommels overwinteren enkel de koninginnen. 

Ze ontwaken bij het eerste lenteweer en gaan 

meteen op zoek naar een geschikte nestplaats. 

Dat kan een oud muizennest zijn, of onderin een 

graspol. Als ze een beschut plekje gevonden heeft, 

begint de zoektocht naar stuifmeel en nectar die 

de koningin verzamelt op bloeiende wilgen en al-

lerlei voorjaarsbloeiers. Eens de voedselvoorraad 

groot genoeg is, legt ze haar eitjes. Het is echter 

uitkijken geblazen voor hommelkoninginnen die 

vruchteloos een geschikte nestplaats zoeken: zij 

durven het gevecht aangaan.

Waarom horen we de koekoek 
steeds minder?

Het gaat niet goed met de koekoek. Onderzoekers 

wijzen verschillende oorzaken aan. De achter-

uitgang van nachtvlinders bijvoorbeeld (koe-

koeken zijn verzot op harige rupsen), maar ook 

de klimaatverandering. De Sahara 

wordt een steeds grotere hinder-

nis tijdens de vogeltrek en bovendien 

moet de koekoek weer op tijd in zijn 

broedgebied zijn om zijn ei kwijt te kun-

nen in het nest van de gastheer.

De voorjaarskluifzwam maakt de lente

Bij paddenstoelen denk je meteen aan herfst, maar ook in andere seizoe-
nen zijn ze er. Sommige zwammen verschijnen bijna heel het jaar door, 
als het weer maar meezit (niet te droog en  niet te koud). Maar er zijn 
ook echte lentesoorten, die je in de zomer of herfst nooit ziet. Dat zijn 
de echte buitenbeentjes. De voorjaarskluifzwam is er zo één. Je kan hem 
vinden in de buurt van dennen en herkent hem aan zijn witte steel en 
donkere, hersenvormige hoed. De wetenschappelijke naam, Gyromitra 
esculenta, verwijst naar de eetbaarheid van de zwam. Maar opgelet: rauw 
is hij giftig! Goed koken is de boodschap. Of gewoon laten staan en met 
je ogen ervan smullen.

Superdaddy Stekelbaars
Lente: ook vissen krijgen dan vlinders in de buik. Bij stekelbaarsjes 
speelt het mannetje een bijzondere rol. Met algen en plantenresten 
bouwt hij een tunnelvormig nestje. Geïnteresseerde vrouwtjes worden 
daar in gelokt door het mannetje. Nadat het vrouwtje 40 tot 300 eitjes 
in het nestje afzet, zwemt het mannetje er nog eens door om de eitjes te 
bevruchten. Vaak probeert hij later nog een ander vrouwtje te versieren. 
Het nestje bomvol eitjes wordt nauwgezet bewaakt door het manne-
tje. Met gerichte staartbewegingen voorziet hij de eitjes van voldoende 
zuurstof. Dat houdt hij wel een week lang vol, dag en nacht. Wanneer de 
eitjes zijn uitgekomen, blijft die superpapa zijn jongen nog enkele dagen 
bewaken. Voortijdige weglopers onder de kinderen worden door vader 
stekelbaars opgezogen en in het nest weer uitgespuwd.

LENTE

In de lente gaan onze West-Vlaamse rugstreeppadden op stap, over het strand. Vind je padden 
dan niet voornamelijk in poelen? Klopt, en de zeldzame rugstreeppad verkiest zelfs ondiepe en snel 
opwarmende poelen, met weinig begroeiing. 

De Europees beschermde soort heeft nog een aantal populaties 
in natte duinpannen aan de Westkust. Helaas zijn de weinige 
populaties erg klein en bevinden ze zich kilometers van elkaar. 
De kans op inteelt is dus groot. Om dat te vermijden moeten 
er af en toe exemplaren van de ene populatie bij de andere ge-
raken. En is dat aan onze volgebouwde kust nog wel mogelijk? 
Wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonder-
zoek deden genetisch onderzoek bij de rugstreeppadden en 
deden een verrassende ontdekking. De padden wandelen tot 
8,5 km over het strand op zoek naar een partner. Dat leverde 
nieuwe inzichten en voorstellen voor aangepaste beschermings-
maatregelen op.

Minder goed gesteld is het met de geïsoleerde populatie in de 
Noordduinen. Die ligt meer binnenlandwaarts en is helemaal 
omgeven door wegen en bebouwing. Natuurvriendelijke tuinen 

en paddentunnels zouden kunnen leiden tot een betere verbin-
ding tussen de duinpopulaties van de Rugstreeppad. Over dit 
onderzoek lees je meer in Natuur.focus.

www.natuurpunt.be/focus
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ALS STRANDTOERISTEN
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Hoe herkennen?

 � 5-8 cm
 � geel tot grijs-bruine rug
 � groene, olijfgroene of bruine vlekken
 � zwavelgele streep op de rug
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Waarom vossen op egels plassen
Wist je dat gierzwaluwen slapen in de lucht? Ken je het 

verschil tussen een libel en een waterjuffer? Dit boekje 

bevat een bonte verzameling natuurweetjes, kleine 

verhaaltjes en groene spelletjes. Geen zebra's en kroko-

dillen, maar dieren en planten van bij ons. Ideaal als je 

met kinderen op tocht bent in de natuur! Dit hapklaar 

brokje natuureducatie is bijzonder geschikt voor in de 

jeugdbeweging, voor ouders, leerkrachten of jonge 

speurneuzen.

Artikelnr: 2283893

Ledenprijs: 6,75 euro 
www.natuurpunt.be/winkel

Nooit meer het noorden kwijt
Met dit handige veldkompas van National Geographic loop 

je niet meer verloren. Het kompas heeft een graden- 

verdeling van 360 graden met naald. Een onmisbaar 

instrument tijdens je wandelingen en tochten in de natuur.

Artikelnr: 68002

Ledenprijs: 8 euro

www.natuurpunt.be/winkel

Een vuurrode tuin
Is jou al eens een boom in je tuin opgevallen die er aan het begin van de lente 

verdacht rood uit ziet? Het is geen vreemde speling van de natuur, maar wel 

een massa vuurwantsen. Bij de eerste lentezon verschijnen de volwassen 

wantsen en zoals de naam doet vermoeden zijn die vuurrood. Tuineigenaars 

maken zich daar wel eens zorgen over, zeker omdat ze naast een prachtige 

kleur ook een vies geurtje met zich meebrengen. Maar je hoeft niets te 

vrezen. De wantsen zijn volkomen onschuldig. Ze raken geen levend wezen 

aan maar zuigen sap uit afgevallen bladeren of uit de bast.

Win!
Na het vele buitenspelen is er niets gezelliger dan binnen een 
goed boek te lezen of even luilekker niks te te doen. Maak het 
gezellig in je kamer met deze trendy  watermeloen lamp.

Antwoord op de vraag “ Welk insect geeft bomen een rode kleur“ 
en maak kans op een van de 5 lampen.

www.natuurpunt.be/win

 
 
 
Niet gewonnen? Ga vlug naar de A.S.Adventure  
winkel in je buurt waar je zo een mooie lamp  
kan kopen.

ANTWOORD: Het merendeel van de planten in ons land is van 

insecten afhankelijk voor de bestuiving. Zonder bijen, zweef- 

vliegen en andere beestjes: geen zaden of vruchten! Die insecten 

vinden de bloemen dankzij hun ingenieuze facetogen. Die werken 

anders dan een menselijk oog en zien ook andere kleuren. Zo 

kunnen insecten wel ultraviolet zien, maar niet de klassieke rode 

kleur die wij dan weer goed kunnen zien. Slimme bloemen zijn dus 

eerder wit, blauw of geel!

ANTWOORD: De meeste van onze vogels zijn nestblijver, de 

jongen blijven na de geboorte nog een hele tijd in het nest. Ze 

worden naakt, blind en volkomen hulpeloos geboren. Ze kunnen 

wel goed hun snaveltje opensperren om eten te bedelen bij de 

ouders. Maar sommige jonge vogels hebben meteen bij de 

geboorte hun oogjes open en een donzen pakje. Dit zijn nest- 

vlieders. Als ze droog zijn springen ze uit het nest en volgen hun 

moeder. Ze zoeken zelf naar eten zoals kippen en eenden.

Waarom zijn er zo weinig  
inheemse rode bloemen? 

Blijven jonge vogels bij hun  
ouders als ze uit het ei zijn? 1 2 

aan de redactie kidsvragen

Ben je nog een beetje piep-jong?  
Zo ergens tussen 7 en 12 jaar? 

Dan kan je deze zomer met JNM mee op kamp.  

Op piepkamp. Gewoon omdat de jongste JNM’ers piepers 

zijn en piepers nu eenmaal op piepkamp gaan. Logischer 

kan bijna niet. 

JNM, wat dat is, wil je weten. JNM is de Jeugdbond voor 

Natuur en Milieu. De leukste, natuurlijkste, milieu- 

vriendelijkste en beestigste jeugdbeweging die je in 

Vlaanderen (en ver daarbuiten) kan vinden. Overal in 

Vlaanderen organiseren JNM-afdelingen het hele jaar door 

activiteiten voor jongeren die willen bezig zijn met natuur 

en milieu. 

In de zomer steken we een tandje bij en organiseren we 

JNM-kampen rond natuur en milieu. Ben je al lid van JNM, 

dan weet je natuurlijk dat je daar de tijd van je leven 

beleeft.

Maar ook als je geen lid bent van JNM (of er misschien zelfs 

nog nooit van gehoord hebt) mag je mee op kamp. Als je 

snel bent tenminste, want zooo heeeel veeeel plaatsen 

zijn er nu ook weer niet. 

Kijk snel op www.jnm.be en klik door op “KAMP”

2
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Lente!

Vanaf 20 maart wordt de natuur wakker zegt onze kalender. 

Alleen houdt ze zich niet zo aan een vaste planning. Hoe zie 

je dan dat de lente echt in’t land is?

• De padden trekken naar de plas waar ze geboren zijn

• De trekvogels keren terug. Hoor je de tjiftjaf al?

• Vogels beginnen hun nest te bouwen

• Voorjaarsbloeiers steken hun hoofdje boven aarde

• Fruitbomen staan in bloei

• De knoppen van de bomen springen open

Misschien kan je al je waarnemingen noteren en elk jaar 

vergelijken. Zo zie je de veranderingen die er telkens zijn.
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NATUUR ...in de stad

D
e hond is met voorsprong het 

slimste zoogdier ter wereld. Geen 

enkel ander dier is erin geslaagd 

om de mens zo ver te krijgen dat hij 

hem/haar uitlaat en onderweg ook 

altijd de drollen opruimt. Of toch bijna altijd.

De vele steegjes van het Groot Begijnhof in 

Mechelen vinden via één grotere straat een 

uitweg naar de ring. Baasjes volgen hun honden 

langs die straat naar de ring. Op de hoek is een 

onbedoeld hondenweitje, eigenlijk een parking. 

Het gebeurt geregeld dat de hond zijn/haar drol 

niet kan ophouden, getuigen verschillende 

exemplaren in wisselende mate van versheid 

langs de laatste vijftig meter voetpad tot aan de 

hoek. We merken hier dat de opruimtraining nog 

niet voltooid is. Een zwak moment? Baasje 

rugpijn? Aanhoudende regen?

Hondenmest kan je niet gebruiken om planten te 

Natuur in de stad: een contradictie? 

Niets is minder waar. Je vindt er 

gewone natuur op ongewone 

plaatsen. Er komen planten en 

dieren voor die vaak alleen in het 

warmere microklimaat van de stad 

kunnen overleven. Ga met open blik 

in de stad op zoek naar natuur en 

laat je verrassen. Al is het deze keer 

wat vies.

Respect
bemesten. Te straf. Geen enkele plant overleeft 

zoiets. Geen enkele? Toch wel: het klein kaasjes-

kruid. Wanneer je groeiplaatsen van die plant 

aantreft op een grasperkje naast een kerk, aan  

de rand van een parking, op het rooster rond de 

voet van een boom of gewoon op het trottoir, 

dan weet je dat je te maken hebt met een 

hondentoilet. Eén hond begint daar spontaan 

mee en de andere willen niet onderdoen: het 

worden gewoonteplaatsen. Ook als het bewijs-

materiaal er niet meer ligt, verraadt het klein 

kaasjeskruid de plaats delict.  

Ik passeerde ooit eens een kale, bedoelde, 

honden-WC van dolomiet. Geen enkele plant te 

zien, behalve… klein kaasjeskruid. Verschillende 

exemplaren overleefden, amper, met dikke 

vlezige uitlopers en nauwelijks bladeren.  

Toch produceerden ze hun delicate wit/roze 

bloempjes. Ik vereeuwigde het tafereel in de foto 

die je hierboven ziet. Voor zo’n overlever kan je 

immers alleen maar respect tonen. 
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...in je tuin

I
k ben fier op onze tuin. Mijn vrouw heeft  

een andere mening. Hierdoor weten vrienden 

niet goed wat ze moeten zeggen, het lijkt of 

ze partij moeten kiezen. Voor buiten- 

staanders is het woord ‘geschokt’ doorgaans 

het meest toepasselijk.  

De beste omschrijving van onze tuin is ‘wild’.  

Niet het wild dat je in tuinbladen ziet, waar wilde 

planten keurig geschikt zijn voor maximum 

effect, maar echt wild in die zin dat de planten 

hun zin mogen doen. Want planten blijven 

natuurlijk niet staan waar je ze zaait of plant,  

ze zwerven rond. Planten zijn als vrienden. Ik 

ontmoet ze op mijn wandelingen en introduceer 

ze in onze tuin. Soms ontmoet ik ze jaren later 

nog in de vreemdste uithoeken van de tuin. Dan 

ben ik altijd blij verrast bij het weerzien. Andere 

planten verdwijnen al na één seizoen. Dat is dan 

spijtig, maar het is dat het zo moest zijn. 

Mijn absolute favorieten zijn wilde viooltjes: het 

welriekende maarts viooltje met de donker- 

Je hoeft niet naar afgelegen 

natuurgebieden te trekken om 

kennis te maken met de natuur. Je 

trekt gewoon de achterdeur open en 

gaat op safari in eigen tuin!  Wie de 

natuur een handje wil helpen, kan 

daarmee beginnen in de tuin, hoe 

klein die ook is. Vogels voeren en 

beloeren, een nestkast voor wilde 

bijen of koolmezen, een border vol 

bloemen voor de vlinders. Of ontdek 

de zwervers in je tuin.

Maarts viooltje
paarse bloempjes en het verrassend oranje 

hartje en de lichter gekleurde bosviooltjes. Er 

stonden enkele plantjes achterin onze tuin toen 

we hier twintig jaar geleden kwamen wonen.  

Het volgende jaar waren ze verdwenen. Het jaar 

daarop stonden er weer een paar plantjes op een 

heel andere plaats. Hun zwerfgedrag fascineert 

mij. Viooltjes hebben een driekleppige vrucht-

doos die bij rijpheid openklapt en zo de zaadjes 

wegschiet. Ver geraken ze op die manier niet. Je 

zou dus veronderstellen dat ze het volgende jaar 

in de nabije buurt zouden ontkiemen, maar dat is 

meestal niet zo. Nieuwe plantjes met de nier- of 

hartvormige blaadjes zijn verder geraakt dan 

verwacht. Zoals zo vaak in zo’n geval zitten 

mieren er voor iets tussen. Die verslepen de 

zaadjes van viooltjes omdat daar letterlijk een 

beloning aan vasthangt. Op die manier duiken de 

viooltjes elk jaar op steeds weer andere plekken 

op tot mijn grote vreugde. Die mijn vrouw na al 

die jaren blijft verbazen.
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...in close-up

A
ls je een hulst in je tuin staan hebt, 

loont het om de bladeren eens van 

nabij te bekijken. Het valt op dat er 

weinig schade is. Er zijn nauwelijks 

insecten die de bladeren aanvre-

ten. Kan je ze ongelijk geven: ze zien er ook niet 

echt appetijtelijk uit. 

In april of mei ontrolt de hulst verse bladeren.  

Op dat moment prikt vrouwtje vlieg een eitje 

onderaan in de hoofdnerf van zo’n zacht 

hulstblad. De larve die daar uit komt, is een bleek 

worstje, zoals alle vliegenlarven. Ze vreet zich 

een weg door de middennerf en vanaf januari  

begint ze aan het blad zelf. Omdat er zo weinig 

plaats is tussen de harde, ‘geplastificeerde’ 

boven- en onderlaag van het blad, tunnelt de 

larve op haar zij verder, terwijl ze het bladmoes 

ertussen loswrikt en opvreet. Die lichtgroene 

(later gele) vlek op het blad is de bladmijn.  

De larve brengt haar hele leven door in het blad. 

Dat is comfortabel en veilig ook: je kan bij regen 

niet wegspoelen en je zit verstopt voor rovende 

insecten of vogels. Wat de larve eet, komt er 

deels ook weer uit: dat zijn de donkere vlekjes in 

de bladmijn. Als de larve genoeg gegeten heeft, is 

het tijd om te verpoppen. En uiteindelijk zal een 

volwassen vliegje de mijn verlaten. Als je het 

kleine bruine uitvlieggaatje openpeutert, vind  

je een bruine mocassin: de lege pophuid.

Een groter bruin gat wijst op bezoek van wellicht 

een pimpelmees. Bladmijnen hebben immers 

één groot nadeel voor de bewoner : als je ontdekt 

bent, kan je geen kant meer op.

 
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. Ook hulst- 

bladeren herbergen nieuw leven.

Wie lust er hulstbladeren?
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Maak uw planten minder toegankelijk voor 
ongewenste schimmels en insecten met DCM 
Vitasilica® Lavameel.  
Gebruik de handige DCM Poederverstuiver 
en verstuif dit lavameel elke 2 à 3 weken over 
uw planten om een effi  ciënte fysische 
barrière te vormen.

Bij aankoop van 1 DCM Poederverstuiver
en DCM Vitasilica® 13 kg

CASHBACK 10
Bij aankoop van 1 DCM Poederverstuiver

1010 +
Actie geldig van 15/03/2018 tot 15/05/2018.

Kijk op www.dcm-info.be en vind een verkooppunt bij u in buurt.

TOEPASBAAR
IN DE

Verordening (EG) nr. 834/2007

logische landbouw*

Met oplossingen tegen
ziekten en plagen.

Familiereis
Extremadura

SNP NATUURREIZEN:

OF GA NAAR SNP.NL
BEL VOOR REISADVIES +31 24 327 7000

*Vanaf prijzen zijn per persoon en exclusief heen- en terugreis, € 20 reserveringskosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking. 

Met SNP verken je de wereld op een unieke manier. Trek de natuur in. Alleen, met je partner, vriend(in) of in het gezelschap 
van je gezin. Kom tot rust in logementen te midden in het groen gelegen en kom op plekken die je zelf nooit zou 
ontdekken. Met SNP maak je actieve wandel-, � ets- en rondreizen die bovendien volledig CO2-neutraal zijn.

LEDEN NATUURPUNT

€70,-
LEDENKORTING

Extremadura is een begrip onder natuurliefhebbers. Deze afgelegen 
landstreek van Spanje is misschien wel het allerbeste en mooiste 
vogelgebied van Europa. Nergens zie je meer roofvogels en gieren 
dan hier! Je struint door bossen, steppegebieden en rivieren en 
verblijft in twee sfeervolle landelijk gelegen pensions. Naast € 70,- 
korting per reservatie ontvang je de ‘Crossbill guide Extremadura’.

Vanaf € 795,-*
Ook de vale gier zul je hier zien.
zul je hier zien.Kijk voor details

op www.snp.nl
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Op stap met Op stap met

   op stap met...

   Ruben Meert

Bio  
 
Ruben, 40, is leraar natuurwe-

tenschappen aan het Lyceum 

van Aalst. Hij brengt zijn liefde 

voor de natuur met verve over 

aan zijn leerlingen. Hij is actief 

bij insectenwerkgroep 

Voelspriet. Daarnaast is hij 

papa van 2 dochters en waagt 

hij zich met enkele collega's 

aan het brouwen van bier met 

zelfgekweekte hop. Hij ent ook 

zijn eigen fruitbomen. 

Maandag 11u30
 

10 jaar geleden vonden we neushoornkeverlarven in onze 

composthoop op school. In een terrarium volgden we de 

metamorfose tot kever. Die hadden het naar hun zin want we 

vonden bij het leegmaken van de bak nieuwe larven. Sindsdien 

zijn ze permanente bewoners van het labo. 

Maandag 16u10
In Aalst huist één van de dichtste populaties van elzenwesp-

vlinder. Met Bart Backaert, hoofd van de Aalsterse groendienst, 

en zijn werkmannen bespreken we hoe we de jaarlijkse snoei 

van de elzenstronken waarin de rupsen leven, zo efficiënt 

mogelijk kunnen afstemmen op de levenscyclus van die vlinder.

Dinsdag 19u40 

De afgelopen jaren heb ik me samen met enkele andere 

leden van Insectenwerkgroep Voelspriet verdiept in de 

levenswijze van enkele microvlinders. Onder die soms 

onooglijk kleine diertjes zitten enkele onvervalste parels.

Woensdag 14u50 

Gevonden rupsen zijn niet altijd tot op soort te determi-

neren. Daarom kweek ik ze meestal uit tot vlinder. In 

mijn kweekkamer is het aan het einde van de winter nog 

vrij rustig. Maar in de zomer moet ik de petrischalen 

soms op elkaar stapelen. Het is dan elke dag met span-

ning uitkijken of er wat is uitgekomen.

DI 19:40

MA 16:10

ZA 16:30

ZA 10:20

ZO 17:55

WO 14:50

Zaterdag 10u20
Even passeren bij mijn vader. In een wilgenkatje heb ik 

namelijk een larve gevonden en ik wil op waarnemingen.be  

noteren over welke wilg het gaat. Zelf weet ik er wel iets van, 

maar onze va is een echte specialist. Die weet nagenoeg elke 

wilg te herkennen in eender welk seizoen.
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MA 11:30

Zondag 17u55
Vinden wat ik al lang zoek, geeft een enorme voldoening. Nóg 

leuker is het om die kennis vervolgens te delen via Natuurbe-

richten, een nieuwsbrief over resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek, bijzondere waarnemingen ... Als ik zo iemand mee 

aan het zoeken krijg, is mijn missie geslaagd.
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V
ogelhutten, sorry. Alle 

inspanningen ten spijt, de 

bouwnijver en de wonder-

baarlijke uitzichten. Ik vind 

vogelhutten maar niks. Soms 

staat er met stift een grote piemel op de 

muur getekend. Of iemand heeft in het 

laminaat van de vogelkaart zitten krassen: 

KELSEY = SLET. Zo vulgair dat het is. Ook al 

zegt er nooit iemand wat van. 

Als wij met de vogelclub op uitstap zijn doet 

iedereen altijd alsof hij de piemel niet ziet. 

Wij gaan binnen in de hut, klappen de 

luiken open en beginnen te kijken. Wat kan 

ons Kelsey schelen, of haar hand- en 

spandiensten, zoals die kernachtig worden 

samengevat op de vogelkaart. Veel erger is 

dat de vogels op de kaart zich nooit laten 

zien.

Van nummer 1 tot en met 22, ze zijn 

onzichtbaar vanuit de vogelhut. Dat is het 

probleem met vogelhutten. Elleboog aan 

elleboog zit je in een tochtgat te kijk. De 

hele vijver ziet jou, maar jij ziet niemand. 

Ah nee, want de wind slaat recht op je oog 

en je vogelgids is in het water gevallen. Net 

toen je wilde opzoeken wat een nonnetje 

ook alweer eet. Je mensenkop steekt kwaad 

uit de vogelhut en ziet de pagina’s rimpelen 

in het nat. De grote troost is dan dat je het 

houten luik hebt kunnen vastzetten. Met 

een spie of een betrouwbaar schuifje. Zulke 

kleinigheden zijn de echte troeven van de 

vogelhut. Ik zou de vogelaars de kost niet 

willen geven die de vogelklep al op de kop 

hebben gekregen.

Natuurlijk heeft de vogelhut ook voordelen. 

Vooral bij regen, wind en kou. Nooit zal ik 

het comfort vergeten van de vogelhut in 

Nieuwpoort. Geen mens was op de dijk. 

Iedereen zat binnen met een warme choco 

aan de andere kant van de jachthaven. 

Maar wij klauwden ons moedig west-

waarts, met het vooruitzicht op strand- 

lopers, dappere vogeltjes die vrolijk dansen 

met het woeste schuim van de Noordzee. 

Marcel zei dat ze er zaten, bonte en paarse. 

Maar het was zo koud. Mijn jas plakte tegen 

mijn ribbenkast. De vriezeman beet hard in 

mijn neus. Tot er ineens een vogelhut was. 

Binnen was het warm en droog.  Op 

sommige momenten kun je niks tegen 

vogelhutten hebben. Maar toen ik op de 

bank ging zitten en het luik openklapte, 

waren er geen vogels. Ik klapte het luik 

open en keek recht in de gele ogen van een 

schaap dat ook leed onder het slechte weer.

Dat is het dus met vogelhutten. Je krijgt er 

nooit wat je zoekt. Het is altijd wat anders. 

Ik weet nog hoe we eens op uitstap waren 

in de Doode Bemde. De hele vogelclub zat 

in de hut. Terwijl ik buiten in de zon stond. 

Het voorjaar is immers donker en koud in 

de vogelhut. Enfin, ik kneep mijn oogjes 

dicht in de eerste warmte van het nieuwe 

jaar.

Toen ik ineens iets zag op het dak van de 

vogelhut: een klein vogeltje met een rode 

kuif. Het was een barmsijs! Zou dat nu echt? 

Carduelis cabaret! Ik deed de deur van de 

vogelhut open en riep: Marcel, kom eens 

kijken, ik heb iets gezien. En binnen twee 

tellen stond de hele vogelclub in de 

openlucht te genieten van de geconfir-

meerde barmsijs op het dak. 

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.

Vogelhutten

Dit stukje gaat over 
vogelhutten en hoe 
je in vogelhutten 
nooit krijgt wat je 
zoekt. Een schaap 
bijvoorbeeld. 

An

Natuurlijk kiezen
we voor natuur.

Punt.

2018_adv_natuurpunt_voorjaar_01.indd   1 30/01/2018   13:52



In beeld In beeld

Walther demunter Leen Veldeman

elise VanderPerre

erik willaert

Winter VanRafelghem

De natuur maakt je goed gezind en laat je zelfs schaterlachen. Wie kwam nog nooit een 
dier tegen in een gekke pose? Of misschien deed de silly walk van een vogel je wel eens 
schuddebuiken? Grappig doen is universeel dierengedrag. Ze laten zich gaan op de 
voedertafel en  tonen ongeremd hun persoonlijkheid. Wie is de grappigste thuis?

W I E I S  
DE G R A P P IG S T E  T H U I S
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Oproep
Vanaf volgend nummer tonen 

we op deze pagina jullie mooiste, 
leukste en meest adembenemende 

Instagramfoto’s. Trek eropuit en 
post je foto’s op Instagram met 

#natuurpunt

peter maes Pieter Leblans danielle de meuter

koen ribus ilse geudens
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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? Interesse 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

17/04 Cursus: Gidsen van kinderen Turnhout

24/04 Cursus: Strandvondsten Oostende

26/04
Lezing: Vogeltrek, een mysterie  
ontrafeld 

Vilvoorde

26/04 Cursus: Roofvogels Ninove

26/04 Cursus: Dagvlinders Wortel

28/04 Klimaatwandeling met proevertjes Nijlen

03/05 Cursus: Sleutelen van plantenfamilies Sint-Andries

15/05 Cursus: Dagvlinders Diepenbeek

16/05 Cursus: Waterplanten Lummen

16/05 Cursus: Meer natuur in je tuin Lichtaart

28/05 Cursus: Libellen Malle

29/05 Cursus: Insecten Torhout

31/05 Cursus: Zoetwatervissen Sint-Andries

05/06
Cursus: Meteo en klimaat voor  
de natuurliefhebber 

Herselt

05/06 Cursus: Libellen Neerpelt

08/06 Cursus: Vleermuizen Gent

09/06 Workshop: Fotosafari op de terril Genk

12/06 Cursus: Planten van vennen en poelen Sint-Andries

9-13 mei
Wat dacht je van een concertavond rond Wannes Van de 
Velde aan de rand van Averbode Bos & Heide? Of een muzikale 
wandeling door de Beeltjens in Westerlo met topmuzikanten 
uit binnen- en buitenland?  Of met het hele gezin op het 
Boerenkrijgplein aan de groene stadsrand van Diest een 
heldennamiddag te beleven?  Geen enkel festival in Vlaanderen 
slaagt er beter in om natuurbeleving én muzikale beleving hand 
in hand te laten gaan dan Merodefestival. 

Het Merodefestival strijkt voor haar vierde editie neer van 9 
t.e.m. 13 mei 2018 en brengt muziek van o.a. Banditaliana (IT), 
harpiste Sarah Ridy (UK) met AmorRoma, MandolinMan met 
Nancy Kerr & Martin Simpson (UK) of van bij ons And then 
came fall, Barely Autumn, of Jan De Smet, Lennaert Maes, Hans 
Mortelmans en vele anderen. Muzikale natuurbeleving ten top.
www.merodefestival.be

Win 5 duotickets voor één van die concertavonden.  
Surf naar www.natuurpunt.be/win en beantwoord de vraag  
“Hoeveel concertavonden zijn er”.

Walk for Nature  
in De Groene Vallei
Is De Groene Vallei nog een onbekende voor jou? Kom dan 
op zondag 3 juni de groene buffer in de rand rond Brussel  
ontdekken. Het Silsombos, het Torfbroek, de Molenbeekvallei  
en het Floordambos … spelen hun troeven uit. 
Om 10 u start het symposium rond robuuste valleisystemen. 
Vanaf 13u ben je welkom voor korte en lange wandelingen met 
landschapsposten of een fietstocht langs kleurrijke hooilanden 
met honderden orchideeën, majestueuze bossen en de Zwarte 
madam ... 

Afspraak: zondag 3 juni 2018 van 10u tot 18u
Bezoekerscentrum De Groene Vallei,  
Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps
 
www.natuurpunt.be/groenevallei

.b
e

Hemelvaartweekend
9 → 13 mei 2018 

M E R O D E festival 
Met: BAND ITALIANA  ( I T )  / 

MARTIN S IMPSON  &  NANCY KERR  ( U K ) 
f e at.  M a n d o l i n M a n  /  WANNES LEE F T!

( H a n s  M o r t e l m a n s ,  J a n  D e  S m e t,  L e n n a e r t  M a e s  &  M i r a )  /
AMORROMA  f e at.  S a r a h  R i d y  ( U K )  /

W e s t  m y  F r i e n d  ( C A N )  /  A n d  t h e n  C a m e  Fa l l  /  J i m  B oy e s    ( U K )   / 
B a r e ly  A u t u m n  /  L e s  G u i ta r e s  M a g i q u e s  /  r e d  &  l i ly 

en vele anderen

Muziek en wandelingen 
in het Merodegebied

In : D i e s t,  H e r s e lt,  A a r s c h o t,  L a a k d a l , 
W e s t e r l o ,  S c h e r p e n h e u v e l- Z i c h e m ,  G e e l , 

H u l s h o u t & T e s s e n d e r l o

Tickets & info op  www.merodefestival .be
het merodefestival is een organisatie van wespvzw.be /

met financiële steun van: de Vlaamse overheid – afdeling kunsten & erfgoed, 
de nationale loterij en de merodegemeenten
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De cursus Natuurverkenner is een interactieve en wervelende instapcursus voor 
natuurliefhebbers. In 5 unieke lessen en evenveel excursies laten de begeleiders al hun 
enthousiasme op je los. We dompelen je onder in de wondere wereld van onze wilde 
dieren en planten en gaan op reis langs de natuurgebieden in eigen streek. Laat die 
boeiende kennismaking niet aan je neus voorbij gaan en nodig geïnteresseerde buren, 
vrienden en familie mee uit.

Activiteiten

   Verken de  
natuur in je buurt

  “Boeiend en mooi om te zien hoe alle lesgevers zo begeesterd zijn.  
 Elk op hun manier vol passie. Top. Veel geleerd.“

Op de volgende locaties start er een cursus. De meeste recente info vind je online.

 � 4 april: Oud-Turnhout
 � 23 april: De Haan
 � 18 augustus: Eeklo
 � 20 augustus: Mariakerke
 � 4 september: Genk

www.natuurpunt.be/natuurverkenner
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Agenda AgendaAgenda Agenda

24.03
Houthulst 
NACHT VAN DE STEENUIL  
Onze kleinste uil maakt veel lawaai in 
deze periode van het jaar. Dus gaan we 
op zoek om hem te horen roepen en 
hopelijk te zien. Info en inschrijven:  
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Zondag 24 maart, 20u-22u30
Fazantenhof, Groenbosdreef 7,  
8650 Houthulst 

24.03
Gent - Drongen
OEVERZWALUWEN- 
VERWENNAMIDDAG
We maken de steile zandwand aan  
het Leeuwenhof klaar voor de oever-
zwaluwen. Breng je spade en werkhand-
schoenen mee.
 
Zaterdag, 24 maart, 13u30-17u
Infobord Leeuwenhof Drongen
 

31.03 
Vissenaken
MAANNACHT  
Filosofische vollemaanwandeling met 
afterdrink in MaanCafé. Gratis voor 
Natuurpuntleden. Inschrijven bij Ann 
Cornelis, 0476-60 69 03,  
ann-cornelis@skynet.be.

Zaterdag 31 maart 2018, 18u30
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 
Vissenaken

08.04 
Hechtel-Eksel
VERRASSINGSWANDELING 
Met de hele familie op stap met rasver-
teller Michel Jamers. Hij kent de Rester-
heide als zijn broekzak en kan jong en 
oud verbazen met zijn verhalen.
Zondag 8 april, van 14u tot 16u30
Resterheide, Onthaalcentrum  
Begijnenvijvers, Begijnenstraat,  
3940 Hechtel-Eksel
natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be

31.03
Eeklo
BRAAKBALLEN PLUIZEN 
Uilen eten muizen. De haren, botjes en 
schedels verteren ze niet: de braakbal. 
Meebrengen: oude tandenborstel, loep 
en pincet. Deelname kost 5 euro; braak-
baltabel inbegrepen.
Zaterdag, 31 maart, 14u-16u 
 Ontmoetingscentrum Natuurpunt en 
Partners Meetjesland, stationsgebouw, 
Koning Astridplein 1, Eeklo

08.04
Ranst 
OPENNATUURDAG  
ZEVENBERGENBOS
Kom genieten van het prachtige bloe-
mentapijt in het Zevenbergenbos. We 
organiseren een gezinswandeling met 
kinderactiviteiten, geleide wandelingen 
en een natuurcafé. 
Zondag 8 april, 10u-17u
Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105, 
Ranst

Grote markt van inheemse wilde planten en kruiden bij een heerlijk terras met biobar,  

live muziek, infostands en een waaier aan entertainment voor de kinderen.

Zondag 6 mei, 10u-18u in en rond Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen,  

Driepikkelstraat 32, 9030 Gent (Mariakerke).

Wildeplantenbeurs in de Bourgoyen

©
 L

uc
 M

ee
rt 29.04

Beringen
VOGELGELUIDENWANDELING  
We gaan op en in de omgeving van de 
terril van Beringen-Mijn luisteren naar de 
vogelgeluiden.

Zondag 29 april, 6u-10u
Parking NPBS Beverlo,  
Korspelsesteenweg, Beverlo

12.05
Zemst
NACHTVLINDERS IN HET BOS 
VAN AA
In het Bos van Aa vliegen 511 soorten 
nachtvlinders. Kom ze bewonderen  
wanneer we ‘s morgens de lichtvallen 
leeg maken.
Zaterdag 12 mei, vanaf 6u
Sluisweg (Zemst) aan de aanlegkade  
van het kanaal

06.05
Wortel (Hoogstraten)
VROEGE VOGELWANDELING
Genieten van vogelgezang. Zin in een 
stevig ontbijt na de wandeling? Schrijf je 
dan in voor het ontbijtbuffet in Bezoe-
kerscentrum bij Marc,  
mvanopstal@telenet.be.
Zondag 6 mei,  
vertrek om 5u30 of om 6u
Bezoekerscentrum De Klapekster,  
Kolonie 41, Wortel

06.05
Haacht
BUITENGEWOON FEEST 
Grote en kleine avonturiers kunnen de 
Antitankgracht of het Haachts Broek 
verkennen.
Zondag 6 mei, 10u-17u
Belevingspark 'Heerlyckheid van Roost', 
Roostweg, Haacht 

Zondag 25 maart; 17u
Pleintje einde Wipstraat, Gelrode

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

09.06
Deurne
GEKRIEBEL EN GERITSEL  
IN HET BOEKENBERGPARK
Welke kleine en misschien iets grotere 
dieren zien we in deze periode van het 
jaar in het park? Kom het samen met je 
kinderen, ouders en vrienden ontdek-
ken!
Zaterdag 9 juni, 14u-16u 
Ingang Boekenbergpark, Gouverneur 
Holvoetlaan, Deurne

Bushcrafttocht  
(voor kinderen vanaf  

het 3de leerjaar)

12.04 Muizen
Ga op zoek naar tips en targets om te 
overleven in de natuur. Weet jij welke 
planten je kan eten of hoe je je oriën-
teert  op een kaart? Hoe een kompas 

werkt of hoe je een vuur maakt 
zonder lucifers? Aan het einde van de 
tocht bak je je eigen stokbrood op een 
gezellig kampvuur! Deelname: 5 euro 
(8 euro voor niet-leden), inschrijven 

via bc.mechelsrivierengebied@
natuurpunt.be of 015-43 61 09

Donderdag 12 april, 14u-17u
Bezoekerscentrum Mechels Rivieren-
gebied, Muizenhoekstraat 7, Muizen

13.05
Diksmuide
VROEGMORGENBOOTTOCHT  
OP DE BLANKAART
Beleef de Blankaart van op het water  
in de vroege morgen. Nadien kan je even-
tueel ontbijten (apart in te schrijven).
Zondag 22 april, 5u-7u30
Parking Provinciaal bezoekers- 
centrum de Blankaart
Iepersteenweg 56, Woumen (Diksmuide)

14.04
Steendorp 
MUSSEN TELLEN MET DE FIETS
We rijden rond met de fiets en tellen de 
zangposten van de mussen. Heb je zin 
om mee te tellen?  
Contacteer Gerry Heyrman: 0498 57 72 24 
gerry.heyrman1@telenet.be.

Zaterdag, 14 april van 14u-16u
Natuurhuis, Kapelstraat 170a, Steendorp 

27.05
Knokke-Heist
SEX ON THE BEACH
Over nonnetjes, strandgapers en zaagjes. 
We gaan op stap in 'De Baai van Heist. 
Verrekijker, loep en winddichte kledij zijn 
handig.

Zondag 27.05, 14u-17u
Klein vuurtorentje einde Zeedijk Heist, 
Zeedijk-Heist 64, Knokke-Heist
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01.05
Sint-Truiden
MERGELDAG
Verkenning van de Verborgen Moois 
wandeling in Overbroek-Egoven, geleide 
wandelingen, tentoonstelling van de 
wereldvermaarde gesteenten, natuur-
zoektocht voor groot en klein …

Dinsdag 1 mei, 13u-17u
Kleinveldstraat 54, Sint-Truiden

VERKOOP VAN INHEEMSE 
PLANTEN EN KRUIDEN 

KICK-OFF ZOMERCAMPAGNE MET 

VEERLE MALSCHAERT •  INFOSTAND 

EETBARE PLANTEN • VERHALEN IN HET 

GRAS • MEESPEELCIRCUS • GRIME • BIOBAR

Live muziek door
UMLAUT &  
ARTAN BULESHKAJ TRIO 

Thijs De Jonghe    +32 498 51 78 68
info@lumbricus.be   ●   www.lumbricus.be

zondag

6 mei
10u-18u

Wildeplantenbeurs 
in de Bourgoyen

OHNE
WWW.OHNE.BE CONTACT@OHNE.BE BE0597709347

NATUUR- EN MILIEUCENTRUM  

DE BOURGOYEN • DRIEPIKKELSTRAAT 32 

• GENT • 09-227 22 94 • gent@natuurpunt.be 

• www.natuurpuntgent.be
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Het woord van de voorzitter

#DRANOUTERFEST18

WWW.FEST IVALDRANOUTER .BE

LES NÉGRESSES VERTES / PASSENGER

ELEPHANT SESSIONS / INTERGALACTIC LOVERS

SAM KELLY & THE LOST BOYS / & MANY MORE! 

DE EERSTE NAMEN!

KIES VOOR EEN NATUURPUNT-TICKET: We schenken € 5 van zo’n ticket aan Natuurpunt!

F E S T I V A L  O F  N E W  T R A D I T I O N S

15 DAGEN - VAN MA 2 TOT MA 16 JULI 2018 
MS BERLIN •••• - AFVAART VANUIT ZEEBRUGGE
Ontdek het geologische wonderland, IJsland : een eiland boordevol vulkanen, kristalhelder water en mysterie. 

VOORDRACHTGEVERS AAN BOORD
• Lieven De Schamphelaere (voorzitter Natuurpunt)
• Jackie Van Goethem (doctor in de zoölogische wetenschappen)
• Mike Louagie (maritiem fotograaf)
• Laura De Boeck (hoofdbarista OR Coffee) & Katrien Pauwels (zaakvoerder OR Coffee)

ARTIEST AAN BOORD
• Bruno Brel

MS BERLIN : schip op mensenmaat (max. 400 passagiers)
• Alles in uw eigen taal 
• Uniek aanbod excursies
• Cruise in volpension
• Alle voordrachten & animatie aan boord inbegrepen

IJSLAND, LAND VAN VUUR EN IJS
Cruise met Lieven De Schamphelaere naar ijsland

ALL WAYS CRUISE CENTERS
• Moeskroen - Gerard Kasiersplein 14 - 7700 Moeskroen - 056/56 16 66 - m@all-ways.be
• Gent - Vrijdagmarkt 38, 9000 Gent - 09/233 30 37 - g@all-ways.be
• Antwerpen - Volkstraat 35 - 2000 Antwerpen - 03/281 00 99 - a@all-ways.be
• Brussel - Victor Rousseaulaan 149 - 1190 Brussel - 02/344 90 88 - info@all-ways.be
• Vanuit Nederland : 0800/420.09.00 (gratis nummer) 
• www.all-ways.be

VRAAG UW 
GRATIS BROCHURE:

 info@all-ways.be 

Unieke vaarroute 
• De schilderachtige Shetlandeilanden
• De Vatnajökull gletsjer in Djupivogur
• Het Myvatn meer en de 

Godafosswaterval te Husavik
• Reykjavik, de stad van geisers

• Vestmannaeyjar-archipel 
    en Faeröereilanden
•  Edinburgh, hoofdstad 
     van Schotland

VRAAG UW 
GRATIS BROCHURE:

 info@all-ways.be 
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De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt, www.vlaanderen.be

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

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

Foto cover: Stekelrog/Karl Van Ginderdeuren

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 huidige aanpak van de Vlaamse overheid 

om het Natura 2000-netwerk te realiseren, 

zit volledig in het slop. Wij pleiten voor een 

radicaal andere aanpak en een ambitieus 

actieplan met gebiedsgericht overleg tussen 

natuurbeheerders. En meer middelen om na-

tuur te realiseren. De speciale beschermings-

zones (SBZ’s) die nu zijn afgebakend, moeten 

beschermd worden in afwachting van verdere 

ontwikkeling. En we vragen een aanpak op 

Vlaams niveau om het probleem van de stik-

stofdepositie op te lossen. 

Wat is er fout gelopen? Natura 2000 heeft de 

ambitie om in Europa tot een robuust netwerk 

van topnatuurgebieden te komen. Daarbij 

gaat het niet alleen over iconische soorten 

als wolf, kraanvogel en steur maar ook om 

beschermde gebieden voor bedreigde  

habitats en soorten. Om dat te realiseren, 

werden in Vlaanderen in het kader van de 

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden Speciale 

BeschermingsZones afgebakend en doelen 

bepaald. Natuurpunt werkt ondertussen al 

meer dan 10 jaar hard mee aan de realisatie 

van Natura 2000, via aankopen en overleg.

 

Het zag er veelbelovend uit. Maar het proces 

is de laatste jaren op een verkeerd spoor 

geraakt. De oorspronkelijke aanpak, geënt op 

overleg, werd vervangen door computer- 

modellen die de meest kansrijke plaatsen 

moesten aanduiden. Dat liep helemaal 

verkeerd. Het proces degradeerde tot een 

zoektocht naar waar bijkomende natuur nog 

“mag” komen zonder “hinder” te veroorzaken 

aan andere activiteiten. Bovendien: in de 

delen van de SBZ’s die niet gebruikt worden 

voor de realisatie van de huidige doelen, is er 

geen garantie meer voor natuurbescherming. 

De wereld op zijn kop.

De realisatie van Natura 2000 dreigt zo in 

Vlaanderen een fuik te worden waarbinnen 

natuurontwikkeling wordt opgesloten. Er rest 

maar één conclusie: die aanpak kunnen we 

niet verder steunen. Tijd voor een ambitieus 

alternatief, waar de natuur echt beter van 

wordt.

   
Lieven De Schamphelaere

Hier houdt het op 
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Overleg werd vervangen 
door computermodellen. 
Dat liep helemaal 
verkeerd.
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Goed nieuws, de kwabaal is terug! Deze zoetwatervis stierf in de jaren '60 helemaal uit 
in België. Dat hij terug is, betekent dat de kwaliteit van onze rivieren en beken er enorm op
vooruit is gegaan. Elke dag zijn meer dan 1000 Aquafin medewerkers in de weer om het
Vlaamse afvalwater te zuiveren. Zo dragen ze bij tot het ecologisch herstel van onze
waterlopen en de comeback van vissen zoals deze kwabaal.

Benieuwd hoe jij kan helpen andere bedreigde diersoorten een tweede kans te geven? 
Neem dan zeker een kijkje op www.werkenaanzuiverwater.be. We zijn steeds op zoek naar
gemotiveerde medewerkers in heel Vlaanderen.

Denk je dat jij past bij de waarden van Aquafin? Doe de test op onze jobsite en ontdek of 
jouw profiel past bij Aquafin. Wie weet word jij onze volgende collega!

Ontdek al onze vacatures en doe de meteen test op www.werkenaanzuiverwater.be

Volg ons op                                        •  jobs@aquafin.be

Gezocht: 
vrienden van de kwabaal
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