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   Natuur als schakel  
    tussen mensen

A
chttien jaar geleden kwam ik voor het eerst in het Blankaartkasteel. Ik solliciteerde er voor 

een stageplaats op het toenmalig provinciaal secretariaat van Natuurpunt. Als boeren-

dochter had ik al zoveel negatiefs gehoord over de groenen, dat ik hun werk zelf wilde leren 

kennen. Een jaar later mocht ik er solliciteren voor regionaal medewerker van Natuurpunt 

De Bron. En zo geschiedde: gebeten door het werk, werd Natuurpunt mijn hobby en passie. 

Na 15 jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging op professioneel vlak. Nu geniet ik ervan om 100% als 

vrijwilligster mee te draaien.

Anderhalf jaar geleden ging een droom in vervulling: we kochten ons eerste natuurgebied in onze  

agrarische gemeente Langemark-Poelkapelle: de St-Elooismote. Een nieuwe uitdaging waar ik graag mijn 

tanden in zet. Met mijn vrijwilligerswerk zet ik volop in op de sociale samenhang tussen verschillende 

belangengroepen: natuurliefhebbers, omwonenden, landbouwers, lokale politici. Ik geloof in de kracht van 

samenwerken en dat bewijzen we in het natuurgebied. Zo werken we samen met een landbouwer die hier 

zijn koeien laat grazen. Een win-winsituatie. 

Ik ben opgeleid door de pioniers die in hun tijd hard moesten vechten voor de natuurgebieden in 

de Westhoek waar we nu met zijn allen van kunnen genieten. Zij stonden op de barricaden en 

wij, als nieuwe generatie vrijwilligers, zoeken nu hoe we hun levenswerk kunnen behouden en 

verderzetten. (p.12) Van uitdagingen gesproken ... 

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Als je leeft, werkt en woont in een  

lokale gemeenschap en je nek uitsteekt voor de natuur, word je al gauw zelf dé groene  

genoemd. Wie me kent weet ondertussen dat ik graag in dialoog ga, positief ben ingesteld 

en steeds wil zoeken naar oplossingen. Met conflict bereik je niets. Werken met mensen 

vraagt veel energie en veel overleg maar als ik dan in de St-Elooismote wandel, dan weet ik 

het: het is het allemaal waard.

Groetjes, 

 

Sofie Butaye
ondervoorzitter Natuurpunt Westland

Er zit een kolonie gierzwaluwen  
in ons woonzorgcentrum. Tijdens 
de middagpauze laat ik graag mijn 
collega's meegenieten van  
de luchtacrobaten. > blz. 44
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Wolven stralen een 
ongekende wildheid uit. 
Ze zijn nieuwsgierig, gaan 
op ontdekkingstocht en 
zijn erg trouw. Een roedel 
is als een hechte familie. 
Daar spiegelen we ons 
blijkbaar graag aan.

36

20
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Simon Vandepitte is student en 
gepassioneerd natuurfotograaf. 
Niets zo ontspannend als de 
camera om te ontsnappen aan de 
studieboeken. Vorig jaar won hij 
de Natuurpuntfotowedstrijd in de 
categorie Jeugd.
 
“Normaal gezien fotografeer ik vooral vlinders 
en andere insecten maar in de koude winter-
maanden valt er op dit vlak niet veel te beleven 
en ga ik weleens naar de kust. Zo ook ergens 
in december. Het plan was om eerst langs 
de zeldzame woestijntapuit te gaan die rond 
die periode zijn stekje had gevonden bij een 
verlaten camping bij De Panne, om daarna wat 
te gaan “spelen” met strandvogels. Het werd 
een dagje waarin alles meeviel en waar ik als 
fotograaf niet veel aan te klagen had, zo zijn er 
niet veel! Ik had op voorhand al wel wat ideeën 
in mijn hoofd over welke foto ik ongeveer wilde 
maken en ik zag al snel dat de natte schelpen 
een prachtig bokeh gaven! (nvdr. Bokeh drukt 
de kwaliteit van de onscherpte in een foto uit) 
Tegen de zonsondergang kwam er nog wat van 
dat heerlijk licht bij en de puzzelstukjes vielen 
op hun plaats. Puur genieten, wat zijn die 
steenlopers toch leuk! Het afzien op het natte 
strand met een koude broek en vuil materiaal 
werd snel vergeten, voor herhaling vatbaar. 
Maar ik heb nu eerst nog een druk macro- 
seizoen voor de boeg!”

Simon kan je volgen op Facebook “photography 
by Simon” en Instagram  
“Simon_naturephoto”

    Mijn 
BEELD

12

Win!
De zomer is ideaal om eropuit te trekken. Neem je hangmat mee, 
zoals de Colibri Single reishangmat. Dankzij een ingebouwd 
bevestigingssysteem laat hij zich supersnel ophangen. Win 1 van 
de 2 hangmatten door te antwoorden op de vraag “Wat is Jennifer 
haar lieveningsdier”.

www.natuurpunt.be/win

 

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

27



Steenloper op het strand bij zonsondergang.
Foto: Simon Vandepitte
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Kort

Hop keert terug naar Vlaanderen
Met zijn lange kuif en unieke ‘oepoepoe’-roep spreekt de hop tot de verbeelding. De flamboyante vogel heeft succesvol gebroed 
in Weelde (provincie Antwerpen), zo meldde vogeltijdschrift Natuur.oriolus. Wat daar zo bijzonder aan is: het gaat om het 
eerste broedgeval in 36 jaar tijd. In het begin van vorige eeuw was de hop een schaarse broedvogel geworden in Vlaanderen. 
Vooral vanaf de jaren zestig zijn de aantallen beginnen kelderen. Reden: de achteruitgang van grote insecten, het verdwijnen 
van hagen en het gebruik van insecticiden. De voorbije decennia kwam de hop nog voornamelijk in Zuid-Europa voor. Wellicht 
geeft het opwarmende klimaat de warmteminnende vogel bij ons een duwtje in de rug. 

Europa bant bijengif
Goed nieuws vanuit het Europees Parlement: er komt een 
verbod op neonicotinoïden, een pesticide dat een drama- 
tische impact heeft op bijen. Het verbod komt er na een 
stemming van de lidstaten. Merkwaardig is dat België zich 
onthield. Neonico’s kan je vergelijken met asbest. Praktisch 
en goedkoop, maar sluipend gevaarlijk. Zo blijft het gif nog 
lang in de bodem en het water. Het verbod is een kans om 
over te schakelen naar duurzame alternatieven die boeren 
en nuttige bestuivers ten goede komen. 

3 april: Na jaren protest ziet het ernaar uit dat het  
Gentse Zwin, een dichtgeslibde bocht van de Zeeschelde 
tussen Melle en Gent, niet moet wijken voor een  
pleziervaartproject. 

25 april: Joeri Cortens van Natuurpunt CVN en andere 
zoogdierenexperts vertellen honderduit over de terugkeer 
van de wolf tijdens een druk bekeken webinar.

1 mei: Op de Balimheide, een gebied dat Natuurpunt recent 
aankocht, zijn al 643 verschillende plant- en diersoorten 
geteld, waarvan meer dan de helft (337) nog nooit eerder in 
het gebied werd gezien.
 
4 mei: Ruim de helft van de Nederlandse bijen duikt  
in het rood.  
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Kort

Natuurpunt brengt graspapier  
op de markt
Voortaan kan je uitnodigingen of visitekaartjes laten drukken op uniek 
graspapier. De grondstof van het papier is maaisel uit de natuur- 
gebieden van Natuurpunt en ANB. Maaien is een van de belangrijkste 
technieken binnen het natuurbeheer. Het jaarverslag van Natuurpunt is 
het eerste grootschalige drukwerk op graspapier en rolde van de persen 
bij drukkerij ZwartOpWit. Behalve als graspapier kan grasmaaisel ook 
een tweede leven krijgen als isolatiemat, veevoeder of vervanger van 
veen in potgrond.

Herstelwerken Grote Netewoud  
geven plaats aan bos
In het Grote Netewoud hebben de LIFE-ploeg en vrijwilligers koterijen 
en afsluitingen opgeruimd. Het reliëf van enkele weekendvijvers werd 
ook hersteld, zodat de terreinen zich nu spontaan kunnen ontwikkelen 
tot broekbos. De werken passen binnen het project LIFE Grote 
Netewoud. Ze worden gerealiseerd met steun van de Europese  
Commissie en het Agentschap voor Natuur en Bos. In 2019 wil 
Natuurpunt een natuurcafé openen in de watermolen van Meerhout. 
Het moet het kloppend hart worden te midden van tal van fiets- en 
wandelpaden in het natuurgebied.

Platanen krijgen tweede leven  
dankzij zagerij Ekeren
Vorig jaar werd een groot deel van de platanen op de Antwerpse Leien 
gekapt. Meubelontwerper Sam Ponette wilde vermijden dat de monu-
mentale bomen zomaar zouden eindigen als brandhout en heeft het 
plan om er unieke snijplanken en tafels van te maken. Maar eerst 
worden de bomen verzaagd in de zagerij van Natuurpunt in Ekeren.  
Die zagerij maakt deel uit van het maatwerkbedrijf van Natuurpunt, 
Natuur- en landschapszorg, waar mensen die uit de boot vallen in de 
arbeidsmarkt hun talenten ontdekken en gespecialiseerde kennis 
opdoen. 

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

10% korting bij Dille & Kamille

Natuurlijke eenvoud voor huis, tuin en keuken: 
dat is de slogan van Dille & Kamille, de bekende 
winkelketen met vestigingen in heel België.

De winkelketen geeft in België permanent 10% 
korting aan Natuurpuntleden (op vertoon van 
een geldige lidkaart – niet geldig op cadeau- 
bonnen, planten en promoties). Kijk voor  
winkeladressen op www.dille-kamille.be

 
 
 
 

10% korting bij Schoenen Torfs

Torfs is een keten van schoenwinkels over heel 
Vlaanderen. Als je een oud paar schoenen  
inlevert, krijg je 10% korting op je nieuwe paar. 
Er is ook een online shop www.torfs.be

Handige app met alle voordelen 

Je vindt alle Natuurpunt ledenvoordelen in één 
handige app: Askoli. Zo zie jij volledig  
automatisch in je webbrowser waar je een  
Natuurpunt voordeel hebt. Download gratis  
op www.askoli.net

9juli | augustus | september 2018    NATUUR.BLAD 

11 mei: Minister Joke Schauvliege opent Pyreneeën-Tombele,  
een pas erkend natuurgebied in Ronse. 
 
14 mei: Waarnemingen.be wordt 10 jaar oud. In die tijd groeide het  
uit tot dé referentie voor natuurinformatie in Vlaanderen.

23 mei: Natuurpunt wint een Best of the best award voor LIFE Kleine 
Nete tijdens het Europees kampioenschap natuurherstel.
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Mijn gebied

  HET UILENBOS  
  IN HOVE

Op enkele kilometers van de Antwerpse stadsrand 

ligt het Uilenbos in Hove. Tussen de eeuwenoude 

beuken en eiken meandert de Lauwerijksebeek 

door de beekvallei en in de lente staat het broek-

bos vol met prachtige voorjaarsflora. Het is een 

rustgebied voor reeën die er in alle stilte hun  

kalfjes kunnen werpen. Het gebied van 17,5  

hectare is sinds kort in bezit van Natuurpunt 

Zuidrand Antwerpen en voortaan kan iedereen er 

komen genieten van de rust. Ideaal om op adem te 

komen weg van de drukte van de stad.

Tekst: Roxane Hoedemakers

  “Een bos  
  vol leven”
Hugo Waeterschoot,  

Voorzitter Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Hier in het Uilenbos is het alsof je een sprookje binnen- 

wandelt. Hoewel het bos er nog ligt zoals in de tijd van 

Ferraris, krioelt het hier elk jaar van nieuw leven. De grote 

reeënpopulatie, de eeuwenoude beuken en eiken en de 

uitbundige voorjaarsflora zijn de dingen die mij steeds 

opnieuw naar hier lokken. Je vindt er ook de kleine, middel-

ste en grote bonte specht én de groene en zwarte specht. 

Dat is heel uniek! Dankzij een gift van 200.000 euro van de 

gemeente Hove en met de steun van de provincie hebben 

wij dit prachtig gebied nog geen jaar geleden kunnen 

verwerven. Het is een perfect voorbeeld van hoe lokale 

samenwerking zorgt voor meer en betere natuur.

WANDELEN

Zin om het Uilenbos zelf te verkennen? Twee wandelroutes 

nemen je mee door het gebied. 

 

Meer info op www.natuurpunt.be/uilenbos
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Mijn gebied

“Oase aan de rand   
    van de stad”
Sabine Caremans, Projectcoördinator ‘Beleefbare open 

Ruimte Zuidrand Antwerpen’

 “Ik hou van  
groen, rust en stilte’’’
Jacques Reynders,  

Buurtbewoner

Met het Open Ruimteproject willen we de kenmerkende 

landschappen van de Zuidrand (boscomplexen, landbouw-

landschappen, kasteelparken, beken en dreven) versterken 

en waar mogelijk beleefbaar maken. Het Uilenbos is een 

van de projecten in de vallei van de Lauwerijksebeek, dat 

deel uitmaakt van een groene corridor aan de rand van 

Antwerpen, de Boshoek genaamd. Voor fauna en flora is dit 

heel interessant, maar sinds dit gebied in bezit is van 

Natuurpunt kunnen ook wandelaars mee komen genieten. 

In de toekomst zal de vallei van bron tot monding  

bewandeld kunnen worden, ideaal voor mensen die  

de stad even willen ontvluchten.

Naast het Uilenbos verbouw ik een oud boerderijtje en ik 

bezit zelf ook wat bossen hier in de buurt. Met kleine stukjes 

natuur van verschillende eigenaars maken we samen een 

groot groen geheel. Wij hebben allemaal dezelfde doel-

stelling: zorgen dat de natuur die beschikbaar is, voor de 

volgende generaties veilig gesteld wordt. Dat is onze plicht, 

groen is het hoogste goed. Het ravotten in en genieten van de 

natuur heb ik van vroeger bij de jeugdbeweging. Vandaag 

heb ik het geluk dat ik aan de achterkant van dit bos woon en 

van daaruit dit prachtige stukje natuur kan binnenglippen.

Fo
to

’s 
©

 W
im

 D
irc

kx



12 NATUUR.BLAD     juli | augustus | september 2018 

Doe mee

Op de barricade, in het café  
  en aan de tafel

VOOR DE NATUUR
Ze springen al generaties lang in de bres voor vleermuizen, maken werk van een leefbare 

gemeente of ze verdedigen vurig een ongeschonden landschap. Enkele wakkere burgers 

behoeden Vlaanderen voor regelrechte natuurrampen en zoeken naar oplossingen.  

Maar hoe ga je te werk als je dingen in verandering wil zetten? Een handleiding.   

Tekst: Hendrik Moeremans

©
 W

im
 D

irc
kx



13juli | augustus | september 2018    NATUUR.BLAD 

Doe mee

E
en kroniek van nipt vermeden 

natuurrampen: zo luidt de titel 

van het boek dat Julien Van 

Goethem begin dit jaar 

uitbracht. Met veel precisie 

documenteert de leraar op rust de 

verzetsdaden van pioniers uit de 

Wielewaal (een van de voorlopers van 

Natuurpunt) in de gemeente Bonheiden. 

De hoofdpersonages van z’n boek zijn de 

helden die sinds de jaren 50 konden 

vermijden dat waardevolle natuur- 

gebieden als Cassenbroek, Mispeldonk 

en het Mechels broek onder het beton 

verdwenen.

“Terwijl de betonstop intussen op de 

politieke agenda staat, was dat toen 

allemaal nog erg visionair”, zegt Julien. 

“Open ruimte had geen waarde. Als land 

niet bewerkt werd door boeren of geen 

jachtdomein was van een of andere 

kasteelheer, dan was het alleen goed als 

stortplaats. En die rommelige hoekjes 

konden net zo goed onder het beton 

verdwijnen.” 

De succesrecepten van toen, zijn ook 

vandaag nog geldig. Het verzet van de 

Wielewaal begon met oerdegelijke 

dossierkennis. “Ze kenden de terreinen 

goed en noteerden er broedgevallen van 

zeldzame vogels”, weet Julien. Dat ze 

gerenommeerde wetenschappers als 

professor Jan Hublé aan hun zijde 

kregen, hielp om ernstig genomen  

te worden.

Ook vandaag is terreinkennis een 

hefboom. “Wees niet bang om het als 

gewone burger beter te weten dan het 

gemeentebestuur”, adviseert Frank 

Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt 

Meise. Frank is het brein achter de 

Groene Knoop van Meise, een plan dat 

de laatste robuuste open ruimte tussen 

Antwerpen en Brussel wil beschermen.

“Van een gemeentelijk ambtenaar, 

schepen of burgemeester kan je niet 

verwachten dat hij of zij expert is op alle 

vlakken, zeker niet wanneer het gaat 

over specifieke soorten. 

Bovendien hebben ambtenaren vaak 

andere prioriteiten of bezwijken ze onder 

administratieve werkdruk. En heel soms 

is er ook gewoon onwil. Daar moet je je 

allemaal bewust van zijn en je niet door 

laten ontmoedigen. Volhouden is de 

boodschap. 

Vaak is men zich niet eens bewust van de 

ravage die een verkeerde beslissing kan 

aanrichten. Door je eigen inzichten te 

delen, kan je vaak een voet tussen de 

deur krijgen en sta je sterker als onder-

handelaar. Kennis is macht.”

GELIJK KRIJGEN

Toch is gelijk hébben vaak niet vol- 

doende, je moet het ook nog krijgen. 

“Het is zaak om je niet te laten weg- 

zetten als extremist”, geeft Julien mee. 

Het is een les die de pioniers aan den 

lijve ondervonden hebben. Al snel 

merkten ze dat ze iedereen nodig zouden 

hebben. Ze organiseerden persconferen-

ties, ze vertaalden hun idee naar de 

straat en gingen het debat aan op café. 

Ze overtuigden de lokale pastoor en 

zochten bondgenoten in de heemkring, 

de lokale chiro, de scouts en het jong 

Davidsfonds. “Als je die krachten in één 

dorp aan je kant krijgt dan kan de 

burgemeester je niet langer negeren”, 

legt Julien uit. 

Maar hoe begin je daaraan? Hoe zorg je 

ervoor dat bewoners zich achter je eis 

scharen? 

“Signaleer niet enkel het probleem, maar 

ga ook op zoek naar oplossingen”, zegt 

Frank Vermoesen. “En zorg ervoor dat er 

in je voorstel voor elk wat wils zit. 

Luister goed naar wat er lokaal leeft.” 

 

Open ruimte had 
vroeger geen waarde 
en verdween maar al te 
vaak onder beton.
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Doe mee

Zo staat in Meise de invulling van een 

groot stuk open ruimte ter discussie. 

Men wil er een grootschalig logistiek 

centrum uitbouwen. De omwonenden 

zien dat niet zitten, en een mooi stuk 

open ruimte zou sneuvelen. Tegelijk is de 

gemeente al jaren vruchteloos op zoek 

naar plaats voor een verzorgingstehuis, 

voor startende landbouwers en ruimte 

voor bosuitbreiding. Maak hier een 

kwalitatieve cocktail van, in plaats van 

een zoveelste bedrijvenpark dat gericht 

is op transport, logistiek en distributie 

en geen lokale meerwaarde biedt.

EEN WEG KNOKKEN NAAR DE 

ONDERHANDELINGSTAFEL

In de beginjaren hebben natuur- 

beschermers zich een weg naar de 

onderhandelingstafel moeten knokken. 

Dat was soms zelfs letterlijk te nemen: 

durfals wierpen zich manmoedig voor 

betonmolens of ketenden zich vast aan 

bomen. Vandaag gaat het er -enkele 

uitzonderingen daargelaten- een stuk 

minder activistisch aan toe. De reden: 

sinds de jaren 70 zijn adviesraden en 

stuurgroepen als paddenstoelen uit de 

grond geschoten en gewestplannen 

vormen een belangrijk kader. 

Iemand die weet wat het is om een plek 

aan de onderhandelingstafel te moeten 

veroveren, is Kris Boers, voorzitter van 

de vleermuizenwerkgroep van  

Natuurpunt. “Met hun verdoken 

levenswijze zijn vleermuizen vrij 

onbekend bij het grote publiek”, zegt 

Kris. “Toen ik 20 jaar geleden forteige-

naars of project-ontwikkelaars contac-

teerde met de vraag om eens samen te 

zitten over de bescherming van vleer-

muizen op hun terrein, keken ze raar 

op”, aldus Kris. “In zo’n situatie moet je 

jezelf uitnodigen en from scratch 

vertrouwen opbouwen als gespreks- 

partner. Ik maak dan meteen duidelijk 

dat ik niet zomaar tegen ben, maar dat 

ik een oplossing wil bereiken die voor 

alle partijen haalbaar is.”

En die aanpak blijkt te werken. Het 

belangrijkste resultaat van de afgelopen 

jaren op vleermuizengebied is de deal 

met de windmolensector. Door op 

gezette tijdstippen de wieken stil te 

leggen, kan het aantal slachtoffers 

drastisch verminderd worden. “We 

hebben ons stevig ingelezen in wind- 

molentechnologie zodat we konden 

inschatten wat de mogelijkheden waren”, 

legt Kris uit. “Zo toon je meteen dat er 

interesse is om hun kant van het verhaal 

te begrijpen. Nadien hebben we voor-

zichtig afgetast wat de onderhandelings-

marge was en ons eigen standpunt 

verduidelijkt”, zegt Kris. 

“Een juridische procedureslag kan voor 

grote onzekerheid, kosten en vertraging 

zorgen en daar is niemand bij gebaat. 

Daarom is het altijd beter om tot een 

compromis te komen rond de tafel”, 

vindt Kris. In het windmolendossier 

ging dat snel: de bevoegde administratie 

(Agentschap Natuur en Bos) werkte een 

regeling uit, nauwelijks 2 jaar na de 

eerste gesprekken. Maar soms is er veel 

meer geduld nodig om dingen in 

verandering te zetten via beleidswerk. 

En dan is volharding de sleutel.

Ook in het Bonheiden van de jaren 60 

bleek de tijd een cruciale factor. “Een 

idee dat vandaag goed in de markt ligt, 

kan bij een volgende verkiezingstermijn 

totaal out zijn. En zeker wanneer het 

gaat over het behoud van open ruimte, 

moet je op je hoede zijn”, vindt Julien. 

Het begint sluipend, maar de littekens 

van een nieuwe weg of een gebouw in the 

middle of nowhere: dat krijg je niet weg. 

Hoe vaak wordt zo’n ruimtelijke 

vergissing in Vlaanderen weer ongedaan 

gemaakt? Reden genoeg om af en toe de 

kiezel in de schoen te zijn, tot de geesten 

zijn gerijpt. 

RECHTEN VAN DE NATUUR

Als elk overleg faalt, dan rest nog de weg 

van de rechtbank om de rechten van de 

natuur te vrijwaren. In een gezonde 

democratie controleert de rechterlijke 

macht de uitvoerende, die vatbaarder  

is voor druk van lobbyisten en het 

algemeen belang uit het oog dreigt  

te verliezen. 

“Lokale vrijwilligers blijken vaak de 

noodzakelijke schakel om de bal aan het 

rollen te brengen”, zegt Laurie Braet. 

Laurie is de juriste van Natuurpunt en 

adviseert lokale afdelingen over hoe ze 

bezwaarschriften kunnen indienen of 

juridische stappen kunnen ondernemen. 

“In het Poolse oerbos van Bialowieza 

werden de kapwerken stilgelegd dankzij 

een analyse van satellietbeelden door 

vrijwilligers. En ook in Vlaanderen zijn 

het vaak de lokale omwonenden die 

mistoestanden aan het licht brengen, 

vaak via de pers.” 

“Het blijft een laatste redmiddel”, zegt 

Laurie. “Want als je gaat procederen om 

te procederen, dan zou de indruk 

kunnen ontstaan dat natuur altijd maar 

tegen is, en daar schiet je niets mee op. 

Maar de uitbreiding van transport- 

bedrijf Essers in Genk, middenin 

Europees beschermd natuurgebied: 

zoiets kan je niet laten passeren. Het zou 
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Doe mee

de fundamenten van natuurbescherming 

in Vlaanderen onderuit gehaald  

hebben. De natuur kan zichzelf niet 

beschermen.”

Het recht op een gezond leefmilieu staat 

opgenomen in onze Belgische grondwet. 

Maar dat blijkt in de praktijk moeilijk af 

te dwingen. Bovendien dreigen de 

drempels voor gewone burgers alsmaar 

hoger te worden: in november vorig jaar 

keurde het Vlaams parlement de 

zogeheten codextrein goed, een reeks 

wettelijke bepalingen die de beroeps- 

mogelijkheden en inspraak van gewone 

burgers tegen grote bouwprojecten 

inperkt. Gevolg: natuurbescherming 

dreigt uitsluitend een zaak voor  

professionals te worden. 

“Dat is dramatisch”, zegt Laurie. 

“Doorheen de geschiedenis zijn het vaak 

burgers geweest die onze samenleving, 

van onderuit, behoed hebben voor 

ruimtelijke miskleunen en op tijd 

bijgestuurd hebben. Het inperken van 

die mogelijkheden is een stap achteruit 

en getuigt van een groot wantrouwen in 

de burger”, zegt ze. “We starten een 

rechtszaak bij het Grondwettelijk Hof 

om de mogelijkheden voor wakkere 

burgers overeind te houden”, aldus 

Laurie.

ONDER GUNSTIG GESTERNTE

Hoe klein en onbeduidend het ook mag 

lijken. Je verzetten heeft wel degelijk zin. 

Het kan het begin zijn van een symbool-

dossier of het kan anderen inspireren om 

te vechten voor hun stukje groen. “Wees 

je bewust van je kracht als burger”, zegt 

schrijver Julien. “Het waren gewone 

mensen, zoals jij en ik, die de gemeente 

gered hebben van het beton: ze waren 

alleen erg volhardend.”

En een verkiezingsjaar kan een  

scharniermoment zijn. “Politici willen 

scoren, en natuur ligt nu eenmaal veel 

beter in de markt dan vroeger. Het is 

daarom een uitgelezen moment om 

quick-wins te realiseren en een afspraak 

te maken met de burgemeester”, 

adviseert Frank Vermoesen. “Zoek 

daarnaast ook kapstokken in de 

beleidsplannen van je gemeente of 

probeer in te breken in meerjaren- 

plannen voor de nieuwe legislatuur. Er 

worden voortdurend prachtige intenties 

neergeschreven in zulke plannen, maar 

vaak blijven ze dode letter. Verkiezings-

tijd is het geknipte moment om de tering 

naar de nering te zetten.”

5 vuistregels van natuuractivisme
 � Verzamel informatie over het dossier, zowel bij omwonenden als experts.
 � Ga zelf op zoek naar oplossingen waar een zo ruim mogelijke groep zich achter wil 

scharen. Verbreed je draagvlak verder door andere verenigingen te betrekken. 
 � Verover een plek aan de onderhandelingstafel, maar laat je ook horen in de media  

en op café. 
 � Maak dankbaar gebruik van lokale verkiezingen en bestaande beleidsplannen.
 � Als het moet: speel het dan hard om de rechten van de natuur te vrijwaren.

"Doorheen de 
geschiedenis zijn het 
vaak burgers geweest 
die onze samenleving, 
van onderuit, behoed 
hebben voor ruimtelijke 
miskleunen."  
Laurie Braet, juriste Natuurpunt
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Kort

Anthea steunt  
de uilen 
9 jaar is ze en vastbesloten om geld 
in te zamelen voor de West-Vlaamse 
natuur. Anthea contacteerde Natuur-
punt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken 
en Natuurpunt Jabbeke omdat ze het 
uilenbakkenproject en de Maskobossen 
graag wil steunen. Hiervoor verkoopt ze 
zelfgemaakte confituur, een zelf- 
geschreven verhalenboek, chocolade-
taart en een handgemaakte uilen- 
knuffel of handpop. Al dat moois kan 
je bekijken en vooral ook bestellen op 
de website. Bedankt Anthea voor dit 
hartverwarmend initiatief.

www.natuurpuntbrugsommeland.be/
anthea

In Gent groeit een  
Vrijwilligersbos 
Natuurpunt Gent sloot in maart de 
Week van de Vrijwilliger af in stijl: nabij 
het Leeuwenhof, in Groenpool Vinder-
houtse Bossen plantten meer dan 120 
vrijwilligers het grootste Vrijwilligersbos 
van Vlaanderen. Leve de vrijwilligers 
van Natuurpunt Gent!

www.natuurpuntgent.be

Boshuisje geeft  
extra boost aan jonge  
Natuurpuntkern
Diep in de Antwerpse Kempen is iets 
moois aan de gang. Natuurpunters uit 
Ravels redden er begin 2017 het gekende 
boshuisje van sluiting. De eerste stappen 
werden gezet met de heropening van 
het boshuisje op zondagnamiddagen. 
Iedereen die wil kan er voor of na de 
wandeling opnieuw iets komen drinken. 
Al snel werd ook de bosklassenwerking 
heropgestart. Het hoogtepunt werd een 
geslaagde lentehappening vol muziek, 
verhalen en gezelligheid eind april. 

www.natuurpunt.be/boshuisravels

Natuurpunt Brussel werkt mee aan een 
ecologische corridor langs het kanaal
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt als een van de groenste hoofdsteden van 
Europa beschouwd, toch is de natuur er soms ver te zoeken. Dit willen ze veranderen 
met het project ‘Natuur in de stad’.

In dit kader bieden de Grenzeloze Schelde en haar partners, waaronder Natuurpunt, 
een platform aan bedrijven, overheden en verenigingen om op de eigen terreinen aan 
de oevers van het kanaal de natuur te integreren. Een eerste stap is de opmaak van 
een inventaris van de locaties waar concrete acties mogelijk zijn. Van het plaatsen van 
een nestkastje of een schuilplaats tot de aanleg van groendaken en de vijvers: alles 
helpt. Met een webpagina en rondleidingen maakt Natuurpunt Brussel de Brusse-
laars, overheden en bedrijven warm om deel te nemen. 

www.natuurpuntbrussel.be

De Terugkeer van de Natuur
De Terugkeer van de Natuur werd gemaakt in het kader van de LIFE-projecten Itter 
en Oeter, Vochtig Haspengouw en Grote Netewoud. De film neemt je mee door de 
unieke natuur van die gebieden. Daarnaast toont het ook het geleverde werk en de 
inspanningen die de vrijwilligers samen met professionelen leverden om de natuur in 
hun natuurgebieden te herstellen. Begin maart ging in Limburg voor een volle zaal 
de film in première. Het werd een bijzonder gezellige filmavond. Benieuwd? 

29 juni in Bezoekerscentrum Kiewit, welkom om 19u30, start film om 20u 
12 oktober in Natuur.Huis De Rammelaars, start film om 20u

www.natuurpunt.be/life
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Soms komt er zoveel op mij af. Repetities voor de nieuwe zaalshow, de kinderen afhalen, 
op een ellendige file stoten of een stortvloed aan wilde ideeën verwerken. Een wandeling 
in de Bourgoyen vormt de beste remedie. Hier zet ik mijn turbo uit. En vind ik inspiratie. 
In die zin is het ook een beetje mijn bureau. De afgelopen maanden organiseerde ik hier 
wandelingen met onbekenden. Het is merkwaardig hoe gesprekken hier meteen dieper 
worden. Intenser, en met meer betekenis.  

Veerle is het gezicht van de zomercampagne van Natuurpunt in en rond Gent. Ze wil ieder-
een naar buiten lokken in de verschillende natuurgebieden rond de stad - en stuk voor stuk 
lid maken van Natuurpunt. Check het leuke filmpje op www.natuuringent.be

Veerle Malschaert 
zet haar turbo alleen maar uit in de Bourgoyen
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1 Beheer: Soms is een perceel te 

moerassig om het maaisel machinaal op 

te rapen. Dan is alle hulp welkom. Zo 

leren de leerlingen veilig omgaan met 

het materiaal en hoe ze efficiënt kunnen 

samenwerken.

  

2 Waterleven: In de lente gaan we 

op expeditie en leren we de bewoners 

kennen van het gebied. Zo scheppen we 

waterdiertjes uit een poel of beek, en 

brengen we ze op naam aan de hand van 

een determinatietabel.  

 

3 Buitenleven: Tijdens de vakanties 

is er soms een natuurkamp. Dan leren 

we werken met kompas, bouwen we 

schuilhutten, gaan we op sporentocht, 

maken we vuur en koken we samen iets 

lekkers! 

 

Educatief Natuurbeheer is een project rond natuurbeleving en -beheer voor scholen, 

jeugdgroepen, verenigingen en bedrijven. Het doel is om kinderen warm te maken voor natuur. 

De beheerwerken zijn divers en afhankelijk van de lokale noden: aanplant, heideherstel, 

exotenbestrijding, maaisel opruimen, takkenwallen ... En natuurlijk hoort plezier maken daar 

ook bij. Tekst: Liselotte Bollen

1

In actie
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De natuur in  
    met kinderen
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4 Beleven: De natuur ontdekken, dat 

is ook zélf dingen mogen doen en je 

zintuigen op scherp zetten. We bekijken 

kikkers, onderzoeken bloemen, vangen 

vlinders en ruiken aan mierenhopen. 

 

 

5 Moddermaskers: Naast veilig en 

efficiënt leren werken, is er ruimte voor 

echte natuurbeleving. Met een beetje 

moerasmodder op je gezicht voel je je dra 

een échte indiaan! Bij ons mag je je nog 

echt vuil maken. 

 

6 Energieboost: Samen de natuur 

helpen en de handen uit de mouwen 

steken is leuk! Zéker als je tussendoor 

beloond wordt met een flinke tas warme 

chocomelk. De kinderen kunnen even 

opwarmen en energie bijtanken. 

In actie

6

4

©
 W

im
 D

irc
kx

5

   3

2

Educatief Natuurbeheer is alleen mogelijk dankzij onze partners de provincie Vlaams-Brabant, 
de provincie Limburg en de Vlaams Gemeenschapscommissie.
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Beleid

H
et is een klassieker onder 

fans van wilde natuur: als 

de wolf terugkomt, 

verandert het hele land-

schap. In het natuurpark 

Yellowstone in de VS is de wolf 20 jaar 

geleden geherintroduceerd. Sindsdien, 

zo gaat de theorie, zijn de herten er veel 

schuwer geworden. Waardoor er langs de 

beekoevers weer meer wilgen groeien, 

wat op zijn beurt weer plaats biedt aan 

nestelende zangvogels. En bevers 

natuurlijk. Die zijn verzot op wilgen.  

Ze bouwen dammen en verleggen zo  

de loop van de beekjes. Er zouden zelfs 

meer vissen zijn in Yellowstone. Slechts 

41 wolven erbij, en niets is nog hetzelfde.

De vraag is nu: kan de terugkeer van de 

wolf in Vlaanderen ook dat effect 

hebben? En dan niet op reeën en 

everzwijnen, zijn belangrijkste prooien, 

maar wel op de mens? Gaan we zelf het 

landschap zo aanpassen dat er weer plek 

is voor grote roofdieren? En gaan we ons 

gedrag veranderen zodat we opnieuw 

leren leven met wilde natuur, met haar 

mooie en minder mooie kanten?

Problemen erkennen en voorkomen

Naya, de wolvin die al enkele maanden 

in Limburg leeft, is uitgegroeid tot een 

publiekslieveling. Daar heeft de commu- 

nicatie van onder meer de organisatie 

Welkom Wolf en Natuurpunt mee te 

maken. Persoptredens, lezingen en zelfs 

webinars waren overwegend positief, 

maar wel genuanceerd. Fascinatie voor 

de wolf opwekken: het blijkt succes  

te hebben.

Ook in Nederland, waar er dit jaar al 

verschillende wolven opdoken, is het 

publiek enthousiast. Elders in Europa 

zorgt de wolf voor controverse. In 2017 

werden in Spanje 600 wolven gedood 

door jagers. Daartegen vond er afgelopen 

maart in Madrid een betoging met 3000 

manifestanten plaats. En in Duitsland, 

met 70 uitzwermende roedels de 

grootste wolvenleverancier van Europa, 

wil de extreemrechtse partij AfD de 

jacht op wolven openen. 

Hoe kunnen we voorkomen dat het ook 

bij ons zover komt? Verwondering en 

ontzag opwekken, is een eerste stap. 

Wolven stralen 
een ongekende 
wildheid uit. Ze zijn 
nieuwsgierig, gaan op 
ontdekkingstocht en zijn 
erg trouw. Een roedel is 
als een hechte familie. 
Daar spiegelen we ons 
blijkbaar graag aan.

Groot nieuws: de wolf is terug! Maar hoe kunnen we het draagvlak voor wilde dieren behouden? 

En hoe kan de terugkeer van de wolf ook goed zijn voor de rest van de natuur?

Tekst: Joris Gansemans

Wolvenland
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Beleid

Toch moeten we ook durven erkennen 

dat wolven voor problemen kunnen 

zorgen én benadrukken hoe die verme-

den kunnen worden. Daarbij moeten 

mensen antwoorden krijgen op hun 

vragen. Vormen wolven een gevaar voor  

kinderen? (Neen!) Kan schade door 

wolven worden voorkomen? (Ja!)

Daarnaast moet er een regeling zijn om 

schade billijk te vergoeden én te voor- 

komen. Dat laatste ontbreekt in het 

Wolvenplan, dat momenteel door 

minister voor Natuur Joke Schauvliege 

wordt opgemaakt.

Want preventie van schade, dat is de 

sleutel. Elk gedood schaap wekt emoties 

op, en dan dreigt het maatschappelijk 

draagvlak voor de wolf snel te  

verdwijnen. Daarom moeten veehouders 

info krijgen over schrikdraadrasters. Die 

werken erg goed. Pal in het gebied waar 

wolvin Naya verblijft, graast een kudde 

van ongeveer 400 schapen. Toch heeft ze 

daar nog geen enkel schaap gedood.  

De reden? Rond de kudde staat een 

schrikdraad van ongeveer een meter 

hoog. Moet de overheid, in regio’s waar 

wolven leven, de plaatsing van zulke 

rasters subsidiëren? Dat valt sterk aan  

te bevelen.

Tot slot moet de discussie gestart worden 

over de ingrepen in het geval dat het echt 

fout gaat. Wat als er dieren opduiken die 

hun angst voor de mens kwijt zijn en 

zich te goed doen aan huisdieren? Dat 

komt vooral voor bij nakomelingen van 

een wolvin die zich liet dekken door een 

hond. Wat moet er met die dieren 

gebeuren? Hoe bepalen we de maat- 

regelen? Als we dat debat op een 

volwassen manier kunnen voeren, dan 

kan dat onze omgang met de terugkeer 

van andere wilde dieren helpen. 

 

Rust in grote gebieden

Meer draagvlak voor wilde dieren, het  

is niet de enige manier waarop een 

succesvolle terugkeer van de wolf de 

natuur ten goede kan komen. Als 

rustplaats hebben wolven grote aaneen-

gesloten natuurgebieden nodig, zoals het 

militair domein in Leopoldsburg en het 

aanpalende Natuurpuntgebied ‘Vallei 

van de Zwarte Beek’ waar Naya nu huist. 

Hoe meer zulke gebieden, met voldoende 

prooien in de omgeving, hoe groter de 

kans dat wolven hier permanent zullen 

blijven. Een wolf die voldoende wild 

voedsel vindt, zal zich niet snel wagen 

aan beschermde schapen of ander vee. 

Ook dat helpt om het positief beeld van 

de wolf te bewaren.

Natuur verbinden

Daarnaast moeten rustgebieden 

verbonden worden met ecoducten en 

groene corridors. Wolven leggen 

namelijk enorme afstanden af. Om hier 

te geraken liep Naya maar liefst 700 km 

dwars door Duitsland en Nederland. Het 

is een wonder dat ze tientallen snelwegen 

en verkeersknopen levend kon over 

geraken. De tweede wolf in Vlaanderen 

had minder geluk. Die kwam in maart 

om bij een verkeersongeluk in Neeroete-

ren, nog voor hij Naya kon ontmoeten. 

In Vlaanderen moeten dieren gemiddeld 

elke 300 meter een weg over. De 

versnippering is enorm.

Toch heeft Vlaanderen vandaag maar 5 

ecoducten, eentje per 14.000 kilometer 

weg. In Nederland zijn er in totaal 66 of 

één per 2100 kilometer. Het komt er op 

aan om zo snel mogelijk bijkomende 

ecoducten te bouwen. Daar hebben niet 

alleen wolven baat bij. Ook reeën, 

everzwijnen, marterachtigen, amfibieën, 

en zelfs sprinkhanen en loopkevers 

kunnen zo ongedeerd wegen oversteken, 

zo blijkt uit onderzoek op bestaande 

ecoducten. Bovendien doet een ecoduct 

in combinatie met wildrasters het aantal 

aanrijdingen van wagens met grote 

dieren gevoelig dalen. Goed voor de 

verkeersveiligheid.

Kan Naya uitgroeien tot een symbool 

voor een succesvol natuurbeleid? Het is 

te hopen. Maar dan moeten we haar wel 

de ruimte gunnen om zichzelf te zijn. 

Zowel op de kaart als in ons hoofd.

www.natuurpunt.be/wolf 
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De tweede wolf in 
Vlaanderen had minder 
geluk. Die kwam in 
maart om bij een 
verkeersongeluk in 
Neeroeteren, nog voor 
hij Naya kon ontmoeten. 
In Vlaanderen moeten 
dieren gemiddeld elke 
300 meter een weg over. 
De versnippering is 
enorm.



Bebat gee�  
je gebruikte batterijen 

een nieuw leven!
Breng je gebruikte batterijen vandaag nog 

binnen in je supermarkt of recyclagepark!

Bebat haalt ze op en geeft ze allemaal een nieuw leven.

Recycleer met ons mee en help de natuur.

www.bebat.be
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Het Belbos van Curieus 

In 2013 begon Curieus de BelBos actie met als 

boodschap: wereldwijd wordt slechts 1 procent van 

alle gsm’s gerecycleerd. In Vlaanderen liggen meer 

dan 10 miljoen oude gsm’s in een lade. Terwijl in die 

toestellen kostbare metalen zoals goud en kobalt 

zitten, die perfect hergebruikt kunnen worden. 

Vandaag is dit bericht nog altijd actueel. In elk 

huishouden liggen gemiddeld vier gsm’s stof te ver-

garen. De inzameling van afgedankte smartphones 

verloopt moeizaam. Daardoor blijft een schat aan 

grondstoffen – van goud en zilver over palladium 

tot kobalt – onbenut. Daarom blaast Curieus het 

BelBos project opnieuw leven in en verzamelt het 

dit jaar zo veel mogelijk gsm’s. Het startschot werd 

op 25 april gegeven op de markt van Torhout. 

Peter Desnerck van Curieus: “We zijn heel ambitieus. 

Als elk huidhouden 4 gsm’s in de kast heeft, dan 

liggen er in West-Vlaanderen ongeveer 2 miljoen. 

Als we die 1% recyclage willen overtreffen, moeten 

we minstens 20.000 gsm’s ophalen. De vorige  

nationale Curieus inzamelactie leverde 10.000 

gsm’s op. Nu gaan we voor het dubbele!”

Jozef Germontprez, vrijwilliger van Natuurpunt 

Torhout: “De opbrengst gaat naar een nieuw 

West-Vlaams bos. Dat plant Curieus samen met 

Natuurpunt in 2019. Haal je kasten leeg en breng je 

gsm’s binnen.”

De Curieus-groepen organiseren her en der inzame-

lacties en nodigen iedereen uit om mee te helpen. 

Ook in de bezoekerscentra van Natuurpunt kan je 

oude gsm’s deponeren.  

www.hetbelbos.be
Wilde bijen hebben het vandaag de dag best moeilijk. Door ziektes, 
pesticiden en een monotoon landschap waar alsmaar minder nectar en 
stuifmeel te vinden is. En dat is ook voor ons een probleem. Wilde bijen 
zijn prima bestuivers van gewassen én wilde planten. Zonder bestuivers 
geen eten. Zo eenvoudig is dat. Daarom koos Meli ervoor om samen met 
Natuurpunt de wilde bijen te helpen door maxibijenhotels te plaatsen in 
4 Natuurpuntbezoekerscentra. Daarnaast worden er in die bezoekers- 
centra ook 500 kleine bijenhotels verkocht aan particulieren.

De IJzermonding … 
door de zeehond gered

Startsein campagne ‘Egelstraat’ 

Vlak bij Nieuwpoort mondt de IJzer uit in de Noordzee. Waar zout en 
zoet water elkaar ontmoeten, ontwikkelde zich een bijzondere biotoop 
met slikken, schorren, duinen, strand en polders. Dat al dit moois te 
ontdekken is, hebben we te danken aan Plan Zeehond. 25 jaar geleden 
bouwden gedreven natuurbeschermers, Natuurreservaten Westkust vzw 
(voorloper van Natuurpunt) en visionaire politici aan een draagvlak voor 
het behoud én het herstel van de IJzermonding. Plan Zeehond kreeg veel 
aandacht en betekende een keerpunt voor de redding van het natuur-
gebied de IJzermonding en een mijlpaal in het Vlaamse natuurbeleid. 
Vandaag kunnen bezoekers opnieuw genieten van de aanwezigheid van 
zeehonden. Samen met de vrijwilligers van Natuurpunt Westkust  
beschreef Peter Bossu het relaas van de redding van de IJzermonding in 
zijn boek “De IJzermonding door de zeehond gered”. Het boek is te koop 
in de Natuurpunt Winkel.

www.natuurpunt.be/winkel

Egels leven vandaag in tuinen en parken, maar de gemiddelde tuin is veel 
kleiner dan de ruimte die de egel nodig heeft (10 hectare). We sluiten 
onze tuinen vaker en vaker hermetisch af met draad- en beton- 
afsluitingen. Behalve aan de straatkant. Daardoor moeten egels via de 
straat van de ene tuin naar de andere om genoeg voedsel te vinden en 
vallen ten prooi aan ons drukke verkeer. Het diertje staat in de top 3 van 
de meest geregistreerde verkeersslachtoffers. In samenwerking met BE 
Planet, Elia, Polet, de gemeente Kalmthout en de stad Kortrijk gaan we 
op zoek naar tuineigenaars die de egel samen met hun buren welkom 
heten door hun tuinen met elkaar in verbinding te zetten. Ben je niet zo 
handig aangelegd en woon je in een van de deelnemende gemeenten? 
Vraag dan een bezoek aan van ons gespecialiseerd egelteam. Ga naar de 
website, kom te weten hoe jij de egel kan helpen en meld je samen met je 
buren aan.

www.egelstraat.be
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SamenwerkenSamenwerken

Klean Kanteen voor meer natuur

Klean Kanteen, producent van duurzame 
drinkflessen, en Natuurpunt ontwikkelden 
samen met de Gentse illustratrice Eva Mouton 
een unieke drinkfles als alternatief voor de 
petfles. De limited edition drinkfles is vanaf 1 
juli exclusief te koop bij A.S.Adventure en de 
Natuurpunt bezoekerscentra. Per drinkbus gaat 
15 euro naar de aankoop van natuurgebieden 
in Vlaanderen. 

Prijs: 24,95 euro

Spaar voor het Naturaquiz gezelschaps-
spel met de boters van Balade

In samenwerking met Natuurpunt ontwik-
kelde Balade de Naturaquiz. Leer samen met 
je kinderen spelenderwijs de geheimen van 
de natuur kennen. Op ieder pakje boter vind 
je een code die je dichter bij het spel brengt. 
Beantwoord alle vragen en creëer de tuin met 
de meeste lieveheersbeestjes. De actie loopt tot 
30 september 2018 en is geldig op het volledige 
gamma boter in schaaltjes. Kijk voor meer 
informatie op naturaquiz.balade.be

ding

doen

“We willen iedereen aanmoedigen  
om ook in eigen tuin  de bijen de  
beschermen. En met de opbrengst 
van de verkochte bijenhotels kan  
Natuurpunt zorgen voor meer  
natuurgebieden.”

Koen Steurbaut,  General Manager Meli

Zonnebos gaat opnieuw open  
     voor wandelaars en fietsers

Het bos, gelegen op de zandrug van de Graafjansdijk in Sint-Jan-in-
Eremo (Sint-Laureins), is een historisch bos en is al terug te vinden 
op kaarten uit 1771. Bart Vandevoorde van Natuurpunt Meetjeslandse 
Kreken: “Het is een site die ononderbroken bos is geweest. In het recente 
verleden werd het bos afgesloten en tot 2013 intensief gebruikt voor het 
kweken van fazanten. Dit had een ongunstige impact op de fauna en 
flora. Bovendien was het ook ontoegankelijk voor het publiek.” Natuur-
punt kocht het bos en ging vervolgens aan de slag.

Voor de kweek van de fazanten werden heel wat zaken aangesleept.  
Met de hulp van Victor Buyck Steel Construction uit Eeklo gingen 
vrijwilligers van Natuurpunt aan de slag. Bij de opruimwerkzaamheden 
verwijderden ze 640 treinbielzen, één kilometer camouflagenetten,  
honderden transportbanden, vele meters waterleidingen, drie schuil- 
huisjes en enkele kraaienfuiken. De bijdrage van Buyck was onmisbaar: 
met hun personeelsleden, inclusief hoogtewerker met professionele 
bediening, zorgden zij er tijdens enkele teambuildingsdagen voor dat de 
zware stukken afval in een mum van tijd uit het bos werden gesleurd. 
Dankzij Time-4-Society, begeleider van bedrijven in hun zoektocht naar 
maatschappelijke teambuilding, vonden beide partijen elkaar.

De gemeente Sint-Laureins ondersteunde het project met 30.000 euro. 
Vanaf het najaar gaat het bos opnieuw open voor wandelaars en fietsers. 
Ook jeugdbewegingen zijn welkom in het Zonnebos.
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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
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Het grenspark Kempenbroek is 

uitgestrekt. Dat zorgt voor 

luxeproblemen. Hoe lang moet 

je blijven? Een dag? Een week? Er valt 

zoveel te doen. Alleen al door het 

Vlaamse deel van Kempenbroek loopt 

een langeafstandswandelpad van 104 

km. Ook wie liever fietst, oerrunderen 

spot of rust zoekt, kan hier dagen 

doorbrengen. Ik kies voor fietsen en 

wandelen.

Mijn tocht begint in het Smeetshof in 

Bocholt, vlak aan de Nederlandse grens. 

Ik parkeer mijn fiets aan de Smeets- 

hoeve. De wandeling voert me door 

bossen en weilanden. Opvallend zijn de 

uitgestrekte en ontoegankelijke moeras-

sen, die vanaf 2003 zijn hersteld. In het 

Smeetshof leven bevers, en er zijn 

beelden gemaakt van otter en wilde kat. 

Niet toevallig kwam wolvin Naya hier 

ons land binnen.

Van Smeetshoeve  
naar Mariahof
Ik fiets verder, van de Smeetshoeve naar 

het Mariahof, een klein bezoekers- 

centrum. Daar heb ik afgesproken met 

René Moors en Leo Corstjens, twee 

vrijwilligers van Natuurpunt.  

De natuurgebieden waar ze gangmakers 

zijn, liggen broederlijk naast elkaar:  

Sint-Maartensheide en De Luysen. 

Wilde, uitgestrekte natuur in Vlaanderen. Het lijkt een onhaalbare droom. Maar ver 
in het oosten van Limburg komt die langzaam uit. Daar ligt het Kempenbroek, een 
grensoverschrijdende keten van natuurgebieden met duizenden hectaren moerassen, 

open vlaktes en dichte bossen. Tekst: Joris Gansemans

De grauwe klauwier herken je aan zijn haakbek en zwarte masker. Foto: Wim Dirckx De natuur kreeg in De Luysen alle kansen en greep die met beide handen. Foto: 
Vilda/Yves Adams

Luxeproblemen in het wilde oosten
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“Van oudsher heeft Sint-Maartensheide 

veel kleinschalige landschapselementen: 

houtkanten, struwelen en poelen”, zegt 

Leo. “Die hebben we beschermd en we 

legden nieuwe aan. Beheren doen we 

samen met landbouwers.” Het resultaat? 

Een gevarieerd landschap, met  

onverwachte gasten. De grauwe klauwier 

bijvoorbeeld, een vogeltje met een 

haakbek en een zwart masker. Hij vangt 

kevers, sprinkhanen, libellen en muizen. 

Die spiest hij soms op doornstruiken. 

Voor de Vlaamse populatie is het gebied 

zo belangrijk dat de gemeente Bree de 

soort heeft geadopteerd. “En als je geluk 

hebt, kan je boomkikkers horen kwaken”, 

zegt Leo. “Die zijn met honderden 

teruggekeerd nu we geschikte poelen 

hebben gegraven.”

 

Van beton  
naar vogelparadijs
De Luysen heeft een heel ander karakter. 

Rond de vijvers is het een bedrijvigheid 

van jewelste. In de verte klinkt de roep 

van een roerdomp, laag en luid. Grauwe 

ganzen klieven door de lucht, terwijl een 

aalscholver het water in duikt. Met 

zeldzaamheden als woudaap, snor en 

buidelmees staat De Luysen bekend als 

een vogelparadijs. Het gebied zelf ziet er 

ongerept uit. Met in elkaar over- 

stromende vijvers, rietkragen en wild 

begroeide oevers. Alsof de tijd hier heeft 

stilgestaan. Maar dat is schijn. De natuur 

heeft de tijd hier teruggenomen.

Rond 1870 besliste de overheid om de 

moerassen te ontginnen. De Abeek, die 

voordien een doorstroommoeras vormde 

van wel 1 km breed, werd ingegraven, het 

water versneld afgevoerd via een kanaal. 

Het project mislukte grotendeels, maar 

het kwaad was geschied. De Abeek werd 

losgeknipt van de moerassen. En het 

hield daar niet bij op. “Nog niet heel lang 

geleden was De Luysen een recreatie-

oord, compleet met dancing, zwembad, 

en roeivijvers met betonnen wanden”, 

vertelt René Moors. “Heel het gebied was 

privé. En op het einde ook illegaal.”  

In 1996 besliste de gemeente Bree, onder 

leiding van toenmalig burgemeester Jaak 

Gabriëls, om samen met Natuurpunt De 

Luysen te kopen. Twee jaar later startte 

de Vlaamse Landmaatschappij met de 

inrichting. De betonnen vijvers werden 

afgebroken, het gebied opengesteld voor 

bezoekers en met Europese LIFE-steun 

werd de waterhuishouding zo aangepast 

dat de natuur alle kansen kreeg. Die 

heeft ze met beide handen gegrepen.

Boven: : Hier leeft de enige vrije populatie edelherten in Vlaanderen. Foto: Vilda/Lars Soenink
Onder: Bevers kunnen hier meebouwen aan wildernisnatuur. Foto: Wim Dirckx
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Naar buiten

Burlende edelherten
De Luysen staat bekend om zeldzame vogels en libellen. Maar ook 

grote zoogdieren hebben het ontdekt. Er wonen reeën, bevers en 

everzwijnen. En verscholen in het gebied leven edelherten,  

afkomstig van ontsnapte exemplaren. “De enige vrije populatie in 

Vlaanderen”, zegt René. Afgelopen najaar zijn ze beginnen burlen. 

Roepend en vechtend probeerden de mannetjes de vrouwtjes  

te verleiden. 

Binnenkort starten werken om de waterkwaliteit in het gebied nog 

te verbeteren. “Maar op termijn moet de Abeek bevrijd worden uit 

haar keurslijf, zodat heel de vallei opnieuw een breed over- 

stromingsgebied wordt”, zegt René. “Het uitgestrekte moeras zal 

een landschap vormen zonder gelijke. Voor natuur én toerisme een 

unieke troef."

Grootse plannen
Groots dromen over de toekomst van de streek, dat doet ook Frans 

Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap, een zuster- 

vereniging van Natuurpunt. Hij is conservator van het  

Stamprooierbroek, dat met moerassen, bossen en graslanden 

naadloos aansluit bij De Luysen. 

“De deelgebieden van het Kempenbroek in België en Nederland 

moeten uitgroeien tot één geheel,” zegt Frans. “Hoe dat moet 

gebeuren? Via de ruil van gronden tussen landbouw en natuur, en 

door het herstellen van de uitgestrekte moerassen.” Die droom is 

niet eens zo onhaalbaar. De zone is nog weinig bebouwd. Met een 

paar ingrepen kan je de valleien teruggeven aan de natuur. “De 

bevers doen de rest van het werk wel. Hier kunnen we echt bouwen 

aan wildernisnatuur, waar de mens nog amper moet ingrijpen.” 

Klimaatbuffer
“Ook klimaat krijgt een belangrijke plaats in het Kempenbroek,” 

zegt Frans. Gestimuleerd door het Regionaal Landschap Kempen 

en Maasland hebben de veertig partners besloten om van het gebied 

een klimaatbuffer te maken, met veel moerassen. Die moeten als 

een spons water opnemen en geleidelijk weer vrijgeven. Tijdens 

natte perioden zal dat zorgen voor minder wateroverlast. In hete 

zomers geven ze water af aan de omgeving. 

Mijn bezoek zit erop. Ik besluit om naar Hamont te fietsen om de 

trein te nemen, terug naar huis. Onderweg kom ik nog langs de 

Loozerheide en Ringselven. Ik zie nog zwanen, grazende oer- 

runderen en beversporen. En dat terwijl ik gewoon op de terugweg 

ben. Het is een droom die ik achterlaat. Maar wel één die elke dag 

weer een beetje meer uitkomt.

www.kempenbroek.eu

Even weg in wilde natuur
Wil jij het luxeprobleem ook ervaren? 
Zin om vele kilometers te wandelen, te 
fietsen en te genieten van ongerepte 
natuur? Dan is het Kempenbroek 
dé bestemming bij uitstek. Vakantie 
dichtbij, en tegelijk weg van de wereld. 

Een ideale uitvalsbasis is Hotel Mussenburghof. Het is 
gelegen aan de rustgevende kanaaloever van de Zuid-
Willemsvaart op 1 km van het centrum van de stad Bree. 
In de omgebouwde langgevelhoeve kunnen maximum 
36 personen comfortabel overnachten. Na een heerlijke 
fietstocht kan je in de gezellige tuin genieten van een 
aperitief. Daarna is het tijd voor het avondmaal: een 
driegangenmenu, dagvers klaargemaakt door eigenaar-
traiteur Jan Steensels.

Meer info en reservatie: 
Hotel Mussenburghof, Brugstraat 76, 3960 Bree,  
info@mussenburghof.be, 089-46 11 38
www.mussenburghof.be

Win een overnachting met ontbijt voor 
twee personen in Hotel Mussenburghof. 
Geef antwoord op de vraag “Welke 
soort keerde terug naar de nieuwe 
poelen?” en wie weet vertoef jij 
binnenkort in het Kempenbroek.
 www.natuurpunt.be/win

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

W I N !



Kies diervriendelijke beplanting
En geniet van meer leven in uw tuin

10% Korting

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op planten, struiken, bloemzaden en -bollen

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB218

Kortingscode is geldig t/m 16-09-2018

TuInIeReN dOe jE 
nAtUuRlIjK mEt NaTuReN
en met Bartel

Ontdek het bio-gamma van Naturen
Niets zo lekker als tomaten van eigen kweek! Met zachte hand, geduld 
en veel liefde geplant, verzorgd en gerijpt. Het biologisch verantwoorde 
productgamma van Naturen en het deskundig advies van Bartel Van Riet 
helpen je mee op weg naar een topresultaat: lekker én gezond! 
Veel tuinierplezier en succes!

Ga aan de slag met onze promoties op www.naturen.be
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10 x actief

Antwerpen

 Mechels Broek 
In de schaduw van de Sint-Romboutstoren, 
gevleid tegen Mechelen, strekt zich een groots 
weidelandschap uit: het Mechels Broek. Hier kan  
je heerlijk wandelen of vogels spotten. 

 Hobokense Polder 
De Hobokense Polder is de grootste brok natuur in 
Antwerpen Stad. Een verrassend rustig decor met 
een grote verscheidenheid aan landschappen. Hier 
kom je gallowayrunderen tegen. 

 Landschap De Liereman
De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen 
maken van Landschap De Liereman een uniek 
natuurgebied in Europa. Wandel langs kruidige 
gagelstruiken, zoet geurende brem, frisgroene bossen 
en uitgestrekte heide.

Oost-Vlaanderen

 Bos ‘t Ename Nieuw
Aan de groene rand van de Vlaamse Ardennen ligt 
Bos t'Ename. Dit bos is rijk aan planten en heeft een 
heel gevarieerd landschap. Geniet van de prachtige 
panorama's op de Scheldevallei.

 Heidebos Nieuw
Eindeloos genieten van het landschap, zeldzame 
planten spotten of kleurrijke vlinders bestuderen: 
het kan allemaal in het Heidebos. Polders en kreken, 
een brede zandrug en majestueuze dreven. 
 
 

 

 Raspaillebos Nieuw
Op de flanken van de Bosberg, tussen de valleien 
van de Dender en de Mark, ligt het Raspaillebos. 
Het combineert de steile trekken van de Vlaamse 
Ardennen met de zachte glooiingen van het 
Pajottenland. 

West-Vlaanderen

 Stadswallen van Damme 
De Stadswallen van Damme zijn één van de mooiste 
stukken natuur van West-Vlaanderen. Nadat het 
militair belang verdween, evolueerden de grachten 
tot een diversiteit aan moerasbiotopen. 

        Gulke Putten 
Ten zuiden van Brugge vind je de Gulke Putten. 
Hier leven enkele van de meest zeldzame dieren 
van Vlaanderen, zoals de aardbeivlinder. Kom 
er wandelen en geniet van bloemenrijke paden, 
rustieke bossen en uitgestrekte graslanden.  
 

Vlaams-Brabant

        Antitankgracht 
De Antitankgracht en het aangrenzende Haachts 
Broek zijn een van de weinige plekken in Vlaams-
Brabant waar je het gevoel krijgt dat je kan 
verdwalen. Met haar rijke loofbossen, broekbossen 
en hooilanden is dit een schitterend moerasgebied.  

 Silsombos 
Het Silsombos is een paradijs voor natuurliefhebbers 
die van een fikse wandeling houden. Het is een 
mysterieuze plek waar legendes en natuur met elkaar 
verstrengeld zijn. De bosorchissen zijn het kleurrijke 
uithangbord van het gebied.

1 

2 
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5 

6 
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A.S.Adventure en Natuurpunt werken samen aan meer natuur in eigen land. Maak 
kennis met de 10 mooiste wandelroutes door Vlaamse natuur. Hier kom je misschien 
oog in oog te staan met enkele fantastische soorten zoals de ijsvogel, de ree of de 
knuffelbare gallowayrunderen die mee de natuur beheren.  

    De mooiste  
   wandelroutes 
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PAARDENSTAARTEN
Oerplanten

De paardenstaarten zijn een plantengroep die al miljoenen jaren op aarde groeit. Tijdens het 
Carboon, 368 tot 288 miljoen jaar geleden, bereikten de paardenstaarten de grootte van bomen. 
Die bomen zijn intussen verdwenen, maar hun bestaan is vastgelegd in laagjes steen. Voor 
fossielenzoekers op Limburgse terrils zijn de paardenstaarten een bekend fenomeen. 

Tekst: Rutger Barendse

Paardenstaarten overal
De paardenstaarten zijn als groep zeer algemeen. De best gekende 

en meest verspreide soort is heermoes. Die soort vind je op de 

meest uiteenlopende plaatsen, ook in de bebouwing en wellicht 

ook in je eigen tuin. Moestuiniers zien heermoes vaak als een 

plaag. De plant beschikt over een grote hoeveelheid kiezelzuur, 

waardoor ze tolerant is voor verschillende herbiciden en zware 

metalen. Bovendien breidt de plant uit via wortelstokken die bij 

het afbreken een nieuwe plant kunnen worden. Een aftreksel  

van heermoes kan je wel gebruiken als voeding voor andere  

planten. Een goede reden om als tuinier toch heel blij te worden 

van die soort.

Heermoes is eigenlijk een zeer interessante plant. Ze vormt zowel 

kleurloze planten met bloeiwijzen (sporenaar) in het vroege voor-

jaar als groene vertakte planten iets later. Ze heeft dit gemeen 

met een veel zeldzamere paardenstaart: reuzenpaardenstaart.  

De sporenaar van heermoes lijkt op een mini-microfoon en  

produceert massa's sporen. De stengels van de groene editie zijn 

net bouwstukjes: Je kan ze makkelijk uiteen trekken en weer in 

elkaar steken. De kleine tandjes aan de top van ieder stengeldeel 

houden het volgende stengeldeel op zijn plaats. Eenmaal uiteen  

getrokken en weer ineengezet, groeit de plant op dat punt  

natuurlijk niet verder. Lidrus is het broertje van heermoes dat vrij 

algemeen kan zijn in moerasgebieden.

Schaven en holle schuren
Sommige soorten paardenstaarten zijn erg ruw op de stengel- 

delen. Schaafstro dankt haar naam hieraan. Als je twee  

stengeltjes over elkaar wrijft merk je dat het net schuurpapier is. 

Met bijbehorend krassend geluid. De soort werd blijkbaar vroeger 

door meubelmakers gebruikt om te polijsten. Kenmerkend voor 

schaafstro zijn ook de holle stengels. Als je een stengel doorsnijdt 

zie je dat die uit 3/4 lege ruimte bestaat. Die doorsnedes zijn ook 

belangrijk om verschillende soorten (en kruisingen) uit elkaar te 

houden. Wie een plantenboek openslaat en paardenstaarten op 

naam wil brengen zal zeker tekeningen van doorsnedes vinden.

Focus



Kaal?

Door de Romeinen en oude Grieken 

werd paardenstaart al gebruikt als 

middel tegen haaruitval en kaalheid. 

Ook vandaag vind je het in allerlei 

alternatieve antikaalheidsproducten. 

Men denkt dat het hoge silicagehalte 

van paardenstaart een rol speelt in de 

stimulering van haargroei, maar dat is 

niet bewezen. 

Vochtophoping?

In de Europese traditionele genees-

kunde werd het sporenpoeder van grote 

wolfsklauw gebruikt bij oedeem of 

vochtopeenhoping. Het werkt vochtaf-

drijvend en stimuleert de nierwerking. 

Verder wordt het ingezet bij spijs- 

verteringsaandoeningen zoals diarree 

en dysenterie. Daarnaast is het een veel 

gebruikt laxeermiddel. Het kalmeert 

de zenuwen waardoor het een effectief 

middel is bij spasmen en hart- 

kloppingen. Ook bij duizeligheid of 

flauw vallen werd grote wolfsklauw 

ingezet. Kortom een universeel  

geneesmiddel. 

Rutger Barendse,   
       Botanist

Rutger is voorzitter van de jonge Plantenwerkgroep Genk. Hij 

maakt er een sport van om zoveel mogelijk planten in zijn directe 

woonomgeving te ontdekken. Op de website waarnemingen.be van 

Natuurpunt bekijkt en becommentarieert hij de waarnemingen van 

planten, samen met andere validatoren. Post je een foto van een 

plant en weet je de naam niet? Dan bestaat de kans dat Rutger je 

een tip of naam geeft.

BROERTJE
Ook wolfsklauw groeit al miljoenen jaren op aarde. De groeiwijze doet denken aan een omgekeerde klauw. Na het plaggen in 

vochtige heide kan moeraswolfsklauw vrij snel verschijnen. De minieme sporen zitten decennia lang te wachten op verstoring 

van de bovenlaag in de bodem en maken er goed gebruik van. Ook grote wolfsklauw reageert positief op natuurbeheer in de heide 

op iets rijkere bodems en verschijnt hier en daar weer. Het blijft wel een echte zeldzaamheid. Nog grotere zeldzaamheden in 

Vlaanderen zijn kleine wolfsklauw en dennenwolfsklauw. De groeiplaatsen waar die soorten nog voorkomen worden zorgvuldig 

opgevolgd en beheerd.

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

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Focus

35juli | augustus | september 2018    NATUUR.BLAD 



NATUUR.BLAD     juli | augustus | september 2018 36

Seizoensweetjes

ZOMER

Het is een echt buitenbeentje onder de vogels: de nachtzwaluw. Nachtactief, maar toch geen uil, 
en ook geen zwaluw. De zang van de nachtzwaluw behoort tot de meest ongewone vogelgeluiden 
die je bij ons kan horen. Zijn lievelingseten zijn motten. De nachtzwaluw maakt geen nest, maar legt 
2 eieren in een kuiltje op de grond. Overdag is hij meesterlijk gecamoufleerd. En net als zwaluwen 
brengt hij de winter door in Afrika. 

Maar door zijn nachtelijke levenswijze is er nog veel onbekend 
over de nachtzwaluw. In Vlaanderen staat de soort bekend als 
een echte heidevogel. Maar eet hij dan ook vooral heidemotten? 
Welke afstanden legt zo’n nachtzwaluw ’s nachts af? 

De Limburgse onderzoeker Ruben Evens kon de voorbije jaren 
enkele deeltjes van het mysterie  ontrafelen. Met een heel team 
medewerkers voorzag hij nachtzwaluwen van geolocators, die 
toelieten een goed beeld te krijgen van de verplaatsingen van de 
vogels. Wat blijkt? Nachtzwaluwen worden wel vaak in de heide 
waargenomen, maar jagen doen ze veelal boven tuinen. In 
bloemrijke tuinen kan de nachtvlinderdiversiteit en –densiteit 
hoger zijn dan nabij een dennenbos, en die tuinmotten weet  

 
 
 
 
 
de nachtzwaluw wel te smaken. 
Vaak vliegt hij enkele kilometers tot aan de betere foerageer- 
gebieden. Bovendien blijken ook zingende mannetjes opval-
lend mobiel. Zangposten verplaatsen van zich geregeld over vrij 
grote afstand, waardoor het aantal broedparen in natuurgebie-
den gemakkelijk overschat wordt. De nieuwe informatie over 
de leefwijze van de nachtzwaluw kan gebruikt worden om de 
zeldzame vogel beter te beschermen.
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Seizoensweetjes

VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Wat eten sprinkhanen?

Sprinkhanen zijn echte planteneters. De meest 

algemene sprinkhanen, de veldsprinkhanen, eten 

vooral gras. Bij de grotere soorten, met name de 

sabelsprinkhanen, is er meer variatie: daar vinden 

we zowel graseters als alleseters. Vooral de 

grootste onder onze sprinkhanen, de grote groene 

sabelsprinkhaan, lust ook wel een stukje vlees. 

Allerlei insecten staan op zijn menu.

Wat eten vleermuizen?

Vleermuizen zijn insecteneters, maar welke eten 

ze het liefst? Dat varieert van soort tot soort. Veel 

vleermuizen jagen op (dans)muggen, maar ook 

vliegen (stront- en vleesvliegen) en langpoot-

muggen zijn gegeerd. Grootoorvleermuizen pluk-

ken geregeld niet-vliegende beestjes, zoals hooi-

wagens, van de bladeren, nachtvlinders lusten ze 

ook. Veel vleermuizen jagen graag in waterrijke 

omgeving op muggen, haften en kokerjuffers.

Kan je bij vlinders vrouwtjes 
van mannetjes onderscheiden?

Dat hangt af van soort tot soort. Bij sommige, 

zoals de dagpauwoog of kleine vos, is er geen 

verschil te zien. Bij andere soorten valt het op: 

denk maar aan gele citroenvlindermannetjes 

versus geelwitte vrouwtjes. In veel gevallen zijn 

de verschillen subtieler. Bij het groot koolwitje 

verschilt het aantal zwarte stippen. De dikte van 

het achterlijf (zwangere vrouwtjes) verraadt 

soms ook het geslacht. 

De stad verandert dieren

Wereldwijd neemt verstedelijking fors toe. Ook Vlaanderen lijkt één  
grote stad. Wat betekent die snelle verstedelijking voor fauna en flora? 
Een netwerk van Belgische biologen sloeg zes jaar lang de handen in 
elkaar om dat uit te zoeken. Van bacteriën tot watervlooien, van vlinders 
tot sprinkhanen, van loopkevers tot vogels. Ze werden allemaal door-
gelicht. De invloed van de stad blijkt erg belangrijk. Een verhaal van 
winnaars die zich aanpassen, maar ook van vele verliezers. De stad werkt 
als een filter. Warmteminnende en mobiele soorten doen het bijvoorbeeld 
goed. Motten zijn in de stad groter dan in het buitengebied, maar ze zijn 
wel met veel minder. In het themanummer van het magazine Natuur.
focus, verneem je er alles over. Niet te missen!

www.natuurpunt.be/focus

Dwergmuizen zoeken het ’s zomers hogerop
Dwergmuizen zijn echte klimmers die in de zomer in ruigtes leven. Ze 
zijn in staat om van de ene stengel naar de andere te klauteren en komen 
dan weinig aan de grond. Het zijn de apen van het muizenrijk.  Bij het 
klauteren maken ze handig gebruik van hun staart als vijfde ledemaat 
om zich vast te grijpen. In tegenstelling tot veel andere muizen maken 
ze geen holletje in de grond, maar leven ze in een bolrond nestje van 
stengels en blaadjes. Dat hangt in de vegetatie, soms wel een meter hoog. 
Ze knabbelen aan blaadjes, zaden, stengels en durven ook insecten eten. 
In het late najaar, wanneer de kruiden platvallen, zoeken dwergmuizen 
droge plekjes op de grond en gaan ze op zoek naar zaden, spinnetjes of 
andere beestjes.
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Passie voor de natuur begint jong. In Natuur.blad vertellen kinderen wat ze nu net zo 

leuk vinden aan de natuur. In dit nummer Jennifer, 8 jaar. Ze heeft een hele grote tuin 

waarin ze op zoek gaat naar beestjes. Ze gaat graag wandelen en fietsen met haar  

grote fiets.

Ik hou veel van insecten. In de tuin vang ik duizendpoten en pissebedden. Dat heeft mijn 

vriendin Flore me geleerd. De hele dikke insecten vind ik niet leuk. De dunne wel, die zijn 

lief. En ze kriebelen. Kriebelen vind ik fijn en dat gaat niet bij mezelf. Als de diertjes 

op mij kruipen gaat dat kriebelen en dat is leuk. Als mijn zus een regenworm 

vastpakt roept ze heel hard “Ieuw”. Dan moet ik heel hard lachen. 

Eksters vind ik ook leuk. Die houden van juwelen en glinster- 

dingen net als ik. Spijtig genoeg heb ik nog nooit gezien dat 

ze die dingen ook echt stelen. Op school hebben we 

eens vogels geteld en dan moesten we dat thuis 

ook doen. Heel leuk. Zelfs op vakantie in Polen 

wilde ik nog vogels tellen.

Jennifer

Kriebelbeestjes

Natuurpassie
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NATUUR ...in de stad

N
iet dat ik het zelf gezien heb, maar 

in Nieuw-Zeelandse busstations 

zijn er mussen die automatische 

deuren kunnen openen. Ze vliegen 

traag voor de sensoren tot die de 

weg vrijmaken naar het stationsbuffet. Want 

mussen zijn slimmeriken met mensenkennis. 

Toen wij de landbouw uitvonden, snapten ze al 

snel dat het bij ons goed eten en wonen was. De 

huismus werd onze schaduw in de vogelwereld. 

Ondertussen leven meer dan 500 miljoen 

huismussen verspreid over alle continenten, 

behalve Antarctica. Ze zijn flexibeler dan 

voorgekauwde chewing-gum. Overal waar ze 

aanbelanden, als verstekeling of genode gast, 

weten ze zich razendsnel aan te passen.  

In Amerika zagen vogelkijkers hoe mussen 

systematisch langs een rij geparkeerde auto’s 

hipten en insecten uit de radiatoren pikten. In 

Kenia zijn de huismussen rond 1950 per boot in 

Bio: Sancho is vrijwilliger bij 

Natuurpunt. Elke week klust hij in 

het natuurgebied de Blankaart. 

Driemaandelijks verzorgt hij een 

column in Snep!, het blad van 

Natuurpunt Gent. Met een frisse blik 

bekijkt hij ons gedrag en onze 

verhouding als menselijke soort 

met dieren, de natuur en het milieu.

Mussen missen
Mombassa aangekomen. Wetenschappers die 

hun opmars door het land volgen, ontdekten dat 

de voorhoede van de invasieve pioniers sterk 

verschilt van de achterblijvers die zich vestigen. 

Ze zijn stressbestendiger en ondernemender, 

durven onbekend voedsel te proeven en nieuwe 

buurten te verkennen. 

In Brussel hebben ze hun mussen geteld. Dat was 

gemakkelijk, want veel waren er niet. In 25 jaar 

verdween 90 procent van de mussen uit de stad. 

Net als uit veel andere steden.  

Zijn onze mussen hun pioniersgeest en hun 

legendarische aanpassingsvermogen verloren? 

Of zijn wij er eindelijk in geslaagd onze steden zo 

in te richten dat die gevederde insluiper er niet 

meer bij kan? Met 500 miljoen mussen wereld-

wijd moeten we voor hun voortbestaan niet 

vrezen. Maar is onze stad nog dezelfde, zonder 

die tsjilpende mee-eter?  Kunnen wij de mussen 

missen?
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...in je tuin

L
ang, lang geleden kwamen we na een 

drukke verhuisdag tot rust in een tuin 

met een gazon als een biljartlaken, 

keurige perken vol vlijtige liesjes in ‘t 

gelid en hier een daar een onberispelijk 

gesnoeide cipres. De jaren vlogen voorbij! Nu kijk 

ik over mijn laptop op een wit-met groen 

gespikkeld grasveld vol madeliefjes waartussen 

hier een daar een boterbloempje glanst, waar 

hommels boven de klavers zoemen en een 

merelvader zijn jongen stukjes overrijpe  

appel voert.

De vlijtige liesjes zijn verdwenen, er kwamen 

vaste bloemenplanten. De cipressen werden met 

veel zweet uitgegraven en opeens groeide er 

overal  vingerhoedskruid! Elk jaar kreeg de tuin 

wat meer vrijheid en uit dankbaarheid beloonde 

hij ons met de mooiste bloemen. 

Ik kan het niet laten om bij uitstapjes telkens 

weer een zaadje of scheutje te bietsen en te 

Bio: Kristel Keppens is natuurgids, 

bosgids, plantentuingids … 

gepassioneerd door planten. Ze 

woont in Drongen en heeft een 

prachtige wilde tuin. Ze geeft les 

over planten en ecologie in de 

cursussen Natuurverkenner en 

Natuurgids. Daarnaast houdt ze van 

vogels kijken, wandelen met 

vriendinnen, pilates en tapdansen.

Fasci(n)atie in de tuin
testen of onze tuin een thuis kan worden voor de 

nieuweling . Zo kwam ook Euphorbia characias, 

een blauwgroene wolfsmelk bij ons terecht. Die 

koos na wat rondzwerven een plekje bij de vijver 

en dat vonden wij prima. Onlangs ontdekte ik een 

bijzonder sierlijke vergroeiing bij een van die 

planten. Een van de stengels is afgeplat en vormt 

bovenaan als het ware een waaier in twee delen 

die afgeboord worden met piepkleine blaadjes. 

Wat een mooie verschijningsvorm van fasciatie. 

Bandvorming of fasciatie is een bekend ver-

schijnsel in de natuur. Een genetische afwijking, 

schimmels, mijten, bacteriën of andere orga- 

nismen kunnen de deling van de cellen in de war 

schoppen. Dan gaat een plant in plaats van één 

groeipunt ineens meerdere groeipunten in één 

vlak aanleggen en krijg je verder een bandvor-

mige groei. Met een goede speurneus vind je er 

regelmatig voorbeelden van bij paardenbloem  

of biggenkruid.
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...in close-up

P
lanten maken nectar aan, suiker- 

water dat ze aanbieden in hun 

bloemen. Een lokkertje voor insecten 

met de bedoeling dat die voor de 

bevruchting zorgen. 

Minder bekend is dat die nectar ook nog voor 

andere doeleinden gebruikt wordt. Om mieren  

te lokken, bijvoorbeeld. Mieren zijn alomtegen-

woordig; mieren zijn geduchte vleeseters; 

mieren komen ook nooit alleen. Met hun scherpe 

kaken en dito mierenzuur kunnen ze flink van 

zich afbijten. Door nectar aan te bieden, kopen 

planten bescherming af van de mieren. Die 

zwermen over de plant op zoek naar suikerwater 

en tegelijk ruimen ze alle schadelijke insecten 

(rupsen, bladluizen, cicades) op. Omdat de nectar 

buiten bloemen (extra-floraal) aangeboden 

wordt, noemen we het ‘extraflorale nectariën’ of 

vrij vertaald in gekunsteld Nederlands ‘buiten-

bloemelijke suikerlekken’.

In de tropen is het fenomeen schering en inslag, 

in onze flora komt het veel minder voor. De 

wikkesoorten zijn een mooi voorbeeld. Bij 

vogel- en ringelwikke bijvoorbeeld komt het niet 

voor, bij voeder- en heggewikke wel! Bij zonnig 

weer zie je gegarandeerd mieren op een 

voeder- of heggewikkeplant. Ze vegen de plant 

schoon van ‘ongedierte’ en drinken af en toe wat 

nectar op de daartoe voorziene plaatsen. Die kan 

je terugvinden op de plek waar het samen- 

gestelde blad vastzit aan de wikkelende stengel. 

Daar zit een klein driehoekig schubje. Onderaan 

dat schubje zie je een donkere vlek: de buiten-

bloemelijke suikerlek. Bekijk je de rest van de 

plant, dan zie je dat er nauwelijks vraat is aan de 

bladeren: de mieren doen waar ze voor betaald 

worden. Maar kijk je naar een willekeurige plant 

vogelwikke, die het zonder mierenbescherming 

doet, dan zal je zien dat ook daar weinig vraat 

aan de bladeren is. Misschien is Goddelijke 

Voorzienigheid even efficiënt?

Bio: Peter De Ridder deelt graag zijn 

liefde voor de natuur met anderen, 

van de olifanten (en andere beesten 

in Planckendael) tot de kevertjes (en 

ander klein grut in het Mechels 

Broek). Zijn grote passie is de wilde 

natuur in zijn eigen tuin. Hij gidst 

ook stadsnatuurwandelingen in zijn 

thuisstad Mechelen.

Extraflorale nectariën?
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Wild animal rescue & education

Wild animal rescue & education

www.dezonnegloed.be

Karel Ackaert
Oprichter-verantwoordelijke

vzw De Zonnegloed sanctuary

Reddingsactie berberapen 
Haddo en Easy

De Zonnegloed maakt het verschil maken tussen leven en dood, 
tussen ellende en een beter leven voor heel wat dieren. 

De dagelijkse verzorging van méér dan 100 soorten geredde dieren is nog steeds de 
belangrijkste opdracht in DE ZONNEGLOED. Ook het aanpassen van bestaande en het 
bouwen van nieuwe verblijven voor lopende rescue-acties staan op de werklijst. Er staan 
heel wat dieren klaar om te worden opgevangen zoals onze bruine beren, een poema, 
een luipaard, twee zebra’s, roofvogels uit het Natuurhulpcentrum, een stinkdier van het 
Natuurhulpcentrum en een rolstaartbeer en zijn nieuwe vriendin. 

Haddo en Easy zijn twee nieuwe berberapen die midden hun natuurlijk biotoop bij-
zonder belangrijk zijn voor het ecologisch evenwicht. Geroofd uit het nest, terwijl hun 
ouders worden afgemaakt, kregen ze een onwaardige bestemming als huisdier. 
De berberaap is de enige primaatsoort die ten noorden van de Sahara leeft. De verspreiding van de berbe-
raap strekt tot over bergketens van het Rif en de Middel- en Hoge Atlas in Marokko en Algerije. Deze dieren 
spelen een sleutelrol in de gezondheid van de ecosystemen waar ze voorkomen. De verspreiding van zaden 
en de beheersing van de insectenpopulatie – de voornaamste voedselbron voor de berberaap – helpt het 
ecosysteem gezond te houden. Daarnaast is de berberaap een symbool voor de biodiversiteit van de regio, 
maar ook onderdeel van de nationale identiteit van het land en haar cultureel erfgoed.

BEDREIGING voor het voortbestaan van de berberaap : 
� illegale handel voor entertainment en onderzoek
� aangeboden als huisdier - jaarlijks ongeveer 200 dieren naar Europa 
� toeristenlokker (Marokko) 
� verwoesting van hun leefgebied en biotoop

EEN NIEUW HOOPVOL LEVEN
Al deze factoren leiden tot een drastische afname van deze wilde berberapen. Op vandaag wordt de 
populatie in Marokko op zo’n 7000 dieren geschat, tegenover 17000 in 1975. De International Union 
for the Conservation of Nature (IUCN) verklaarde in 2008 dat de berberaap een bedreigde diersoort 
is en sinds januari 2017 is deze verklaring opgenomen in Annex I van de CITES conventie, de hoogste 
internationale beschermingsstatus tegen handel en smokkeling.

De Zonnegloed is een erkend Europees opvangcentrum voor verwaarloosde, inbeslaggenomen, achter gela-
ten wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. Ze krijgen op De Zonnegloed een nieuwe thuis en voor 
de rest van hun leven correcte voeding in aangepaste verblijven met medische verzorging en veel aandacht.
vzw De Zonnegloed is een sanctuary: een veilige haven, een warm nest, vandaar onze naam.

Leden van NATUURPUNT krijgen op vertoon van hun lidkaart een korting bij 
bezoek aan DE ZONNEGLOED. 

Méér info www.dezonnegloed.be
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Op stap met

   op stap met...

   Sofie Butaye

Bio  
 
Sofie, 40 jaar, 2 kindjes van 6 en 

4,5 jaar. Ze werkt als animator 

in Woonzorgcentrum De 

Boomgaard in Langemark-

Poelkapelle en is actief als 

ondervoorzitter bij NP 

Westland. Ze is zot van 

boerenpaarden, kleinschalige 

landbouwprojecten en de 

Westhoek.

Maandag 9u30
 

Ik zit samen met de milieuambtenaar en ambtenaar Toerisme 

rond de inhuldiging van het natuurgebied de Sint-Elooismote. 

De helft van mijn vrijwilligerswerk bestaat uit overleggen en 

vergaderen. Beetje bij beetje werken we aan een groter 

draagvlak. 

Dinsdag 16u55
Tijdens onze bouw troffen we in de kelder een kamsalamander 

aan. Na inventarisatie van ons tuinvijvertje bleken er acht in te 

zitten. Een poelen/buurtonderzoek door het Regionaal 

Landschap volgde en her en der is het beest nog aanwezig!  

De verwondering op het gezicht van onze 2 kinderen voor  

de kleine draak is goud waard.
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Op stap met

Woensdag 10u20 

De combinatie van kennis opdoen samen met anderen in 

en over de natuur, daar geniet ik enorm van. Ik leer elke 

keer bij, dat is één van de leukste deelaspecten van mijn 

vrijwilligerswerk.

Woensdag 21u00 

Ons natuurgebied de Sint-Elooismote ligt als stapsteen 

midden in agrarisch gebied. Een deel is ingericht als 

graasweide en daarvoor werken we samen met een 

landbouwer. Het is soms een zoektocht maar het resultaat 

is een win-win voor beiden.

 

WO 10:20

MA 09:30
DO 09:15

VR 14:05

WO 21:00

Donderdag 9u15
Als boerendochter hou ik ervan om te werken in gezonde 

buitenlucht! Met zes vrijwilligers zijn we bijna elke donder-

dagvoormiddag paraat. Afhankelijk van het seizoen gaan we 

knotten, planten, maaien, hooien, opruimen ... 

Vrijdag 14u05
Zalig om met onze ouderen buiten te zijn: samen te woelen in 

de aarde, de zon op de huid, eventjes alle zorgen vergeten 

maar zorgen voor een klein stukje natuur in en rond het 

Woonzorgcentrum De Boomgaard.
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M
ijn moeder is geen 

vogelaar. Zij kent alleen 

een oud wijsje over een 

vogeltje. Daar stopt het. 

En eigenlijk stopte het al 

eerder, want het was geen vogelvriendelijk 

liedje. Vogeltje, gij zijt gevangen! In een 

kooitje zult gij hangen. Gij blijft hier. Gij 

blijft hier. Lieve vogel, gij blijft hier. Kortom, 

mijn moeder heeft mij niks over vogels 

geleerd. Over dat andere vogelen overigens 

ook niet veel. Maar goed. 

Laatst was ik bij mijn moeder op bezoek. Zij 

zat aan de keukentafel met de krant. Op de 

koer lag een hoopje pluimen. “Wat is hier 

gebeurd”, vroeg ik. Mijn moeder keek op en 

zei: “Oh, daarstraks waren twee vogeltjes 

aan het vechten! Maar ik heb op de venster 

geklopt en gezegd dat ze moesten ophou-

den.” “Waren het twee mezen? Of waren 

het merels?” Mijn moeder wist het niet. 

“Het was een bruin vogeltje”, zei ze.

Ik zuchtte en ging zitten, keek met een 

speelgoedverrekijkertje naar een grote 

bonte specht in de tuin, op de dode 

kerselaar. Daarna moest ik de verrekijker 

teruggeven aan de kleine eigenaar. Punkie 

is vier jaar. Zijn moeder is wél een vogelaar. 

Zodoende kan Punkie al een ekster 

herkennen zonder de ekster te zien.  

Hij hoort aan het geratel dat het een ekster 

is. Aha! 

“Krijg ik een wafel”, vroeg Punkie aan mijn 

moeder. De lade ging open en het kind at 

een grote suikerwafel op. Daarna wilde hij 

in de tuin gaan voetballen. Ik trok de 

achterdeur open, zette twee stappen op de 

koer, greep het kind bij de arm en 

schreeuwde. Huuuu! Een grote, bruine 

vogel sprong op, trok een scherpe bocht 

naar boven en vloog weg. Hij had van die 

ogen en een scherpe snavel. Het was een 

sperwer, midden in de stad! Zoiets 

verwacht je niet. Zeker niet na een 

verhaaltje over vogeltjes met ruzie.

Huuu! Ik schrok me een ongeluk. De 

sperwer was een duif aan het opeten. 

Punkie en ik stonden voorovergebogen op 

de koer. Daar lag een Turkse tortel. Hij had 

geen vleugels meer. Zijn ribbenkast was 

opengehaald. Hij had alleen nog twee 

pootjes. “De duif heeft bloed”, merkte 

Punkie op. Daarna kwamen heel veel 

vragen. “Is de duif dood? Is de sperwer de 

duif aan het opeten?  Heeft hij honger? 

Waarom? Oma! Kom kijken! Daar is een 

sperwer. De duif heeft bloed!”

Mijn moeder kwam naar buiten met een 

vuilblik. “Nee”, zei ik. “Laat liggen. Straks 

komt die sperwer misschien nog terug.”  

We gingen terug naar binnen. Ik zocht de 

sperwer op. “Zo ziet hij eruit”, vogelde ik. 

“Sperwers zijn drieste en volhardende 

jagers. Spanwijdte tot 80 centimeter.” Het 

moest verklaren waarom ik zo geschrokken 

was. Zo’n roofvogel verwacht je niet op de 

koer bij je moeder, zeker niet als je moeder 

geen vogelaar is.

‘s Anderdaags waren Punkie en ik terug 

thuis. We zaten aan de keukentafel. Punkie 

stond recht en gebood. “Ik ben de duif. En jij 

bent de sperwer. En jij moet mij opeten.”  

Ik zuchtte. Zijn moeder mag dan wel een 

vogelaar zijn. Zij moest eerst de krant nog 

lezen.

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 
een moeder die geen 
vogelaar is, over 
een moeder die wel 
een vogelaar is en 
over de krant op de 
keukentafel.

An
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VRIJDAG 08.06.2018
Kantoor Londerzeel om 14u.
Voorstelling exploratiereizen: 
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Kantoor Londerzeel om 14u.
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   GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN     
       VOOR NATUURPUNTLEDEN  
Je vergat in te tekenen na onze vorige oproep? Je krijgt een nieuwe kans. Natuurpunt wil nog meer leden met  
zonnepanelen. Doe nu mee! Beter voor de natuur, beter voor jouw portemonnee. 
We werken samen met installateur Linea Trovata, waarmee we al meer dan 1000 installaties hebben gelegd. 

 
Voordelen:

 � Je investeert in het klimaat en laat je eigen energiefactuur gevoelig dalen
 � Voor elke aansluiting investeert Linea Trovata in 100 m2 nieuwe natuur

 

 Meld je nu aan. 

 

VERLENGD 
WEGENS 
SUCCES

 � www.natuurpunt.be/zonnepanelen
 � of 015-29 72 20 
Je ontvangt een vrijblijvende offerte.  

Advertentie Zonnepanelen 5-2018.indd   1 17/05/2018   15:56:59



Iedereen naar buiten. Post je foto’s op Instagram met #natuurpunt en misschien staat hier 
volgende keer jouw foto.

#natuurpunt

In beeld
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@nikolaas.aelbrecht

@bert.outdoor@dimi_wanderlust @carineallary

@lampongaap @stefaan.declercg.391@naturelover_dvd

@salaatje123
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GELUKKIGE SAMENLOOP
IN TORHOUT

Toen Jacques Somers besliste om zijn eigen bosje in Torhout aan Natuurpunt te schenken, kon hij 
niet vermoeden wat de gevolgen zouden zijn. De afdeling schoot in actie, ruimde het bosje op en is 
ondertussen begonnen met de aankoop van nieuwe percelen. Het historische Groenhoevebos groeit 
opnieuw. Torhoutenaren herontdekken de groene long net buiten het centrum. Die dynamiek trekt 
nieuwe vrijwilligers aan. De afdeling bruist. Een gelukkige samenloop van omstandigheden, zo kan je 
de schenking van Jacques wel noemen.

Wat is je band met het Groenhovebos?
In de jaren ’70 kochten veel mensen een stuk bos om er dan een 
soort van tuin van te maken. Ik heb mijn stukje bos gekocht 
onder invloed van vrienden. Van mij mocht het gerust bos blijven. 
Geen constructies, geen aanplantingen, maar wel woudreuzen in 
wording. Zo zag mijn perceel eruit.

Waarom schonk je je bos aan Natuurpunt?
Ik kwam steeds minder in mijn bos. Andere eigenaren vroegen 
me of ze hout mochten hakken om zich te verwarmen in de  
winter. Ik zei ja, maar had niet verwacht dat ze zomaar twee 
enorm grote bomen zouden omhakken. Ik raakte ontgoocheld 
toen ik zag hoe anderen met zo weinig respect met het bos  
omgingen. Uiteindelijk schonk ik het aan Natuurpunt.

Wat wil je hier graag verwezenlijkt zien?
Mijn schenking heeft blijkbaar iets in gang gezet. Het doet me 
plezier dat die de eerste was van een reeks gronden die door 
Natuurpunt verworven werden. Intussen is het Groenhovebos een 
volwaardig nieuw project geworden van Natuurpunt. Koterijen 
werden afgebroken, iedereen kan in het bos komen wandelen.  
Dat is eigenlijk al de mooiste verwezenlijking.

www.natuurpunt.be/groenhovebos 
www.natuurpunt.be/schenken

Ben je eigenaar of mede-eigenaar van een stuk grond dat je wenst 
te schenken? Bel Joost om samen een oplossing te zoeken.

Joost Verbeke, verantwoordelijke schenkingen en legaten,  
0477-20 47 27
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De natuur zit vol verhalen, klaar om verteld te worden. Ben je benieuwd naar wat er 
allemaal leeft bij jou in de buurt? En wil je ook anderen warm maken voor de natuur? 
Dan heb je alles in huis om een geweldige natuurgids te worden. 

In de cursus Natuurgids werk je rond een brede waaier aan thema’s. Je ontdekt hoe dieren, planten en landschappen 
samenleven en je krijgt een stevige basis rond ecologie en natuurbeheer. Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een 
boeiende wandeling uitstippelt en groepen gidst. Daarnaast ga je regelmatig op excursie met ervaren gidsen en bezoek je 
natuurgebieden in de buurt.

Activiteiten

leer, beleef  
   en inspireer!

Cursus Natuurgids:

  "De beslissing om met de cursus natuurgids te starten  
         beschouw ik als één van de beste ooit. Puur genieten."
                     Renaat Vermeulen - Cursus Natuurgids Vlaamse Ardennen 2016-2017

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

 � 1 september: Bree
 � 15 september: Zwalm
 � 15 september: Ternat
 � 20 september: Markvallei
 � 29 september: Kortrijk

www.natuurpunt.be/gids
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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! Hieronder een greep uit het cursusaanbod. 

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/activiteiten

Activiteiten

28.06 Bezoek voedselbos en biolunch Merkem

28.06 Cursus: Libellen Ranst

04.07 Klimaatwandeling met proevertjes Tongeren

31.07 Cursus: Dagvlinders Deinze

05.08 Insecten van het Scheutbos 
Sint-Jans-
Molenbeek

18.08 Cursus: Natuurverkenner 
Maldegem-
Knesselare

20.08
Cursus: Natuurverkenner  
Zomerformule 

Gent

01.09 Cursus: Natuurgids Bree

02.09 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Tessenderlo

04.09
Infoavond: Samenleven met  
steenmarter en vos 

Lommel

04.09 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Kalmthout

05.09
Cursus: De stad, mijn eerste natuur 
NIEUW 

Lebbeke

06.09
Cursus: Weetjes en verhalen over  
paddenstoelen

Zillebeke

06.09 Cursus: Zoogdieren Dilbeek

07.09 Cursus: Vogeltrek Sint-Andries

13.09 Cursus: Kennismaking met spinnen Wortel

15.09 Wandeling: Zoogdieren in hun blootje Lummen

17.09
Cursus: Meteo en klimaat  
voor de natuurliefhebber

Hasselt

Tel de vlinders in je tuin  
op 28 & 29 juli
Het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt is een grote telactie 
waarbij duizenden Vlamingen vlinders tellen. Met de resultaten 
kan Natuurpunt de gezondheid van de vlinders in onze tuinen 
opvolgen. Vlinders reageren snel op een veranderende 
omgeving, wat hen tot een perfecte indicator maakt van de 
natuur in de buurt.
Wandel op zaterdag 28 juli of zondag 29 juli een halfuurtje door 
je tuin en noteer alle vlinders die je ziet. Geef je resultaten door 
op www.vlinderweekend.be.

Nacht van de Vleermuis
Wist je dat er in België 23 soorten vleermuizen leven?  
Kom ze op 24 en 25 augustus ontdekken tijdens de Nacht van 
de Vleermuis! Op meer dan 40 locaties kan je terecht voor een 
duistere speurtocht met batdetector, vleermuisvriendelijke 
kinderactiviteiten of bloederige cocktails in het batcafé.  
Ontdek de activiteiten in jouw provincie op  
www.nachtvandevleermuis.be 

De Watermolen herleeft
Bezoek de site in Meerhout, ontdek de toekomstplannen en 
steun de renovatie van dit unieke project. Groot terras met 
hapjes, drankjes en muziek, gegidste en vrije wandelingen, 
totterpad, kinderanimatie en volksspelen.
Zondag 5 augustus
Bezoekerscentrum Grote Netewoud, Watermolen 8, Meerhout
Alle info op www.natuurpunt.be/bcgrotenetewoud

Het Grote  
Vlinderweekend 

 
28 & 29

juli 
2018

VU
: C

hr
is

 S
te

en
w

eg
en

 • 
Co

xi
es

tr
aa

t 1
1 

• 2
80

0 
M

ec
he

le
n 

• F
ot

o:
 S

im
on

 V
an

de
pi

tt
e

TEL DE VLINDERS IN JE TUIN 

www.vlinderweekend.be

van de

Op stap in het duister24 & 25 augustus!

Nacht
Vleermuis

Meer dan

40 
locaties

www.nachtvandevleermuis.be
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AgendaAgenda

23/06
Balen 
OP ZOEK NAAR  
DE NACHTZWALUW  
We gaan op zoek naar die mysterieuze en 
zeldzame vogel, die pas actief wordt als 
de schemering invalt. 

Zaterdag 23 juni, 20u-23u
Parking zwembad Keiheuvel,  
Kapelstraat, Balen

24.06
Halle
VLEERMUIZENFIETSROUTE 
BATBIKE
Samen met vleermuisgidsen, natuur-
gidsen en de fietsersbond fietsen we 
langs vleermuisobjecten.  We bezoeken 
een bunker en een ijskelder. 
 
Zondag 24 juni, 14u
Station Halle, Van den peereboomstraat, 
Halle

30.06 
Knokke-Heist
LOVE IS IN THE AIR   
We gaan op zoek naar de illustere 
boomkikker en meer! Verrekijker, loep 
en fototoestel zijn aan te raden.

Zaterdag 30 juni, 20u30-middernacht
Oosthoekplein Knokke-Zoute,  
Knokke-Heist

30.06 
Antwerpen
VLINDERWANDELING  
IN DE HOBOKENSE POLDER 
Maak kennis met de vlinders van de  
Hobokense Polder tijdens een wande-
ling langs de mooiste vlinderplekjes. 

Zaterdag 30 april, 14u-17u
Parking United Caps, Schroeilaan 15, 
Antwerpen

30.06
Brussel
FAUNA EN FLORA  
IN HET VOGELZANGRESERVAAT 
Brussel heeft enkele ‘groene geheimen’. 
Natuurgebied Vogelzang is er zo eentje 
van. Kom het mee ontdekken. 

Zaterdag 30 juni, 14u 
Kerkhof van Anderlecht,  
Sint Janskruidlaan, Anderlecht

06.07
Genk 
NACHTZWALUWWANDELING
Natuurwandeling onder leiding van een 
natuurgids door het prachtige heide- 
gebied van de Glabbekerzavel, op zoek 
naar de nachtzwaluw.

Vrijdag 6 juli, 21u-23u
Parking kerkhof Waterschei,  
Opglabbekerzavel, Genk

Gentse Feesten met Natuurpunt: tal van excursies, een fietstocht en een proevertjeswandeling op 

de mooiste en natuurrijkste plekken van Gent en omgeving. Een echt feest! 

www.natuuringent.be

Ontdek de Natuur in ‘t Gents
13.07-22.07
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08.07
Ninove 
BIG JUMP
We springen samen de Dender in voor 
zuivere rivieren, vol met leven.

Zondag 8 juli, 14u30-16u 
Aan ‘t Oeverstekske, Denderkaai  Ninove
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ONTDEK 
DE NATUUR

Gratis zomeractiviteiten 
in en rond Gent

in ‘t Gents
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AgendaAgenda

15.07
Brugge
OP SAFARI IN BRUGGE   
In het Triënnalejaar organiseert Natuur-
punt Brugge boeiende stadsnatuur- 
wandelingen met als thema de vloeibare 
stad.

Zondag 15 juli, 10u-12u
De luifel aan het Bargeplein of Kanaal- 
eiland (vlakbij de Rode Brug) aan het 
Minnewaterpark, Bargeweg,  Brugge 

19.08
Laakdal
GENIETEN VAN DE HEIDE
Op stap met ervaren gids Herman  
Berghmans. Maak kennis met de vele 
facetten van het leven op de heide.

Zondag 19 augustus, 14u-17u
Kerk van Veerle Heide, Zandstraat,  
Veerle Laakdal

14.08
Leuven
DIJLE LEVEND DOOR LEUVEN
Een gezellige en boeiende avond- 
wandeling door Leuven, langs de Dijle.

Dinsdag 14 augustus, 19u
Stadhuis, Grote markt, Leuven

15.08
Oostende
SPRINGENDE SPRINKHANEN 
De weiden in en rond provinciedomein 
Raversyde trekken heel wat insecten aan, 
waaronder heel wat soorten  
sprinkhanen. 

Zondag 15 augustus, 14u-16u
VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 
642, Oostende

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

15.09
Lummen
ZOOGDIEREN IN HUN BLOOTJE
Zoogdieren zijn van nature schuw en 
achterdochtig, maar met nachtkijker, 
warmtecamera en bat-detector krijgen 
we ze toch te zien. 

Zaterdag 15 september, 20u-22u30 
Bezoekerscentrum Schulensmeer, 
Demerstraat 60, Lummen
8 euro, 7 euro voor leden

Schatten van Vlieg in 
het Natuurpunt  

Museum Turnhout: 
Het kriebelt al!

Neem tussen 4 juli en 31 augustus 
2018 deel aan een zomerse zoektocht 
naar Schatten van Vlieg en verzamel 

drie voelwaaiers boordevol spelletjes. 
Volg je het tastparcours en vind je de 

schatkist? Dan maak je kans op  
prikkelende prijzen.

Deze zoektocht maakt deel uit van 
het Vlieg door Turnhout-parcours. In 

de stad zitten nog 6 op locaties schat-
ten van Vlieg verstopt. 

www.natuurpunt.be/museum

Ook in de Bourgoyen en het Grote 
Netewoud kan je op speurtocht.

19.08
Maaseik
BOOMKIKKERWANDELING
In het natuurgebied van de Itterbeek- 
vallei leeft één van de grootste populaties 
boomkikkers van Vlaanderen. 
Zondag 19 augustus, 9u-10u30
Kerkplein, Voorshoven
Weersafhankelijke activiteit, gelieve op 
voorhand de gids te contacteren: Peter 
Engelen, 0470-82 69 67

02.09
Dendermonde
OP ZOEK NAAR SPRINKHANEN 
IN NIEUWE NATUUR
Sprinkhanen zoeken op en rond de 
nieuwe dijken van het Sigma-plan.

Zondag 2 september, 13u30-17u 
Westelijk uiteinde van de dwarse Sigma-
dijk in Vlassenbroek / Dendermonde

26.07
Steendorp
BLOTEVOETENWANDELING
Op onze blote voeten op de Roomkouter 
en rond het Fort. Voorzie een rugzakje om 
je schoeisel in te steken.

Zondag 29 juli, 14u-16u
Natuurhuis, Kapelstraat 170a, Steendorp
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Het woord van de voorzitter

Colofon

Hoofdredactie: Sofie Versweyveld, redactie@natuurpunt.be 
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Advertenties: advertenties@natuurpunt.be | Druk: Roto Smeets  
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Ontwerp: De Barbaren | Concept: Stapel

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: Jong edelhert, Shutterstock

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

Vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet-

ten voor lokale en nationale beleidsdossiers, 

verzetten de bakens voor het natuurbehoud. 

(p12) Want hoe mooi en inspirerend de  

natuur ook is, in de praktijk moet hard worden 

opgekomen. Dat doen we met Natuurpunt op 

verschillende niveaus.  

Eerst en vooral door te inspireren. Hoe zien 

we de toekomst? Hoe kan de economie mét 

de natuur werken, in plaats van ertegen? En 

op welke voortschrijdende wetenschappelijke 

inzichten moet het beleid gestoeld worden? 

We pleiten voor economische belangen op 

lange termijn op basis van gezonde eco- 

systemen. We moedigen politici aan om  

grenzen te verleggen. 

In concrete projecten nemen we engagement. 

We blijven niet aan de zijlijn staan maar gaan 

mee aan tafel. We onderhandelen met veel 

ambitie voor natuur en welzijn, maar telkens 

met de bedoeling uiteindelijk tot breed  

gedragen oplossingen te komen. We doen dat 

in vele lokale dossiers. Soms wordt er  

geopperd dat grote projecten niet meer  

mogelijk zijn in Vlaanderen. Sigma,  

Kristalpark, de Moervaart en de Antwerpse 

mobiliteit bewijzen het tegendeel. 

Handhaving afdwingen is wellicht het meest 

frustrerende beleidsveld omdat dat bij uitstek 

een taak voor de overheid zou moeten zijn. 

Wij konden in de zaak Essers de Habitat- 

richtlijn gewoonweg niet laten uithollen. Dat 

België een derogatie vraagt op de Europese 

wetgeving om neonicotinoïden toch te mogen 

blijven gebruiken is ontstellend. Daar blijft 

dus werk aan de winkel. 

Ze hebben een sterk karakter: de vrouwen en 

mannen die beleidsdossiers trekken. Zeker 

voor de pioniers was het soms eenzaam  

protest aantekenen, zoals tegen het recht-

trekken van beken toen hermeandering nog 

geen verworven inzicht was. ‘Men hoeft niet 

te hopen om iets te ondernemen, noch te 

slagen om te volharden’ (Willem van Oranje) 

leek soms hun leuze. Maar ze droomden. Ze 

weigerden zich neer te leggen bij de achter-

uitgang. Zo hebben ze beleid omgebogen en 

veel natuur veilig gesteld.  
 
Lieven De Schamphelaere

Pioniers
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We blijven niet aan de 
zijlijn staan maar gaan 
mee aan tafel.



Goed onderhouden 
verbruikt uw 

verwarmingsketel 
minder

   ANWB

Natuur-
gidsen

Topkwaliteit en 
volledig up-to-date

VERSCHIJNT 21 AUGUSTUS

Vanaf 

€ 25,- 
per stuk
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Help Vlaanderen ontharden,
doe mee met Operatie Perforatie!

Regenwater kan in de bodem dringen 
Meer zuurstof en mentale rust door meer groen
Biodiversiteit groeit

Welk stukje grijs in het(semi-)openbare domein kan jij opbreken? Dien als lokaal bestuur, vereniging,
jeugdbeweging, school of wijkcomité je projectvoorstel in en maak kans op budget om het te realiseren!

Meer informatie en de voorwaarden vind je op www.operatieperforatie.be

EEN INITIATIEF
VAN INFOPUNT

PUBLIEKE RUIMTE
EN AQUAFIN.
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