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Stop het beton  
in jouw gemeente

Spinnentijd

Kempische heideschapen  
  in de Vallei van het Merkske



01 & 02 DECEMBER 2018 - JABBEKE

EEN SAMENWERKING VAN:

Tijdens de vogelkijkdagen te Jabbeke op 1 en 2 december 2018
kunt u in de gebouwen van Kite Optics kennismaken met een ruim aanbod aan: 

•   verrekijkers
•   telescopen
•   statieven
•   ornithologische reizen
•    boeken, reisgidsen, ... 

Alle grote merken zijn er aanwezig om u uitgebreid advies te geven over hun instrumenten, 
maar vooral te laten genieten van zeer uitzonderlijke kortingen en promoties.

Natuurbeleving op het natuurdomein “De Hoge Dijken”
5 kilometer verderop ontdekt u het prachtige en vogelrijke natuurgebied ‘de hoge dijken – roksemput’. 

WWW.KITE-OPTICS.BE

SP 65 +  17-50X
NIEUW

Adv_NP2018(3).indd   1 17/08/2018   14:24:59
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     Een lans voor  
 wilde Gentse natuur

G
ent is voor mij een prachtige, bruisende stad. Maar op één punt scoort ze zwaar onder het 

Vlaamse gemiddelde: uitgestrekte, halfwilde natuur vind je hier niet. Een Nationaal Park 

naast onze stad, of een berg, een delta: dat mist mijn stad. Misschien is dat wel de reden 

waarom Natuurpunt Gent zo veel leden heeft. Mensen verlangen naar natuur dichtbij en 

daarvoor rekenen ze op ons. 

En dat mogen ze. Met meer dan driehonderd vrijwilligers zetten we ons keihard in voor meer en betere 

natuur. Dat doen we door te knotten, door leden te werven en door tochten te gidsen. Maar ook door 

kunstige evenementen te organiseren, door met boeren samen te werken of door zingevende activiteiten 

te begeleiden. Het was juister geweest als ik hier niet alleen aan het woord was, want naast mij staan alle 

vrijwilligers.

Natuurpunt, dat is voor mij meer dan natuur. Ik vind het belangrijk dat Natuurpunt een brede maatschap-

pelijke rol opneemt. De overgrote meerderheid van de Vlamingen vindt natuur belangrijk tot zeer  

belangrijk. Het is aan ons om iedereen van die overgrote meerderheid te bereiken.

Natuur heeft zo veel te bieden. Rust, ontspanning en inspiratie. Waterzuivering, gezonde lucht en een 

kwaliteitsvolle bodem. Een leefruimte voor dieren en planten. Natuur biedt overtuigende argumenten 

in complexe discussies over thema’s als klimaatverandering of ruimtelijke ordening. Natuur verbindt 

mensen en bij Natuurpunt komt de natuur in al haar facetten samen. Die verbinding is voor mij  

het mooiste.

Groetjes, 

 

Anton Christiaens
Vrijwilliger Natuurpunt Gent

Ik ben ook actief bij de gevelbank. Een 
initiatief waarbij we banken plaatsen 
en zo mensen, soms volslagen 
vreemden, samenbrengen.  
Kijk eens op www.gevelbank.be of 
geniet mee op blz. 44
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17
BETONRAPPORT VLAANDEREN

BETONSNELHEID
6 hectare/dag
OPEN RUIMTE DIE ELKE DAG VERLOREN GING 

TUSSEN 2001 - 2016

LEEFDICHTHEID
25 inwoners
PER HECTARE BEBOUWDE OPPERVLAKTE

33% RUIMTEBESLAG 
(WONEN, WERKEN, MOBILITIET, RECREATIE)

14% VERHARD 
(WONINGEN, GEBOUWEN, STRATEN, 

PARKINGS)

LANDBOUW NATUUR

DE OPLOSSING

Compacte kernen 
in dorpen en steden

Beter 
bereikbaar

Meer 
sociaal 
leven Goedkope 

infrastructuur
57.500 hectare overtollige 
bouwgrond schrappen

Niet bouwen in bos, 
overstromingsgebied of 
slecht bereikbare plaatsen

TE KOOP

BOUWGROND

fiche vlaanderen vr NP Blad 8-2018.indd   1 23/08/2018   12:08:57
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Veerle Deconinck houdt al van in 
haar kindertijd van de natuur. Ze was 
jaren actief in de JNM en leerde daar 
ook haar man kennen. Ze maken 
graag natuurreizen met vrienden.
 
Dit beeld van een jong mannetje ijsbeer is van 
de voorbije Natuurpuntreis naar Spitsbergen, 
de “North Atlantic Odyssey”. De waarneming 
was extra magisch omdat de beer al van heel 
ver gespot werd. Wat gaat hij doen? Op zeker 
moment kreeg hij letterlijk lucht van ons schip. 
Op het ijs is de ijsbeer de baas, hij is nergens 
bang van. Hij kwam voorzichtig maar nieuws-
gierig naar ons toe gewandeld, door 30 cm 
sneeuw op wankele ijsschotsen. Hij naderde 
het schip tot op 25m en inspecteerde het van 
bakboord tot stuurboord. Daarna ging de beer 
weer zijn eigen weg, op zoek naar een zeehond 
ergens op dat ijs. Een geweldige kans om met 
een klein fototoestel een leuk beeld te kunnen 
maken.

Het bijzondere aan zulke Natuurpuntreis is dat 
alle 115 passagiers mee zijn voor de natuur-
waarnemingen. Met ingehouden adem genoot 
iedereen in volmaakte stilte van dit topmo-
ment. De ontlading was voor later, in de bar 
van het schip. Als klap op de vuurpijl kwam er 
een Groenlandse walvis vlak naast het schip 
boven. ’s Anderendaags zagen we er nog een 
100-tal, een absoluut record! En zo verliep die 
hele reis, van climax naar hoogtepunt. Maar die 
ijsbeer was voor mij de meest beklijvende.

Veerle Deconinck

PS: Nieuwsgierig naar  
Natuurpunt Reizen?  
www.natuurpunt.be/reizen

    Mijn 
BEELD

27

Win!
Een goede wandelschoen maakt een wereld van verschil voor wie 
regelmatig een stevige wandeltocht maakt. Wandelen wordt een 
feest met de juiste schoenen aan.

Win deze lichte en soepele schoenen door het juiste antwoord  
te geven op de vraag:

“Welk natuurgebied staat in deze editie centraal?”

www.natuurpunt.be/win

 
Niet gewonnen? Ga vlug naar de A.S.Adventure winkel  
in je buurt waar je de perfecte stapschoen kan kopen. 

18



Op het ijs is de ijsbeer baas.
Foto: Veerle Deconinck
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Kort

Naya vindt een lief 
Love is in the air. Wolvin Naya, die zich sinds begin dit jaar ophoudt in de buurt van de Vallei van de Zwarte beek in Limburg, 
heeft het gezelschap gekregen van een andere wolf. De nieuwe wolf, die de naam August kreeg, draagt geen zender en is een 
stukje groter dan Naya. Heel waarschijnlijk gaat het om een mannetje. Nu is het uitkijken naar de eerste wolvenwelpjes. Ook in 
de Hoge Venen neemt de wolf in alle stilte weer zijn plekje in aan de top van de voedselketen. Een krachtig teken van hoop voor 
onze natuur. Toch staat nu al vast dat de terugkeer van dit machtige zoogdier ook een uitdaging zal zijn. Investeren in wolfbe-
stendige schapenomheining en robuuste natuur kan het draagvlak van de wolf ook de komende jaren groot houden. 

Stadsmerels zijn kleiner
Steden vormen een merkwaardige leefomgeving: ze zijn 
een flink stuk warmer dan het platteland, er is achter-
grondlawaai en stress. Stadsdieren passen zich aan, zo 
blijkt uit onderzoek van Belgische biologen. Insecten, 
spinnen en vogels in de stad zijn een stuk kleiner dan hun 
soortgenoten op het platteland. De verklaring: kleinere 
dieren hebben minder energie nodig. Merels zingen 
daarnaast ook een stuk hoger om het achtergrondlawaai  
te overstemmen. Meer weten? www.natuurpunt.be/focus

24 juni: Avonturiers zamelen recordbedrag van  
239.157 euro in voor de natuur met Expeditie Natuurpunt. 

29 juni: Natuurpunt start beheer met schapen in Borgloon 
in het nieuwe natuurgebied Waerdeveld.

 
 

23 juli: Voor het derde jaar op rij krijgen merels af te 
rekenen met een uitbraak van het gevreesde usutuvirus.

28-29 juli: Klein koolwitje wint tuinvlindertelling, maar 
aanhoudende hitte zorgt voor extreem lage aantallen tijdens 
het Grote Vlinderweekend.  

 

©
 V

ild
a/

La
rs

 S
oe

rin
k

8 NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2018

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



Kort

Kleischerm moet heide weerbaar  
maken tegen klimaatverandering 
Vlaanderen kreunde de voorbije maanden onder de droogte. Ook in de 
Kalmthoutse Heide zijn verschillende vennen helemaal drooggevallen. 
Door een kleischerm aan te brengen, maakt Natuurpunt het gebied 
weerbaarder tegen zulke extreme situaties. De beheeringreep zorgt 
ervoor dat grondwatervoorraden aangevuld worden en dat co2 in  
de veenbodem opgeslagen blijft. De werken maken deel uit van het 
Europees herstelproject Canape en zullen uitgevoerd worden  
vanaf 2019.

Overwinning op zee  
na Europese klacht
Op aandringen van Natuurpunt en WWF België stemde het Europees 
parlement tegen een voorstel dat de natuur in ons deel van de Noordzee 
in gevaar brengt. Volgens het voorstel zou bodemberoerende visserij 
mogelijk blijven in het natuurgebied de Vlaamse Banken, net op  
de plaats met de meest kwetsbare natuur. Je vindt er op de bodem 
grindbedden en zandbanken waar veel vissen paaien, waar een heus 
koraal (dodemansduim) leeft en waar ooit inheemse oesters  
voorkwamen.

Samenlevingsdienst in de natuur
Bouwen aan de samenleving en tegelijk de natuur vooruithelpen? Het 
kan. Kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 zullen zich gedurende zes 
maanden inzetten voor verschillende organisaties, waaronder ook 
Natuurpunt. Tijdens hun samenlevingsdienst krijgen ze allerlei  
vormingen rond burgerschap. De jongeren doen levenservaring op, 
krijgen en nemen de tijd om na te denken over hun toekomst en leren 
zichzelf en de maatschappij beter kennen. Tegelijk geven ze de maat-
schappij ook heel wat terug door natuur en wandelpaden in de buurt  
te onderhouden. 

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Kortingen voor je tuin

Wil je dit najaar je tuin aanpakken? Bekijk dan 
zeker de lokale afdelingen en onze partners die  
je een ledenvoordeel geven.

Als lid van Natuurpunt krijg je tot 10% extra 
korting als je planten aankoopt bij verschillende 
afdelingen van Natuurpunt. Zo verhoog je de 
ecologische waarde van je tuin en steun je  
Natuurpunt met de aankoop van natuur- 
gebieden. 
www.natuurpunt.be/behaag-je-tuin

Ecoflora is een bijzondere ecologische kwekerij 
die zich specialiseert in inheemse, wilde planten 
en kruiden. Aan de kwekerij is een ecologische 
tuinwinkel verbonden. Leden krijgen 5% korting 
aan de kassa en in de webshop. 
www.ecoflora.be

Mijnbiotuin.be levert biologische zaden, poot-
goed, plantgoed, paddenstoelen en bloembollen 
van de beste kwaliteit en een ruim assortiment 
aan accessoires. Als lid van Natuurpunt krijg je 
10% korting. www.mijnbiotuin.be

Meer voordelen op p. 39
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1 augustus: De provincie Vlaams-Brabant maakt 260.000 euro vrij 
zodat Natuurpunt 21 hectare natuurgebied kan aankopen en  
veiligstellen. 
 
2 september: Natuurpunt koopt het Kluizenbos in Aalst en Affligem 
aan, zodat iedereen ervan kan komen genieten.
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Mijn gebied

HET ERTBRANDBOS   
 IN KAPELLEN

Het Ertbrandbos ligt in een uithoek van Kapellen. 

Het vormt de ecologische verbinding tussen de 

bosgebieden van Brasschaat, Kapellen en het 

Grenspark Kalmthoutse Heide. Hier ontdek je 

unieke stukjes natuur en militair erfgoed. Laat je 

leiden langs de ringgracht van het Fort van  

Ertbrand en vang een glimp op van het imposante 

militaire bouwwerk. Het bos verken je langs dreven 

en avontuurlijke paden, op zoek naar een ree of 

boommarter. Misschien zie je wel een vleermuis 

langs de stammen scheren.

  “Een boost  voor 
nieuwe vrijwilligers”
Willy Ibens  

Voorzitter Natuurpunt Antwerpen Noord

Het Ertbrandbos en fort zijn van groot belang voor de 

natuur in de regio. Er huizen nu al vleermuizen in het fort 

en we hopen dat binnenkort de nachtzwaluw broedt in de 

bosranden.  Maar wat mij in dit nieuwe gebied nog het 

meeste inspireert zijn de nieuwe kansen voor natuur- 

beleving. Nadat het jarenlang afgesloten was als jacht- 

gebied kan je er nu wandelen. Het fort bracht ook nieuwe 

vrijwilligers samen. Het is mooi om te zien hoe iedereen 

meedenkt. Voor de aankoop konden we rekenen op de steun 

van onze leden, van donateurs en de Koning Boudewijn-

stichting. Al die mensen die zo mee zorgen voor behoud van 

natuur en erfgoed, dat geeft mij hoop voor de toekomst.

WANDELEN

Je kan het Ertbrandbos verkennen via twee wandellussen.  

Het rosse vleermuispad en het boommarterpad. 

Meer info op www.natuurpunt.be/ertbrandbos 

 

Dit gebied steunen? Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 

met vermelding van “Ertbrandbos”
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Mijn gebied

“Hier maken we     
   een 5-sterren hotel”
Dirk Hautekiet 

Vleermuizenwerkgroep

 “Een fort verweven  
       met de natuur’’
Paul Wijnen  

Fort- en vleermuisgids Fort Ertbrand

Vleermuizen hebben me altijd geboeid, ik was al een paar 

keer naar de Nacht van de Vleermuis geweest en ik had een 

batdetector. Bovendien was ik al vertrouwd met de forten 

rond Antwerpen. Toen ik las dat ze mensen zochten om mee 

te denken rond het beheer van het bos en het fort heb ik me 

meteen gemeld. Ik heb meegedaan aan het zwerm- 

onderzoek in het fort. Zo kwamen we te weten welke 

soorten vleermuizen er zitten en welke gangen en lokalen 

ze gebruiken. Dankzij die gegevens kunnen we het fort beter 

inrichten tot het mooiste vleermuishotel. We verwelkomen 

graag meer ingekorven vleermuizen, meervleermuizen, 

franjestaarten …

Ik woon vlak naast het Ertbrandbos. Je kan je mijn vreugde 

wel voorstellen toen Natuurpunt het bos en het fort kon 

aankopen. Ik heb een voorliefde voor natuur én geschiedenis 

en die zijn hier op een sublieme manier versmolten. Het Fort 

van Ertbrand heeft heel lang leeg gestaan. Daardoor kon de 

natuur het voor een groot stuk overnemen. Het is geen 

afgeborsteld en gerestaureerd fort, hier zijn vleermuizen en 

andere dieren baas. En toch ademt het nog de geschiedenis. 

Als ik mensen hier rondgids probeer ik die geschiedenis weer 

tot leven te laten komen. Zo kunnen we meer mensen 

betrekken bij de natuur en het erfgoed uit Kapellen.
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Doe mee

DE BETONSTOP     
    BEGINT HIER

In welk Vlaanderen zal jij leven in 2040? Sta je elke dag in de file? Krijg je te maken met 

overstromingen, betaal je je blauw aan rioleringskosten en komt er nooit een bus? Of leef 

je in een levendige gemeente met natuur op wandelafstand, bloeiende ondernemingen en 

een goed bediend treinstation? Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht brengt 

Natuurpunt een rapport uit over de open ruimte in de Vlaamse steden en gemeenten.   

Waar draaien de betonmolens het hardst? Welke gemeenten hebben een goed ruimtelijk 

beleid? En hoe kan jij de lokale politici de juiste kant uitsturen?.   

Tekst: Hendrik Moeremans
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Doe mee

Z
es hectare: zoveel open ruimte 

verdwijnt er elke dag onder 

het beton in Vlaanderen. 

Klinkt dat hallucinant? Het is 

het ook: in geen enkele 

Europese regio wordt zo kwistig met 

open ruimte omgesprongen. Sinds 1985 

zijn we per inwoner trouwens almaar 

meer ruimte gaan innemen. De bevol-

kingsdichtheid daalde van 36 naar 25 

inwoners per hectare bebouwing, 

ondanks trends op de woningmarkt  

om compacter te bouwen voor kleiner 

wordende gezinnen. 

Als het zo doorgaat, dan zal de kost van 

dat oprukkend beton dramatische 

proporties aannemen. Het studiebureau 

STEC berekende dat alles op zijn beloop 

laten ons opzadelt met een extra 

kostenplaatje van 33,2 miljard euro. Een 

gevolg van vervuiling, onderhoud van 

wegen en pendelverkeer naar afgelegen 

woningen. Maar leven is meer dan geld 

alleen: ook de levenskwaliteit van 

burgers staat op het spel. De gevolgen 

van een nog verder verrommeld land-

schap strekken zich uit van een toename 

van verkeersongevallen tot vereenzaming 

bij bejaarden. 

Volkomen terecht dus, dat de Vlaamse 

regering in de zomer van 2018 nog eens 

herhaald heeft wat ze eerder afkondigde: 

er komt een betonstop in 2040, met een 

tussentijds doel om de inname van open 

ruimte al te halveren in 2025.

Maar het mag met die betonstop niet 

gaan zoals met de kernuitstap. Ambiti-

euze uitspraken die keer op keer voor 

zich uit geschoven worden, zonder een 

plan van aanpak. Om dan vervolgens 

vast te stellen dat het niet zal lukken om 

de belofte waar te maken. Want veel tijd 

hebben we niet. Als de betonsnelheid 

doorgaat aan hetzelfde tempo, dan 

zullen heel wat gemeenten al hun 

bebouwbare oppervlakte snel vol- 

gebouwd hebben. In het landelijke 

Pepingen zal het over 3 jaar, in 2021,  

al zover zijn. In Hoogstraten, waar de 

betonmolens momenteel het hardst 

draaien, is tegen 2028 alle bebouwbare 

oppervlakte volgebetonneerd. Dat blijkt 

uit het Betonrapport van de Vlaamse 

gemeenten en provincies, een studie van 

Natuurpunt op basis van de officiële 

datasets van het VITO.

NOOIT EERDER OP LOKALE SCHAAL

Vlaamse gemeentes blijven kwistig 

omspringen met de schaarse open 

ruimte. In 187 van de 308 gemeentes 

(60%) is de verharde oppervlakte per 

inwoner (de leefdichtheid) de vorige 

jaren nog verder toegenomen, blijkt uit 

het Betonrapport. Voor alle 308 

Vlaamse gemeentes werd opgelijst hoe 

snel het beton er oprukt, hoe de leef-

dichtheid evolueert en hoeveel open 

ruimte momenteel in gevaar is. Die 

oefening gebeurde nooit eerder op lokale 

schaal. Bedoeling: gemeentelijke politici 

tonen wat hen te doen staat.

De weinig benijdenswaardige koploper 

in Vlaanderen blijkt Hoogstraten. Per 

week ging daar meer dan een halve 

hectare open ruimte op de schop, en dat 

tien jaar lang. Daarmee ligt de beton-

snelheid er 4 keer hoger dan het Vlaams 

gemiddelde. Ook andere gemeenten in 

de Noorderkempen kampen met een 

hoge betonsnelheid. De verklaring: grote 

ontwikkelingen voor wonen, industrie en 

landbouw, met onder andere enkele 

megakippenstallen. Als de huidige trend 

zich doorzet in Hoogstraten, dan zal de 

nog 340 hectare bebouwbare grond in 

Hoogstraten volgebouwd zijn in 2029.

Aan het andere uiterste bevindt zich de 

Rupelstreek. Gemeentes Niel en Boom 

laten zelfs een negatieve betonsnelheid 

noteren: dat betekent dat de oppervlakte 

bebouwde percelen er afneemt. Dat is 

onder meer te verklaren door de heront-

wikkeling van verlaten steenbakkerijen, 

waarbij er naast wooneenheden ook 

groen en natuur wordt hersteld.

Nog opvallend: Limburg heeft momen-

teel de laagste verhardingsgraad van 

Vlaanderen, maar de provincie springt 

de laatste jaren almaar kwistiger om met 

de resterende open ruimte. In 2016 liet 

de provincie als enige een stijgende 

betonsnelheid optekenen ten opzichte 

van de voorbije tien jaar. Meer dan de 

helft van de bijkomende bebouwing 

wordt gerealiseerd op plekken waar dat 

af te raden is. Het gaat dan over slecht 

bereikbaar of overstromingsgevoelig 

gebied.

BAANVAKKEN WORDEN GROEN

Verschillende gemeentes hebben niet 

gewacht op een Vlaams plan om de open 

ruimte te behouden. Evergem heeft 

enkele woonuitbreidingsgebieden 

definitief omgezet tot bouwvrij agrarisch 

gebied, en andere grote uitbreidings- 

gebieden voor lange tijd bevroren. 

Zonder dat beleid zou er in de landelijke 

buurgemeente van Gent geen rem staan 

op het beton.

Limburg heeft 
momenteel de laagste 
verhardingsgraad van 
Vlaanderen, maar de 
provincie springt de 
laatste jaren almaar 
kwistiger om met de 
resterende open ruimte.
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Doe mee

Sommige gemeentes gingen nog verder 

en herstellen actief de aantastingen in 

open ruimte.

Zo brak de gemeente Asse twee van de 

vier baanvakken van de Pontbeeklaan 

op. Het beton maakte er plaats voor een 

fietsverbinding en groene bermen. In 

Lille werd een verlaten asbeststal, die 

middenin natuurgebied stond, verwij-

derd. Het kunnen inspirerende voor-

beeld zijn voor een ambitieus open 

ruimtebeleid.

MOMENTUM VOOR DE OPEN  

RUIMTEREVOLUTIE 

Na de verkiezingen van 14 oktober 

schrijven de verkozen politici het lokale 

bestuursakkoord, de blauwdruk voor 

hun beleid van de komende zes jaar. 

Concrete plannen om de open ruimte te 

redden in hun gemeente mogen daar 

niet in ontbreken. Want deze regeer- 

periode zal bepalen of de tussentijdse 

doelstelling van 2025 gehaald wordt of 

niet. De som van al die bestuurs- 

akkoorden zal ook uitmaken of  

Vlaanderen leefbaar blijft. 

Geen beter moment om hen te dwingen 

om een positie in te nemen dan nu, vlak 

voor de verkiezingen. Welke weg kiezen 

ze? Die van het ongebreideld beton? Of 

die van de leefbaarheid?

Benieuwd hoe jouw gemeente 
scoort in het betonrapport?  

Ontdek het via www.natuurpunt.be/

betonrapport

Hoe kunnen gemeentes aan de slag?

1. Schrap overbodige bouwgronden

Het overtollig aanbod bedraagt momenteel 57.500 
hectare. Die oppervlakte moet geschrapt worden, 
anders is het risico reëel dat ze toch wordt volgebouwd. 
Gronden met een hoog risico op overstromingen, 
woonuitbreidingsgebieden en waardevolle bossen 
moeten het eerst geschrapt worden als bouwgrond. Om 
het draagvlak voor de betonstop te behouden, moeten 
eigenaars van zulke gronden volledig vergoed worden. 

2. Zet in op verdichting

We zullen efficiënter moeten omgaan met ruimte. Door 
dorpskernen en stadskernen te versterken, krijg je opnieuw 
een voldoende grote schaal om winkels, café’s en lokale 
verenigingen te laten floreren - of openbaar vervoer te 
organiseren. In breed uitgesmeerde verkavelingen is de 
bevolkingsdichtheid te laag en dreigt vereenzaming en 
isolatie. Kies als gemeente voor projecten die geen open 
ruimte opslorpen.

3. Begin vandaag

De Vlaamse regering heeft al enkele bakens uitgezet:  
de inname van open ruimte halveren tegen 2025 en 
stoppen in 2040. Maar het zullen de gemeenten zijn die  
de betonstop moeten uitvoeren. En dat zo snel mogelijk.

De betonstop in jouw gemeente:  
zo ga je te werk

Stap 1: 

Hang de affiche die je bij Natuur.blad vindt aan je raam.  
Zo valt er niet naast te kijken: natuur moet bovenaan op 
de agenda van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Stap 2: 

Surf naar www.natuurdichtbijmij.be. Daar ontdek je via 
een filmpje hoe je je eigen droomlandschap kan maken, 
met emoji’s. Zijn er graslanden en bomen? Leven er vogels 
en zoogdieren? Laat je creativiteit de vrije loop!

Stap 3: 

Deel je droomlandschap op Facebook of Twitter. Vermeld 
#Natuurdichtbijmij en tag zeker ook je gemeente of je 
lokale politici (dit is makkelijker op pc). Zo krijgen ze jouw 
wensen zeker te zien.  

*De campagne is een initiatief van Natuurpunt, Velt  
en BOS+. Meer informatie vind je op  
www.natuurdichtbijmij.be 

OK contour Affiche gemeenteraadsverkiezingen 285x420.indd   1

2/08/2018   15:39:36
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BETONRAPPORT VLAANDEREN

BETONSNELHEID
6 hectare/dag
OPEN RUIMTE DIE ELKE DAG VERLOREN GING 

TUSSEN 2001 - 2016

LEEFDICHTHEID
25 inwoners
PER HECTARE BEBOUWDE OPPERVLAKTE

33% RUIMTEBESLAG 
(WONEN, WERKEN, MOBILITIET, RECREATIE)

14% VERHARD 
(WONINGEN, GEBOUWEN, STRATEN, 

PARKINGS)

LANDBOUW NATUUR

DE OPLOSSING

Compacte kernen 
in dorpen en steden

Beter 
bereikbaar

Meer 
sociaal 
leven Goedkope 

infrastructuur
57.500 hectare overtollige 
bouwgrond schrappen

Niet bouwen in bos, 
overstromingsgebied of 
slecht bereikbare plaatsen

TE KOOP

BOUWGROND

fiche vlaanderen vr NP Blad 8-2018.indd   1 23/08/2018   12:08:57
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Het Maskobos,  
een beeldige muze 
Een boek vol kunstige foto’s van Dylan 
Vandenberghe met het Maskobos, in 
beheer van Natuurpunt Jabbeke, in de 
hoofdrol. Met gedichten van Jabbeke- 
naren over het bos en de natuur. Ze  
vullen de beelden aan tot een boek om  
in te snuisteren, weg te dromen, troost 
in te vinden en schoonheid te proeven.

www.natuurpuntbrugsommeland.be/
maskobos

Balimheide Binnenste-
buiten: 100 nieuwe  
soorten ontdekt
Tijdens het biodiversiteitsweekend van 
Natuurpunt Lommel en vzw Levend 
Zand keerden 40 (burger)weten- 
schappers de Balimheide (Kristalpark) 
in Lommel binnenstebuiten. In dit 
nieuwe natuurgebied werden tijdens 
het weekend van 15 tot 17 juni meer dan 
2500 waarnemingen geregistreerd en 
100 nieuwe soorten ontdekt! Daarnaast 
waren de meest opvallende vondsten 
het geelsprietdikkopje (vlinder), de gele 
kruiper (kever) en de sabelmier. Ook alle 
soortengroepen muizen werden terug-
gevonden: zowel ware muizen, woel- 
muizen als spitsmuizen.

www.natuurpunt.be/balimheide

Provincie Vlaams- 
Brabant investeert in 
natuurprojecten
De provincie Vlaams-Brabant geeft dit 
jaar 333.670 euro aan 17 duurzame bio-
diversiteitsprojecten van verschillende 
verenigingen, waaronder Natuurpunt. 
Naast soortbeschermingsmaatregelen  
zoals het beschermen van de kam- 
salamander, investeert de provincie ook 
in de toegankelijkheid van natuurge-
bieden. Zo wordt de Antitankgracht in 
Haacht toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers door een verbreed plankenpad en 
een vlonder boven de salamanderpoel.

www.natuurpunt.be/biodiverstiteits- 
projecten

Totter-Rangers in het Grote Netewoud
Bij het bezoekerscentrum van het Grote Netewoud kwam de vraag binnen of er een 
cursus bestond voor kleine natuurgidsen. Dat zette negen grote natuurgidsen aan het 
denken en zo werd de cursus Totter-Ranger geboren. Een praktijkcursus voor de  
natuurgids tussen 8 en 12 jaar. Op vier woensdagnamidagen werd hun fascinatie 
voor kriebel- en fladderbeestjes, planten en bomen, waterdieren, vogels en diersporen 
aangewakkerd. Na de laatste les gidsten 32 Totterrangers hun ouders over het Totter-
pad, een belevingspad rond het bezoekerscentrum aan de watermolen in Meerhout. 
Ze kregen nadien hun diploma en een houten badge. Die eerste lichting Totter-Ran-
gers zal zeker en vast niet de laatste zijn. Hou de website in het oog voor nieuwe data.

www.natuurpunt.be/bcgrotenetewoud

Best of the Best Award LIFE
Eind mei heeft Natuurpunt een Best of the Best LIFE Nature Award gewonnen voor 
het natuurherstelproject LIFE Kleine Nete. Natuurpunt viel eerder al in de prijzen 
met de projecten Vlaamse Ardennen (2008), Landschap De Liereman (2011) en 
Dommeldal (2013), maar het is voor het eerst dat Natuurpunt een 'Best of the Best' 
award wint. De prijs is een schitterende beloning voor de vele vrijwilligers, profes-
sionele medewerkers en partners (VMM, Provincie Antwerpen) die tussen 2011 en 
2016 gewerkt hebben aan Life Kleine Nete. Daarin koppelen ze de bescherming van 
biodiversiteit in de Kempische vallei aan waterbuffering, zodat omwonenden de 
voeten droog houden. Wie het resultaat van het natuurherstel van Life Kleine Nete 
wil gaan ontdekken, kan terecht in Heiberg - Snepkensvijver, in het Schupleer of in 
de Kleine Netevallei. 

www.natuurpunt.be/award
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Zijn indrukwekkende voetbalcarrière bracht hem tot in de verste uithoeken van de wereld. 
En toch is het hier, tussen de weelderig bloeiende kattenstaarten van Maaswinkel, dat Eric 
Gerets zich een man op zijn plaats voelt. Achter ons plukken oeverzwaluwen insecten uit 
de lucht boven het water, verderop graast een kudde wilde konikpaarden langs de Maas. 

“Met ouder te worden ben ik almaar meer een natuurmens geworden”, vertelt Eric. “Ik trek 
ernaartoe om te wandelen met m’n kleinkinderen of om tot rust te komen.” Ook als trainer 
was Eric al overtuigd van het heilzaam effect van de natuur. “De dag na de match liet ik de 
spelers van Lierse uitlopen op de Kesselse hei, een natuurgebied in de buurt.” 

Eric Gerets
Extratime aan de Maaskant met
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1 Opleiding: Jaarlijks ringen 370 

Belgische vrijwilligers onze trekvogels. 

Een vogelringer word je pas na een 

opleiding van 4 jaar. Je leert alles over 

de soorten en hoe je vogels veilig vast 

neemt, ringt, meet en weegt.

  

2 Unieke ring: Elke vogel krijgt een 

ring op maat van zijn of haar pootje.  

Op die ring staat een unieke code.  

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen verzamelt alle 

informatie over de vogel samen met  

de code.  

 

3 700.000: Ongeveer 700.000 

trekvogels landen jaarlijks in de 

ringersnetten. Gespecialiseerde 

vrijwilligers halen de vogels voorzichtig 

uit het net en stoppen ze in een zakje in 

afwachting van het onderzoek. 

 

Lang lang geleden geloofden mensen nog dat zwaluwen ‘s winters in de modder kropen. 

Ondertussen weten we wel beter, overwinteren doen ze in het verre Afrika. En met hen veel 

andere vogels. Sommige leggen enorme afstanden af in slechts twee stukken, anderen nemen 

meerdere pauzes. Je hebt er die van noord naar zuid vliegen, maar ook van oost naar west.  

Al die kostbare informatie verzamelen vrijwilligers dankzij het ringen van vogels.  

Tekst: Sofie Versweyveld, foto’s: Wim Dirckx

1

In actie
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   De vogeltrek   
in kaart gebracht
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4 Onderzoek: Elke vogel wordt 

gewogen, de vleugellengte gemeten en  

de leeftijd bepaald. Ook de soort en de 

plaats van vangst worden genoteerd. 

Dankzij die informatie weten we meer 

van het trekgedrag en de demografie  

van vogels. 

 

 

5 Geringd: De vrijwilliger brengt de 

ring aan. Dit gebeurt met een speciale 

tang met verschillende gaatjes, zo gaat 

de juiste diameter van ring aan het juiste 

pootje. Hiervoor leggen kandidaat- 

ringers een examen af. 

 

6 Klaar voor de trek: Vogels die al 

een (buitenlandse) ring hebben worden 

ook onderzocht. Alle parameters gaan 

via het KBIN in de Europese databank. 

Op die manier krijg je waardevolle 

informatie over hoe de vogeltrek 

verloopt. 

www.natuurpunt.be/vogelringen

In actie
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E
en schrijver die een boek 

samenvat met de woorden ‘een 

verhaal van hoop en herstel dat 

licht werpt op een pad naar een 

betere wereld’: dat kan zorgen 

voor rillingen over de rug. Zeker als het 

betoog gebaseerd is op samenhorigheid 

en ‘ontdekkingen uit de neuro- 

wetenschappen’.

Maar niet zo voor ‘Uit de puinhopen’  

van de Brit George Monbiot. De bioloog 

werd bekend met columns in The 

Guardian en boeken over klimaat en 

politiek. Als journalist is Monbiot een 

klasse apart: scherp, veelzijdig, bevlogen. 

In zijn laatste boek bundelt hij zijn 

kennis over biologie, politiek en econo-

mie tot een blauwdruk voor sociale 

bewegingen die de wereld willen 

veranderen. 

“We zijn een opmerkelijk dier, zo blijkt 

uit neurologisch onderzoek”, zegt 

Monbiot aan de telefoon vanuit Groot-

Brittanië. “Onder zoogdieren is er geen 

enkele soort zo gericht op samenwerking 

en mededogen. En toch lijkt dat hele-

maal verloren te zijn gegaan, omver- 

gegooid door een krachtige ideologie:  

het neoliberalisme. Die stelt dat het 

streven naar eigenbelang en competitie 

ons gelukkig maakt. Maar dat blijkt een 

leugen. Onze gemeenschappelijke doelen 

en dromen zijn weggevaagd. Het gevolg? 

Mensen verliezen hun eigenwaarde, 

worden eenzaam en vervreemden van de 

rest van de maatschappij. En de natuur, 

die gaat aan een razend tempo verloren.”

Zelfsturende netwerken  

van vrijwilligers

“We moeten die verwoestende kracht 

breken,” pleit Monbiot. “Dat begint heel 

lokaal, met sterke, zelfsturende netwer-

ken van vrijwilligers. Door samen te 

vechten voor een gemeenschappelijk 

doel, krijgen mensen hun eigenwaarde 

terug. Zo kunnen we een kracht  

ontketenen die de macht van geld nooit 

kan evenaren. Dan kan je beginnen met 

de wereld te veranderen.”

Samenhorigheid staat centraal in het 

boek. Maar kan je daarmee de omgeving 

redden? “Natuur is bij uitstek een hoger 

Door samen te 
vechten voor een 
gemeenschappelijk doel, 
krijgen mensen hun 
eigenwaarde terug. Zo 
kunnen we een kracht 
ontketenen die de macht 
van geld nooit kan 
evenaren. Dan kan je 
beginnen met de wereld 
te veranderen.

Met stijgende eenzaamheid, politieke verruwing en de natuur in crisis is het de hoogste tijd om 

het belang te onderstrepen van samenhorigheid en samenwerking, zo betoogt Brits journalist 

George Monbiot. In oktober komt hij voor een lezing naar België. Met een boek vol inspiratie, 

ook voor natuurverenigingen die de wereld willen veranderen.

Tekst: Joris Gansemans, tekeningen: Korneel Detailleur.

George Monbiot: 

Rampscenario  
met happy end
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doel dat mensen verbindt”, zegt Monbiot. 

Dat kan wel kloppen. Kijk naar de 

honderden lokale groepen van Natuur-

punters die zich inzetten voor de natuur. 

Door samen te zorgen voor biodiversi-

teit, mooie landschappen en groene 

buurten, groeit er een sterke sociale 

band. “Cruciaal is dat de gemeen- 

schappen opnieuw baas worden over hun 

leefomgeving”, zegt Monbiot. “En dat ze 

kennis en ervaring opbouwen over hoe ze 

die kunnen inrichten en beschermen. Als 

je dat overlaat aan de staat of de markt 

zal die bescherming nooit volstaan.” 

Grote, wilde natuur

In een eerder boek, ‘Feral’, beschrijft hij 

het belang om opnieuw in contact te 

komen met wilde natuur. En over hoe we 

die kunnen herstellen door wilde dieren 

terug te brengen in Europa. Met wolven, 

lynxen, bevers en misschien zelfs 

olifanten, net zoals 40.000 jaar geleden. 

Feral zorgde voor stevige controverse. 

Zijn persoonlijk pleidooi voor wildernis 

gaat in tegen klassiek natuurbeheer, 

gericht op het instandhouden van 

menselijke landschappen. Maar het zette 

aan tot discussie. En succesvol was het 

boek zeker. 

“Ik had het eerst niet door, maar met 

Feral heb ik een visie neergezet die 

uitgaat van herstel, van hoop voor de 

toekomst”, zegt Monbiot. “Dat slaat 

blijkbaar aan.”

Waar hij in Feral pleitte voor ervaringen 

in wilde natuur, benadrukt hij nu ook de 

waarde van natuur dichtbij. “Ik kijk hier 

uit op een wijk waar alle groen  

opgeknipt is in kleine stukjes tuin”, zegt 

hij. “De rest van de openbare ruimte: 

straat en parkeerplaatsen. Het is te luid, 

te lelijk, te gevaarlijk om buiten te 

komen. En dus verzwakken de sociale 

banden. Moest je daar een gedeelde 

ruimte van kunnen maken, waar 

kinderen spelen, met rotsen en bomen en 

vijvers, dan krijgt die ruimte plots een 

centrale rol in de gemeenschap, waar 

mensen samenkomen en relaties 

aanknopen.”

Divers pluimage

“Om het tij te keren, moeten we begin-

nen bij lokale initiatieven, maar dan 

moeten die wel de mogelijkheid krijgen 

om te groeien. Er moeten veel mensen 

bij betrokken zijn, van divers pluimage. 

Experts, maar ook gewone buurtbewo-

ners. Zo zullen die gemeenschappen zich 

uitbreiden en nieuwe projecten voort-

brengen, die niet voorzien waren bij de 

start.”

Ook dat zie je bij veel lokale groepen van 

Natuurpunt. De vrijwilligersgroepen 

rond bezoekerscentra, de acties voor 

vluchtelingen in het Turnhouts Vennen-

gebied, het Limburgs prikkelpad voor 

mensen met een beperking, kinder- 

activiteiten ... ze zorgen ervoor dat 

nieuwe mensen in contact komen met 

elkaar, verenigd rond natuur. “Maar het 

volstaat niet dat te doen”, zegt Monbiot. 

“Je moet dat ook vertellen in een taal die 

iedereen begrijpt. Zo trek je nieuwe 

mensen aan.”

Uiteraard zijn sterke lokale gemeen-

schappen, gedragen door vrijwilligers-

werk, niet genoeg. Om de samenleving te 

veranderen zijn ook nieuwe politieke 

strategieën nodig. Ook die beschrijft 

Monbiot. Gebaseerd op de innovaties 

bedacht door het team van Bernie 

Sanders, burgerbegrotingen en partici-

patie, beschrijft hij nieuwe manieren om 

politici te overtuigen. Centraal daarbij 

staat de betrokkenheid van enorm veel 

mensen. De kracht van de massa.

“Ik beweer niet het ultieme antwoord te 

hebben op alle kwalen van de moderne 

tijd. Wat ik probeer te doen in mijn boek 

is een werkwijze te schetsen om ons uit 

de puinhopen te trekken. Het is aan 

iedere beweging om daarop verder te 

bouwen.”

Het is te luid, te lelijk, te 
gevaarlijk om buiten 
te komen. En dus 
verzwakken de sociale 
banden. Moest je een 
gedeelde ruimte maken, 
waar kinderen spelen, 
met rotsen en bomen en 
vijvers, dan krijgt groen 
plots een centrale rol in 
de gemeenschap.

Mens én natuur hebben nood 
aan een nieuwe politiek

Lezing George Monbiot in deSingel 
in Antwerpen 

Vrijdag 26 okt 2018 20u
Een samenwerking van Natuurpunt, 

Mo*-magazine, de Singel  
en De Buren

Tickets:
www.natuurpunt.be/monbiot



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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SamenwerkenSamenwerken

duo
Pretoogjes in het veld 

In hun streven naar een maatschappij met meer 

oog voor biodiversiteit zijn Hans Van Dyck en Jos 

Gysels, beiden uit Herentals, al vele jaren  

partners in crime. Hans is professor gedrags- 

ecologie (UCLouvain). Met de regelmaat van de 

klok breekt hij in de media een lans om het belang 

van natuur te duiden. Jos is oud-directeur van 

Natuurpunt CVN. Voor die pijler van Natuurpunt 

vormt natuureducatie de insteek om mensen te 

verwonderen en te laten genieten van natuur. Het 

fascinerend geheel van fauna en flora vormt een 

onuitputtelijke bron van kennis, inzicht, natuurlijke 

inventiviteit en vooral veel schoonheid. Natuur  

doet wat met een mens.

Eerder dit jaar verscheen “Pretoogjes in het veld”. 

Een uitgave van de provincie Antwerpen naar 

aanleiding van 20 jaar Antwerpse Koepel voor 

Natuurstudie (ANKONA). Het boekje laat je mee-

kijken door de biodiverse bril van Hans en Jos. Het 

neemt de lezer mee op excursie langs de historiek, 

het belang en de pret van natuurstudie. Onderweg 

vertellen meerdere bekende koppen over hun eigen 

onvergetelijke natuurervaringen: Dirk Draulans,  

Jill Peeters, Tom Van Dyck, Francesca Vanthielen … 

De prachtige tekeningen zijn van wetenschappelijk 

illustrator Joris De Raedt. 

Interesse? Gratis te bestellen bij de provincie  

Antwerpen op www.ankona.be

Mondelez International is de grootste koekjesproducent ter wereld. 
Omdat tarwe het belangrijkste ingrediënt van de koekjes is, vinden ze het 
belangrijk hoe die wordt geteeld. Daarom lanceerden ze het Harmony 
programma, een duurzaamheidsprogramma om de tarweteelt te verbe-
teren. De Harmony boeren passen een veeleisend charter van duurzame 
landbouwpraktijken toe. Zo tracht het programma het gebruik van pesti-
ciden en meststoffen tot een minimum te beperken, de kwaliteit van het 
water te behouden en de plaatselijke biodiversiteit in stand te houden.

Meer mensen de natuur in

Natuurpunt steunt 
de tiendaagse van de veerkracht 
1 tot 10 oktober

Roeselare is wellicht de natuur- en bosarmste centrumstad van  
Vlaanderen. Hoe meer mensen we er de natuur kunnen laten ontdekken 
hoe beter. Natuurpunt Mandelstreke (onderdeel van de Natuurpunt- 
koepel Midden-West-Vlaanderen) werkt daarom samen met het Stad-
Land-schap (SLS) ’t West-Vlaamse hart. Het SLS, een samenwerking 
tussen de provincie West-Vlaanderen en 17 gemeenten rond Roeselare  
en Tielt, wil de leefbaarheid, belevingswaarde en omgevingskwaliteit 
verhogen. Natuurpunt Mandelstreke werkt een jaarprogramma uit  
en zet daarbij o.a. in op activiteiten in een provinciedomein of in het  
West-Vlaamse hart. Die activiteiten zijn heel divers: wandelingen,  
wijkwerking, een cursus Natuurgids van Natuurpunt CVN of een  
activiteit in het kader van de Nacht van de Vleermuis. De digitale en 
papieren nieuwsbrief van het SLS promoten zo de gemeenschappelijke 
activiteiten. Hierdoor bereikt de afdeling een ruime regio en een meer 
divers publiek.

Stress en tegenslag maken deel uit van ons leven, maar ieder gaat er 
anders mee om. Veerkrachtige mensen laten zich niet snel van de wijs 
brengen. Veerkracht is het vermogen om door te zetten, ook als het  
even tegenzit. Tijdens de tiendaagse van de geestelijke gezondheid leer 
je jouw veerkracht versterken. Tijdens meditatieworkshops bijvoorbeeld, 
of een cursus mindfulness, danstherapie, relaxatieschilderen, lezingen, 
filmvertoningen… Er zijn  honderden acties in tal van Vlaamse steden en 
gemeenten. Liever wandelen of fietsen? Goed idee! Want een uitstapje in 
het groen met familie of vrienden is een prima remedie tegen stress.  
We stippelden alvast enkele mooie (en groene) routes uit en geven je 
praktische tips voor meer veerkracht. 

Agenda, tips en routes op www.samenveerkrachtig.be
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Het pretoogjesduo samen met Dirk Vandenbussche, directeur dienst 
Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid provincie Antwerpen.  
Foto : Joren De Weerdt
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Gallowayvlees uit natuurgebieden

Galloways zijn de stoerste medewerkers van 
Natuurpunt. Door ze in te zetten in onze 
natuurgebieden zorgen ze mee voor een afwis-
selend landschap.  Elk jaar slacht Natuurpunt 
een 100-tal dieren omdat de kuddes anders 
te groot worden. Het vlees is heerlijk wild en 
natuurlijk. Geen wonder want de dieren eten 
alleen maar kruiden, grassen en struiken die 
ze vinden in de natuurgebieden. Bestel je eigen 
stukje natuurvlees via www.veeakker.be

Bos voor Iedereen

Natuurpunt beheert 5000 hectare bos. Onze 
bossen herbergen zeer verschillende bostypes 
en elk bostype staat garant voor specifieke dier-  
en plantsoorten. Natuurpunt wil nog meer na-
tuurlijk en sterk bos realiseren in Vlaanderen. 
Bos zorgt bovendien voor positieve effecten op 
onze gezondheid. Dat heeft ook pharmabedrijf 
Gedeon Richter begrepen. Het bedrijf inves-
teert samen met Natuurpunt in 1500 m2 nieuw 
bos in St-Katelijne-Waver.

www.bosvooriedereen.be

ding

doen

“Drie procent van de tarwevelden is  
bestemd voor bloemen of hagen.  
We zijn ervan overtuigd dat onze  
voedselproductie afhankelijk is van  
een gezonde biodiversiteit. Natuurpunt  
adviseert ons bedrijf hierin.”

Annick Veerdeghem,  
Corporate Affairs Manager Benelux

      Zonne-energie 
voor meer weidevogels

De Uitkerkse Polder bij Blankenberge  is een paradijs voor weidevogels 
met zijn ontelbare sloten, poelen en plasdraslanden. Maar het stond  
onder druk. Vanaf het begin van deze eeuw verstoorden droge lentes 
steeds vaker het broedseizoen. Een oplossing drong zich op. John Van 
Gompel, vrijwilliger: “Vanaf 2016 experimenteerden we met pompjes 
voorzien van een zonnepaneel. Daarmee pompten we water vanuit de 
grachten over het land. De resultaten waren zo hoopgevend dat we dit 
op grote schaal wilden doorvoeren. Zo creëren we veilige havens voor de 
broedvogels in afwachting van een structurele verhoging van het water-
peil, dat nu kunstmatig laag wordt gehouden.” 

Natuurpunt heeft daarvoor een beroep gedaan op DEME. DEME stelde 
haar knowhow ter beschikking, financierde tien zonnepompen en droeg 
ook haar steentje bij tot de uitbreiding van het natuurgebied. Pieter Van 
der Mussele van DEC/Purazur, de milieupoot van DEME: “Eerst zijn we 
ter plaatse alles gaan opmeten. Dit heeft ons toegelaten de waterdebieten 
te modelleren en geschikte plekken – liefst uit het zicht – voor de  
zonnepompen te kiezen.”

De resultaten zijn nu al merkbaar. Zo werden er dit jaar meer nesten 
geteld van zomertaling, een van onze meest kritische weidevogels. “Het 
model werkt,” besluit Leticia Gheysen van Natuurpunt. “Er zijn plannen 
om ook in andere gebieden dergelijke pompen te installeren.”
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Waadvogels, zeevogels, ganzen – vogelobservatie opent elke dag nieuwe werelden met 
fantastische uitzichten. Dit maakt het gemakkelijker om de juiste telescoop te kiezen. 
Met een model uit de ATS/STS familie van SWAROVSKI OPTIK heb je altijd de juiste 
telescoop bij de hand wanneer je de fascinerende wereld van vogel- en natuurobservatie 
betreedt. De HD-optiek maakt indruk met zijn precisie en helpt je fascinerende 
observatiedoelen te vinden. Temeer dankzij de robuuste maar slanke aluminiumbehuizing 
behoren de hoogwaardige ATS/STS-telescopen tot de lichtste ter wereld. 
Momenten intenser beleven – met SWAROVSKI OPTIK.

ATS/STS FAMILIE
HET LICHT ZIEN

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

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

N17_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 27.06.18   10:21
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De nazomer hult de Noorder- 

kempen in meer tinten dan een 

gemiddelde Caran d’Ache-

kleurpotlodenset. Tussen paddenstoelen 

en vallende bladeren schuilen ontmoetin-

gen met konikpaarden, zonderlinge 

vogels en... de bewogen geschiedenis.

Ik heb een afspraak met Drej Oomen  

en Koen Verschueren van Natuurpunt 

Markvallei. Allebei groeiden ze op in de 

buurt en verloren ze hun hart aan de 

oevers van het Merkske. Ze vertellen met 

het vuur dat eigen is aan gepassioneerde 

leerkrachten.  

Vandaag is het er niet aan te zien, maar 

toen begin jaren negentig de wet op de 

landloperij afgeschaft werd, was het lot 

van Wortel Kolonie onzeker. “Het had 

weinig gescheeld of de open ruimte zou 

ten prooi gevallen zijn aan nieuwe 

verkavelingen of megastallen, zoals op 

zoveel andere plekken in de regio rond 

Hoogstraten gebeurd is”, vertelt Drej.

Met bravoure slingert het Merkske zich door de beemden, heide en vennen van de 
Noorderkempen. Eikendreven trekken strepen van rood, geel en bruin door Wortel 
Kolonie. Op het terras van de Klapekster worden verhalen getapt over smokkelaars, 
landlopers en waarnemingen. In dit landschap, leeft de geschiedenis. En tegelijk is de 

toekomst er al bezig. Tekst: Hendrik Moeremans

Een machtige eikendreef neemt je mee door het stiltegebied. Foto: Wim Verschraegen

       Grenzeloze ambitie  
    in de vallei van het Merkske

Boven: : Bij de sobere kruisjes rusten de landlopers van Wortel-Kolonie. Foto: Wim Verschraegen
Onder: Drej en Koen groeiden op aan de oevers van het Merkske. Foto: Hendrik Moeremans.
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Bouwen aan een stal
Intussen is het besef gerijpt dat de 

kolonie en omliggende valleien een 

trekpleister zijn, en dat ze een cruciale 

schakel vormen in het natuurlint van  

de Visbeekvallei in Lille tot het Mastbos 

in Breda. Uit de lucht kwam dat besef 

niet gevallen. Het is een werk van lange 

adem geweest, en het groeide van 

onderuit. “Het is allemaal begonnen met 

een verloederd bijgebouw van de 

kolonieboerderij dat we met Natuurpunt 

Markvallei in erfpacht konden nemen  

in 2005”, herinnert Drej zich. “Een 

paardenstal, met muren die doordrenkt 

waren van de paardenurine en met een 

lekkend dak. Een bouwval, maar wij 

zagen de contouren van een bruisend 

bezoekerscentrum”, lacht Drej.  

Het renovatieproject trok heel wat 

nieuwe vrijwilligers aan. Onder hen ook 

Koen. “We waren ons er indertijd zeker 

niet van bewust,” zegt hij, “maar het 

bezoekerscentrum is de motor geworden 

voor een groeiende lokale natuur- 

beweging.” Het groepje bouwers groeide 

uit tot een vriendenclub voor wie het 

bezoekerscentrum de lijm vormt. En aan 

die lijm blijft volk kleven. “Mensen 

komen zich spontaan aanbieden om mee 

te helpen. Jonge gezinnen die van de 

natuur houden, mensen die graag 

tappen, vogelkijkers, wandelaars, buurt- 

bewoners die nieuwe mensen willen leren 

kennen. Ik heet ze allemaal welkom want 

ieder talent is hier inzetbaar”, zegt Koen. 

“De groeiende groep vrijwilligers heeft 

ons de kracht gegeven te doen wat we 

nooit voor mogelijk hadden gehouden: 

we hebben 80 hectare natuur kunnen 

aankopen, ons team voor Expeditie 

Natuurpunt haalde al twee keer op rij 

een recordbedrag op, en we zijn ook door 

de lokale politiek niet meer te negeren”, 

zegt Drej. 

Stilte in een  
postkaartlandschap
We laten de Klapekster achter ons. Een 

machtige eikendreef, met aan de voet van 

die eiken: paddenstoelen. “Ze leven in 

symbiose”, weet Koen. De zwammen 

voorzien de boom van de nodige minera-

len, terwijl de boom in ruil suikers 

afstaat die de zwammen als bouwstof 

gebruiken. In voedselarme gebieden zijn 

zulke samenwerkingen voor beiden van 

levensbelang. “En in een grensgebied als 

dit, is samenwerking ook voor het beheer 

cruciaal”, zegt Drej. “Met Staatsbos- 

beheer en het ANB werken we aan 

dezelfde missie: de natuur herstellen en 

Een lepelaar speurt het bootjesven af naar visjes. Foto: Wim Dirckx
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een unieke natuurbeleving verzorgen.”  

Alsof we door een postkaart lopen, doemt plots een herder voor ons 

op met Kempische heideschapen. “Samen met een kudde konik-

paarden, helpen ze hier mee aan het natuurbeheer”, legt Koen uit. 

Verderop ligt het Bootjesven, een ven dat dienst deed als zwempoel 

voor de bewakers van Wortel Kolonie en waar nadien ook genera-

ties Wortelnaren hebben leren zwemmen, of een lief hebben 

opgedaan. Vandaag is het voorbehouden aan twee lepelaars,  

die de kant afspeuren op zoek naar visjes. Wat opvalt is de massieve 

stilte. Geen voorbijrazend verkeer. Alleen de wind, en het nerveuze 

gekwebbel van een sliert wilde eenden op doortocht. “Het gebied 

werd eind vorig jaar ook officieel uitgeroepen tot stiltegebied”,  

weet Koen.

Grenzeloze dromen
Op weg naar het Merkske, worden we achtereenvolgens welkom 

geheten in Nederland, in België, opnieuw in Nederland en dan weer 

in België. Tijdens onze tocht zullen we verschillende keren haasje-

over spelen met die grens. “Precies daarom heeft het riviertje, haar 

natuurlijke loop kunnen behouden”, vertelt Drej. Terwijl waterlopen 

elders rechtgetrokken werden, werd er hier om politieke redenen 

van afgezien. Gelukkig maar. Aan die oevers heeft de zomertortel 

een van z’n laatste bolwerken, drentelen reeën zelfs overdag rond en 

jodelt de wulp. Links liggen vennen, rechts bloeit purperen heide.

Maar in de Noorderkempen zien ze de dingen groots. “We dromen 

van een heuse groene bretel”, zegt Drej, “een dubbel lint van 

aaneengesloten natuur en erkende natuurgebieden tot in Breda. Zo 

verzekeren we de toekomst van de zeldzame soorten die hier leven, 

en de levenskwaliteit van omwonenden.” Nu ontbreken nog enkele 

cruciale stukken van de bretel. “En als wij het niet redden, dan zal 

het niet gebeuren”, vreest Koen.

Kempisch geklater
Terwijl we terug richting Kolonie lopen, steken we een bos door 

waar ooit de dodendraad stond, een gruwelijk bouwsel waarmee de 

Duitsers tijdens de eerste wereldoorlog de vluchtroute naar 

Nederland wilden sluiten. “2000 volt zat er op die draad”, vertelt 

Koen, “hier zijn veel mensen gesneuveld, ook buurtbewoners die 

nog nooit van elektriciteit gehoord hadden.” Na de oorlog bleef dit 

het strijdgebied van smokkelaars en commiezen. “Vrouwen die 

Hollandse boter onder hun rok verstopten”, weet Koen. 

Intussen verschijnen sobere rijen witte kruisjes aan de linkerkant 

van de dreef waar we doorlopen. Op de kruisen hangen loden 

plaatjes met nummers, geen namen. Hier rusten de landlopers van 

Wortel-Kolonie. Veel van de verhalen hebben ze meegenomen in 

hun anoniem graf. Maar een belangrijk deel ervan leeft voort in het 

landschap. En in de Klapekster natuurlijk. Wanneer we terug- 

komen, zit het terras vol en klinkt het Kempisch geklater van 

verhalen wonderschoon.

Een weekend in de stilte 
van de Noorderkempen

Zin in een weekend wandelen tussen 
de verhalen van landlopers en 
smokkelaars? Wil je paddenstoelen 
zoeken onder oude eikenbomen? 
Genieten van de talrijke natuurpracht 
en opgaan in de stilte? Neem dan een 
weekend de tijd om de Vallei van het 
Merkske en omgeving te verkennen. 
Flirtend met de landsgrens word je 
ongetwijfeld verliefd op het landschap.
B&B Tuin der Zinnen 
Tuin Der Zinnen ligt midden in de velden van het 
landelijke dorpje Rijkevorsel.

Zoals de naam al doet vermoeden spelen de tuin en 
poëzie hier een belangrijke rol. De B&B heeft 5 kamers en 
een gemeenschappelijke ruimte met ingerichte keuken. 
Je kan er genieten van de kleurrijke bloementuin en het 
weidse uitzicht. Achter de tuin strekt de natuur zich uit.

Meer info en reservatie: 
Tuin Der Zinnen, Bolk 4, 2310 Rijkevorsel, 0488-37 48 
30, info@tuinderzinnen.be, www.tuinderzinnen.be

Win een overnachting met ontbijt voor 
twee personen in B&B Tuin Der Zinen. 
Geef antwoord op de vraag “Welke 
vogels vertoeven op het bootjesven?” 
en wie weet verblijf jij binnenkort in de 
Vallei van het Merkske.
 www.natuurpunt.be/win

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

W I N !



We houden nu 
eenmaal van natuur. 

Punt.

( fi jne herfst gewenst )

We houden nu 

2018_adv_natuurpunt_Najaarjaar_02.indd   1 22/08/18   13:57



32 NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2018

10 x actief

Antwerpen

 Beneden-Nete  
In de Beneden-Netevallei fungeren de brede 
rietkragen en vijvers als rustgebied tijdens de trek. 
Zwarte stern, grutto en talrijke andere soorten 
steltlopers komen hier krachten opdoen. 

 Turnhouts Vennengebied 
Het Turnhouts Vennengebied is het hele jaar door 
een belangrijk gebied voor vogels. In het najaar kan 
je er genieten van de vogeltrek. 

 Noordelijk Eiland Wintam   
      (Agentschap voor Natuur en Bos)
Op het Noordelijk Eiland ontstond een 
gevarieerd landschap met wilgenstruwelen, 
kruidenrijk grasland, zandduinen, slikplaten en 
zoetwaterpartijen. De vogelkijkhut biedt een prachtig 
zicht op doortrekkende watervogels en steltlopers. 

Limburg

 Maasweerden 
De Maasweerden is een natuurlijk overstromings- 
gebied van de Maas. Vanop de winterdijk heb je een 
prachtig zicht op de waterplas met grauwe gors, 
oeverzwaluw en geelgors.

 Lommelse Heidegebieden
De combinatie van uitgestrekte zandwinningsmeren, 
open zandgronden die snel thermiek genereren, 
een restant natte heide met vennen en uitgestrekte 
bossen is ideaal voor trekvogels. 
 
 

Oost-Vlaanderen

 Kanaalbermen Aalter 
Langs één van de oudste kanalen van Vlaanderen, in 
Bellem, zorgen de zandige bermen voor een unieke 
plantengroei. De perfecte locatie om het schouwspel 
van overtrekkende vogels te bewonderen. 

 
 Kalkense Meersen
Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners. 
Kom het gebied ontdekken en vergeet niet omhoog te 
kijken naar de overvliegende zwermen.

 
        Dendervallei  
Het meersenlandschap biedt afwisseling van beboste 
en open ruimte, van hoge en lage plantengroei, van 
loofbossen, natuurlijke poelen en natte graslanden. 
Een verscheidenheid die veel vogels aantrekt.  
 

Vlaams-Brabant

        Tiens Broek  
De bezinkingsbekkens zijn erg in trek bij tal van 
vogelsoorten waaronder steltlopers. Die komen hier 
foerageren tijdens de najaarstrek. De vallei is ook 
een belangrijke doortrekroute.  

 West-Vlaanderen

 Fonteintjes 
In het najaar trekken tienduizenden vogels over de 
Fonteintjes, wat voor een waar spektakel zorgt. Dan 
strijken, soms zeldzame, vogels neer om te rusten 
tijdens de trek zoals draaihals, rode wouw en zwarte 
stern. 

www.natuurpunt.be/10xactief
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Met miljoenen zijn ze dezer dagen: de trekvogels die hun broedgebied 
verlaten om een verre, uitputtende en risicovolle reis te ondernemen richting 
overwinteringsgebied. De trek is een schouwspel dat overal waarneembaar is en 
nauwlettend wordt gevolgd. Bezoek nu één van de strategisch gelegen trektelposten, 
die bevinden zich langs opvallende landschapselementen zoals heuvelruggen, 

riviervalleien, of andere open ruimte.  Tekst: Yasmine Heynderickx

         Vogeltrek
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DE ZILVERMEEUW
Te land, ter zee en toch bedreigd

Aan zee hoor je mensen vaak enthousiast “kijk een zeemeeuw” roepen. Die soort bestaat echter 
niet. Al lijkt het wel logisch, het is een meeuw en ze zijn aan zee. Maar op enkele soorten na 
worden meeuwen evengoed in het binnenland waargenomen. Zo ook de enorme zilvermeeuw. 

Tekst: Gerald Driessens

De zilvermeeuw kan je van de meeste andere soorten onderschei-

den door zijn grote formaat, de gele snavel met rode vlek, de roze 

poten en de parelgrijze mantel. Dat is de simplistische omschrij-

ving: zilvermeeuwen doen er 4 jaar over om volwassen te worden. 

Elk jaar zien ze er een beetje anders uit: eerst bruin, dan bleker 

bruin, bruin met grijs en dan hoe we ze allemaal kennen: wit met 

grijs. In dat stadium zijn ze volwassen.

Indrukwekkend maar geen bedreiging
Met een lichaamslengte tot 60 cm en een spanwijdte tot 1,5 m 

zijn zilvermeeuwen inderdaad groot, en wanneer ze op je komen 

aanvliegen is het wel even schrikken. Maar wees gerust: hij is ver-

lekkerd op de wafel of het ijsje waarmee je staat te zwaaien, of de 

halve hamburger die je net in de vuilbak gooide. Want in hun ogen 

hebben mensen één groot voordeel: we laten bijzonder veel afval 

achter en vooral: we morsen kwistig met voedsel. Zelf hoeven we 

helemaal niets te vrezen van de pientere vogel.

Bedreigd
In België zijn zilvermeeuwen in hoofdzaak kustvogels. Maar als 

we ze aan de kusten niet langer voldoende kansen geven, zullen 

ze meer gespreid trachten te broeden in het binnenland. Als ze 

daar plek vinden én welkom zijn. Maar dat blijkt niet het geval. De 

laatste 6 jaar halveerde het aantal broedende zilvermeeuwen in 

België. De teloorgang van de broedgebieden in de grote havens, in 

het bijzonder die van Zeebrugge, is één van de oorzaken. Maar ook 

in andere West-Europese landen werd recent een afname vast- 

gesteld. Ook in een echt meeuwenland als Nederland is het aantal 

broedparen sinds de jaren ’90 gehalveerd. 

Samen met ons de stad in
Een deel van de Belgische vogels trok na het verdwijnen van de 

kustbroedplaatsen het binnenland, of zelfs de stad in, waar ze 

kolonies trachten te vestigen op daken van hoge gebouwen. Maar 

ook daar blijken ze helemaal niet welkom. Vanwege de uitwerp-

selen en hun schelle roep slaagt de gemiddelde stedeling er niet 

in om samen te leven met de slimme dieren. Ook het feit dat ze 

het voedsel uit onze handen komen rukken, wordt niet geappre-

cieerd. De belangrijkste maatregel daartegen is eenvoudig: biedt 

hen geen eten aan op de straat, laat geen afval achter en zet het 

vuilnis maar kort voor de ophaling buiten. In de Scandinavische 

landen bevinden zich heel wat kolonies in de stad en verloopt de 

interactie met de mens heel wat gemoedelijker.

Focus



Samen sterk

Tegen het duister aan vliegen meeuwen 

naar een veilige plek om te slapen. Liefst 

een waterbassin of op platte daken van 

havenbedrijven, zodat ze veilig zitten 

voor nachtelijke predators. Maar dat 

doen ze niet alleen. Ze troepen samen 

met soortgenoten en andere meeuwen. 

Soms tellen die slaapplaatsen tiendui-

zenden vogels. Handig  want met zo’n 

bende zie je elk gevaar naderen. Tijdens 

het pendelen tussen de slaap- en foera-

geerplaats, zie je de meeuwen vaak in 

V-formaties overvliegen. 

Stop de teloorgang

Tegen het huidige ritme schuift de 

Zilvermeeuw als broedvogel traag maar 

zeker naar de categorie ‘Bijna bedreigd’. 

Dat betekent nog niet dat de soort zal 

uitsterven, wel dat ons land alweer een 

broedvogel dreigt te verliezen. Geen 

café zonder bier, maar liever ook geen 

zee zonder meeuwen. De zilvermeeuw 

verdient bescherming en meer ruimte 

om zich voort te planten.

Gerald Driessens,   
       Vogelkenner

Gerald kijkt sinds zijn elfde naar vogels en heeft zich 

gespecialiseerd in herkenning, leeftijds- en geslachts-

bepaling. Door het maken van veldschetsen bestudeert 

hij gedragingen en individuele variaties binnen soorten, 

maar het tekenen creëert ook een extra beleving van en 

verbinding met de natuur.

KLEINE MANTELMEEUW
De kleine mantelmeeuw is ongeveer even groot als de zilvermeeuw maar is iets slanker van bouw en vooral: het is de zwart-wit 

versie ervan: het zadel lijkt zwart. De felgele poten zijn een bijkomend kenmerk voor volwassen vogels. Het onderscheid van de 

jonge vogels met de respectievelijke kleden van zilvermeeuw is heel wat moeilijker. Kleine mantelmeeuwen zijn altijd voorgeko-

men in onze contreien maar pas in de jaren ’90  vestigde de soort zich als broedvogel in de Zeebrugse haven, die toen in aanleg 

was. Ook de kleine mantelmeeuw is dus moeten wijken en vertoont een achteruitgang die vergelijkbaar is met die van de zilver-

meeuw. Met zenderonderzoek wilde men te weten komen hoe ver op zee de vogels van de Zeebrugse populatie rond doolden. De 

resultaten maakten echter duidelijk hoe een deel van die broedvogels dagelijks over en weer pendelde naar een chipsproduce-

rend bedrijf in Moeskroen. Waarom moeilijk als het ook gemakkelijk kan?

In de zomer zien we kleine mantelmeeuwen in almaar grotere aantallen verschijnen in het binnenland. Ze foerageren dan in 

grote groepen op omgeploegde akkers of gemaaide velden. In tegenstelling tot de zilvermeeuw, die hier het hele jaar aanwezig 

blijft, trekken kleine mantels in het vroege najaar naar Afrika om er te overwinteren.

De laatste 6 jaar halveerde  
het aantal broedende 
zilvermeeuwen in België.

Focus
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Herfst: dat is spinnentijd. Het is inderdaad het seizoen waarin een aantal erg algemene soorten 
volgroeid zijn, en dus opvallen. Denk maar aan de kruisspin. Maar het merendeel van de 600 
spinnensoorten in Vlaanderen valt minder op. 

Als je er niet naar uitkijkt, merk je ze niet op. Sommige zijn 
nochtans echt algemeen: de herfsthangmatspin bijvoorbeeld. 
Dat is een middelgrote spin met een kenmerkende zwart-witte 
tekening op het achterlijf. Je vindt ze vaak vrij laag bij de grond, 
tussen kruiden of bramen. Daar hangt de spin in haar hang-
matweb. Dat klinkt wat als een luilekkerleventje, maar is het 
niet. Als een spin een prooi wil vangen, is opperste concentratie 
vereist. De hangmatspin hangt ondersteboven in een hori-
zontaal web. Vanuit dat horizontale web vertrekken een hoop 
verticale draden. Als een vlieg tegen zo’n draad botst, valt ze op 
het horizontale web. Dan schiet de spin in actie: ze snelt naar 
de plek waar de vlieg gevallen is en bijt door het web heen. Net 
als andere spinnen injecteert ze gif in haar prooi. Voor de vlieg 

is dat dodelijk, voor mensen echter ongevaarlijk. De spin valt 
helemaal geen mensen aan en kan zelfs niet door de huid heen 
bijten. 

In de herfst krijgen spinnen vlinders in de buik. Mannetjes 
gaan op zoek naar paringsbereide vrouwtjes. Dat is geen 
sinecure, want van een aantal spinnensoorten is gekend dat 
vrouwtjes de mannetjes (die steevast een kop kleiner zijn) 
zonder pardon durven verorberen. Maar zo grof gaat het er bij 
de herfsthangmatspin meestal niet aan toe. Na de paring blijft 
het mannetje nog een tijdje in het web van het vrouwtje wonen. 
Later in de herfst sterven ze: enkel de eicocon die achterblijft, 
kan probleemloos de winter doorkomen.
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Seizoensweetjes

VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Waarom hebben padden- 
stoelen zo’n opvallende  
kleuren?

Paddenstoelen kunnen de gekste kleuren en 

vormen hebben: van knalrood of roze over geel, 

groen tot purper of paars. Je zou denken dat 

die dienen als waarschuwing voor dieren die 

een beet uit een zwam willen nemen. Bij giftige 

soorten als de vliegenzwam is dat inderdaad 

plausibel. Maar ook eetbare soorten hebben 

soms opvallende kleuren en sommige zwammen 

laten zich graag opeten omdat dieren helpen de 

sporen te verspreiden. Kortom, waarom padden-

stoelen precies zo’n opvallende kleuren hebben, 

is eigenlijk niet goed geweten.

Wat gebeurt er nu met al  
die wespen?

Je hebt het ongetwijfeld ook gemerkt: er waren 

veel wespen deze zomer. Wat gebeurt daarmee in 

de herfst? Net zoals bij de meeste andere sociale 

insecten overwinteren van een wespennest enkel 

de nieuwe koninginnen. De andere wespen (de 

werksters) sterven in de loop van het najaar en 

het nest wordt dus verlaten. Na een winterslaap 

gaan de koninginnen in de lente op zoek naar een 

geschikte plek om een nieuw nest te maken. In de 

loop van het voorjaar neemt het aantal werk-

sters in die nesten dan geleidelijk toe om weer te 

pieken in de hoogzomer.

Raar maar waar: paddenstoelen die op beestjes 
groeien

Het merendeel van de zwammen helpt bladeren en dood hout op te 
ruimen, maar een minderheid zijn echte profiteurs: zij parasiteren op 
levende wezens. De meeste parasieten groeien op levende planten, maar 
ook dieren kunnen last hebben van schimmels. Opmerkelijk is dat som-
mige zwammen, zoals de rupsendoder, zich gespecialiseerd hebben op in-
secten. Als een rups blaadjes oppeuzelt waarop sporen van de rupsendo-
der beland zijn, gebeurt er eerst niks. Maar wanneer die rups een plekje 
onder het mos gekozen heeft om daar als pop de winter door te brengen, 
beginnen de sporen van de zwam zich te ontwikkelen tot een stelsel van 
schimmeldraden. Dat verteert de pop en tenslotte ontspruit er uit de pop 
een oranje paddenstoel, die via de wind sporen kan verspreiden. En zo is 
de cyclus rond.

Vogels graag 's nachts op reis
De vogeltrek is een jaarlijks terugkerend en bijzonder spectaculair  
fenomeen. Dat blijft echter voor een groot deel aan ons oog onttrokken. 
Tal van vogelsoorten, van eenden en steltlopers tot een resem zangvogels, 
verkiezen namelijk om ’s nachts te trekken. Dat is vreemd, want de  
meeste van die vogels leven anders aan een normaal dagritme. Maar  
’s nachts zijn de vliegomstandigheden gemiddeld beter en valt tegenwind 
vaak weg. Bovendien hebben vogels ’s nachts zo goed als geen last van 
predatoren. Ze oriënteren zich op verschillende manieren: aan de stand 
van de maan en de sterren, op het aardmagnetisme maar ook op het 
landschap. Hoewel ze 's nachts relatief weinig zien, vliegen ze toch vaak 
in groep, maar iets meer gespreid dan overdag. Ze houden tijdens de 
nachtelijke trek regelmatig contact door te roepen. Dat beperkt de kans 
op botsingen en houdt de groep samen. Want samen trekken is veiliger 
en verkleint de kans op verkeerd vliegen, want dat overkomt ook vogels 
wel eens.
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Passie voor de natuur begint jong. In Natuur.blad vertelt een kind wat ze nu net zo leuk vinden aan 
de natuur. In dit nummer Arne, 10 jaar. Hij is heel graag buiten: klimmen in bomen, spelen met zijn 
broer en zussen. Wandelen in de bergen vindt hij helemaal de max.

Vliegende deur
Mijn favoriete dier is de zeearend. In mijn boek over roofvogels en uilen noemen ze die de 

vliegende deur. Die wil ik wel eens over mijn hoofd zien vliegen, dan sta ik plots in de 

schaduw. O en ik wil hem ook naar een prooi zien duiken, dat lijkt me bangelijk. Spijtig 

genoeg heb ik nog geen zeearend gezien. Wel al een steenarend, hoog in de bergen. We 

waren met de kabellift omhoog gegaan. En daar vloog de arend! Het lijkt me cool om zo 

in de lucht te zweven, hoog boven alles.

Als ik op wandel ben ga ik altijd op zoek naar sprinkhanen. Die vang ik en geef ze een 

naam. Ik laat hen meereizen op mijn hand, maar ze springen meestal snel weer weg en 

zo kan ik er weer achteraan. Eigenlijk vind ik alle dieren wel leuk, behalve spinnen. Dan 

ga ik er zelf vandoor.

Arne

Droom je er ook van om een arend te zien? Tijdens de vogeltrek kan je ze zien vliegen. Het zijn dan 
vooral visarenden maar ook wel eens een zeearend. Heb je heel veel geluk dan kan je een van de 
andere arendsoorten zien. Kijk snel op pagina 32 waar de beste gebieden zijn voor de vogeltrek.

Tip!

Natuurpassie
©

 S
er

ge
 V

an
 d

e 
Vo

or
de



39september | oktober | november 2018    NATUUR.BLAD 

LEDEN
VOORDELEN

2
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3 4
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5

1. Pluche egel €8,95 | 2. Rugzakje €11,65 | 3. Vossenbes €6,99 | 4. Mok (11 soorten) €4,49  
5. Natuurpuntkalender 2019 €10 | 6. Natuurpuntagenda 2019 €14,95 | 7. Egelhuis  €58,49

www.natuurpunt.be/winkel

Prijzen zijn die voor Natuurpuntleden 

Ledenvoordelen
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NATUUR ...in de stad

M
eer water in de stad is het 

nieuwe mantra. In tijden van 

klimaatverandering zorgt dat 

water voor verkoeling in 

almaar hetere zomers: het 

mildert het hitte-eilandeffect van de stenen 

stad. Europa geeft ons zelfs geld om water in 

stadscentra te promoten.  

De waterflora en –fauna profiteert mee van die 

subsidies, want water betekent leven. Het zorgt 

bovendien voor unieke plantendiversiteit op de 

vocht opslorpende kaaimuren.  En voor muggen.

Water in de stad betekent ook bruggen.  

Bruggen en muggen, en daar verschijnt de 

brugspin ten tonele.

Probeer je een grote grijze kruisspin voor de 

geest te halen -als je durft- maar dan een met 

een moeilijk definieerbaar iets op de rug in plaats 

van een kruis: dat is een brugspin.

Ze bouwt haar ruime, wijdspakige web onder en 

naast bruggen, waar de muggen rondhangen. Als 

geen ander heeft de brugspin zich aangepast aan 

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.

Brugspin

de infrastructuur van onze steden. De plekken 

om een web te bevestigen op en rond de brug 

zijn echter beperkt. Desnoods bouwen een paar 

spinnen hun web vlak achter elkaar. De buitenste 

heeft eerste keus. Nadat een prooi uit het web 

geknipt is, komt er een gat in haar/zijn web, 

waardoor het achterliggende web een kans 

krijgt. Op gelijkaardige wijze kan een eventueel 

derde geplaatste ook nog een mug lijmen.

Tegelijk profiteert de brugspin van de nacht- 

verlichting in de stad. Want rond die lampen 

zwermen heel de nacht door muggen. Ook daar 

zie je dat er verschillende webben schijnbaar 

dooreen geweven zijn en zitten er verschillende 

spinnen te wachten. Zijn die familie van elkaar? 

Is er zware concurrentie en wordt er wel eens 

gevochten om een prooi, wordt er gedeeld? 

Misschien loont het de moeite om dat eens in ’t 

oog te houden. Laagdrempelig onderzoek, citizen 

science: je zet gewoon een stoel bij de lamp. 

Bedenk hierbij wel dat je een vreemd figuur zal 

slaan en dat je er wellicht een stijve nek aan over 

kan houden. Om van occasionele muggenbeten 

nog te zwijgen.
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...in je tuin

B
ij de laatste tuinvogeltelling kwam ik 

tot 40, maar ik denk dat het er meer 

waren. Ze wriemelden door elkaar, 

doken van de voedertafel naar de 

haag en weer terug. Even netjes op 

een rijtje zitten was er niet bij. Ik heb geprobeerd 

met fotootjes, maar het bleef natte vingerwerk. 

 

Ik prijs me gelukkig met mijn 40 kostgangers, 

want de ringmussenstand gaat alarmerend 

achteruit. Er hingen 11 nestkasten in onze tuin en 

ze hadden ze allemaal in gebruik. Ook de kastjes 

die we met een kleiner vlieggat voor pimpel- 

mezen hadden gereserveerd, werden schaamte-

loos gekraakt. Het was een grappig zicht, hoe de 

bezetters zich wederrechtelijk door het kleine 

gaatje wrongen. ‘Plop’ dacht ik dan, want het leek 

op het ontkurken van een wijnfles.

Elf nestkasten was duidelijk niet genoeg, want 

een koppeltje koppige ringmussen zette zijn 

zinnen op een kunstnest voor huiszwaluwen dat 

onder de dakgoot hing. Ze bewezen dat vol- 

harding en verstand niet noodzakelijk samen-

gaan. Als hun intelligentie exemplarisch is voor 

de soort, dan is de achteruitgang van de ringmus 

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.

Rokers voor ringmussen
snel verklaard. Wekenlang propten ze stro, 

grashalmen en ander nestmateriaal in het 

zwaluwnest. Dat ze er zelf niet eens bij konden, 

scheen hen niet te deren. Ze hingen aan de gevel, 

bekeken het resultaat van hun ijver en duwden er 

nog wat bij. Droge sprieten staken centimeters 

ver uit het smalle vlieggat. Het kunstnest werd 

een kunstwerk. Mooi maar nutteloos.

Ik ben aan het timmeren geslagen. Onder de 

dakgoot van de schuur heb ik een hotel gebouwd. 

22 ongemeubileerde kamers. De huurders zijn 

snel aan de inrichting begonnen. Daarvoor 

plunderden ze zelfs de kruidentuin: ze trokken, 

niet zonder moeite, blaadjes van de saliestruik en 

plukten takjes tijm. Ik wist al dat mussen soms 

sigarettenpeuken in hun nesten stoppen om 

parasieten te bestrijden. Misschien dat dat tijm 

en salie ook helpen. Of zou ik beter opnieuw 

beginnen roken?
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...in close-up

E
en ode aan ons allermooiste bloempje: 

de ereprijs. Mocht ik ooit overwegen 

een tatoeage te laten plaatsen, het zou 

zonder twijfel een afbeelding van één 

van de vele ereprijssoorten zijn. Maar 

omdat geen enkele tatoeagekunstenaar er wat 

mij betreft in kan slagen de breekbare schakerin-

gen van lichtblauw, hemelsblauw en paarsblauw 

weer te geven, zal er wellicht nooit een ereprijsje 

mijn huid sieren. 

Een ereprijs is gemakkelijk te herkennen, als je 

tenminste de moeite wil doen om even in 

close-up te kijken. Bijna alle ereprijssoorten 

hebben een typische bloemkroon met een heel 

korte, vaak eerder lichtblauwe buis en een 

vlakke, blauwe zoom. Het lijkt alsof de bloem vier 

kroonblaadjes heeft maar eigenlijk vormen die 

een geheel en zijn het dus vier slippen van één 

zoom. De onderste kroonslip is meestal iets 

kleiner dan de  drie andere en ze hebben slechts 

twee meeldraden.

Over de naamgeving bestaan verschillende 

theorieën. Sommigen beweren dat de naam 

afgeleid zou zijn van het Latijnse ‘vera una icon’, 

het ‘enige ware beeld’. De Heilige Veronica zou 

het gelaat van de lijdende Jezus gebet hebben 

met een doek waarop de afdruk van de gelaats-

trekken van Jezus achterbleven. Zij droeg een 

boeketje bloemen en daarop vielen enkele 

zweetdruppels. Met een beetje fantasie kan je in 

de bloem van een aantal veronicasoorten dat 

gezicht herkennen.

Een andere mogelijkheid is dat de naam een 

samentrekking is van ‘vere unica (planta)’, de 

‘waarlijke enige plant’ waarmee men doelde op 

de medicinale eigenschappen van de mannetjes-

ereprijs. Je kan de naam ook terugleiden naar het 

Griekse ‘fere nike’ wat ‘de zege aanbrengend’ 

betekent. Waaruit dan ook weer de Nederlandse 

naam ‘ereprijs’ zou te verklaren zijn.

Of gaan we terug tot de Middeleeuwen waar de 

winnaars van grote toernooien een krans kregen 

van de bloemetjes. Of danken we de naam aan 

Dodoens, die de planten “eer ende prijs” gaf 

vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen?

Hoe het ook zij, het is en blijft een wondermooi 

bloemetje

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.

Verrukkelijke Veronica
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Goed onderhouden 
verbruikt uw 

verwarmingsketel 
minder

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

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

XPLORE THE NORTH
Brusselsesteenweg 153/A001, 
9090 Melle
Tel: 093 98 28 78
Mail: info@xplorethenorth.be

ARCTIC LIGHT WEEKEND

Zaterdag
29.09.18

–––
GC De Pit, 

Platteput 14, 
9255 Buggenhout

Zondag
30.09.18

–––
CC De Leest, 

Sint-Jorisstraat 62, 
8870 Izegem
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PROGRAMMA met aanwezigheid van onze partners uit het Noorden

 • 11u: IJsland winter en zomer
 • 12u: Exploratiereizen naar Spitsbergen, Groenland en Antarctica
 • 13u: Lapland winter (Noorwegen)
 • 14u: Noorwegen zomer
 • 15u: Lapland winter (Finland en Zweden)
 • 16u: Hurtigruten (groepsreizen & individueel)

ONTDEK 
DE WERELD 

MET NORDIC
We geven regelmatig informatieve 

voorstellingen over onze bestemmingen. 
We zijn er van overtuigd dat goed 
geïnformeerd worden het ideale 

begin is van uw reis naar 
vaak onbekende oorden.

–––
Voor en na de infosessie kan 

u terecht voor een persoonlijk 
gesprek. Zo kan u meteen 

een antwoord krijgen op al 
uw vragen.

–––
Op al onze infodagen kan u 

inschrijven of een optie nemen 
op een van onze groepsreizen!

Inschrijven verplicht via www.nordic.be
Deelname gratis

NORD-2018-027-Natuurpuntblad v3.indd   1 16/08/18   15:44
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Op stap met

   op stap met...

   Anton Christiaens

Bio  
 
Na een lange JNM-carrière was 

de stap naar Natuurpunt snel 

gezet. Anton is bestuurslid bij 

Natuurpunt Gent en houdt zich 

bezig met thema's als 

vrijwilligerswerking, beleid en 

boerennatuur. Hij werkt bij 

Voorland, een stedenbouw- 

kundig planningsbureau in 

Gent met o.a. open ruimte als 

expertise. De andere dagen zijn 

gevuld met Gevelbank,  

Natuurpunt Gent, Trafiek vzw 

en voetbal. 

Maandag 16u15 

Een ijsje met twee onbekenden op de gevelbank van mijn 

favoriete buurtwinkel. De fantastische ontmoeting is de reden 

waarom we een jaar geleden startten met het maken van 

gevelbanken. Zet mensen ongedwongen bij elkaar en het  

wordt gezellig. 

Dinsdag 18u40
Begin dit jaar plantten we een vrijwilligersbos aan om alle 

vrijwilligers van Natuurpunt Gent eens in de ‘boompjes’ te 

zetten. Een deel van het bos heeft de extreme droogte jammer 

genoeg niet overleefd.

DI 18:40
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Op stap met

Donderdag 20u15 

We vergaderen met Natuurpunt Gent over de gemeente-

raadsverkiezingen. Daarvoor organiseren we een fiets-

tocht met alle politieke partijen langs symbolische 

beton- en natuurplekken. Er is veel verwezenlijkt de 

laatste jaren, maar het kan nog beter.

Zaterdag 9u45 

Ik help tomaten oogsten in bioboerderij Goedinge in 

Afsnee. Natuurpunt Gent was vanaf het begin een partner 

van dit brede landbouwproject. De boerderij heeft een 

biodiversiteitsplan, zorgt voor sociale tewerkstelling en er 

huist een boerderijschool.

ZA 9:45

ZO 11:05

ZA 15:30

DO 20:15

Zaterdag 15u30
Mijn hele Natuurpuntweek komt samen in de vondst van een 

tijdelijk huisdier: op het boeket dat ik in de buurtwinkel 

kocht, zit de rups van een koninginnepage! De bloemen zijn 

van de Goedinge. Een mooier bewijs dat ze bijdragen aan 

biodiversiteit kunnen ze mij niet geven. 

Zondag 11u05
Nog even uitwaaien in de Bourgoyen voor de nieuwe werk-

week begint. De stront van de aalscholverkolonie doet de 

bomen waarin ze broeden beetje bij beetje afsterven. Prachtig, 

toch? Onder de boom maakt een lepelaar zich klaar voor zijn 

vlucht naar het Zuiden.
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D
e draad is leeg in Scherpen-

heuvel. Of nee. Zo erg is het 

nu ook niet. Ik begin opnieuw. 

In Scherpenheuvel zit een 

vogeltje te weinig op de 

draad. En dat is mijn schuld. Eén zwaluw 

heeft dit najaar de trek niet voelen kloppen 

in zijn borstje. 

Het is een wonderbaarlijk verschijnsel.  

De Duitsers noemen Zugunruhe. Ieder jaar 

vliegen miljoenen vogeltjes naar het 

zuiden. Ze voelen het aankomen. Ze 

verzamelen op hekjes en draden, zitten 

daar als muzieknoten in een partituur. Hun 

melodie trekt op niks. Het is alles door 

elkaar. Het is geen lied. Het is de drang om 

te vertrekken.  

Ook als ze opgesloten zitten, voelen vogels 

de drang. Noem het de zucht naar het 

zuiden. Lang geleden hebben twee oude 

ornithologen de Zugunruhe onderzocht. 

Stempelkussen genomen, papieren koker 

gerold, vogeltje erin gezet. Hoe ziet 

vogelzucht eruit? Het zijn duizend 

wanhopige vogelpootjes in inkt op papier. 

Allemaal in de richting van het zuiden.  

Zelfs in het donker. 

Maar goed, dit jaar trekt er één zwaluw 

minder naar het zuiden. Het gebeurde in 

Scherpenheuvel. Nooit meer kom ik in 

Scherpenheuvel zonder eraan te denken. 

Het beestje vloog laag over de E314. Het 

ging helemaal op in ik weet niet wat. In de 

zwaluw die voorop vloog? In een zwerm 

muggen boven het asfalt? De twee vogels 

scheerden achter elkaar aan. Het ging 

razendsnel, het was een rechte veeg van 

donkerblauw en wit. Ik kon niet links, ik kon 

niet rechts. 

Nochtans let ik bijzonder goed op in de 

auto. Er kan geen buizerd op een paaltje 

zitten of ik heb hem gezien. Biddende 

valken boven de middenberm? Check. 

Kieviten met hun geklapwiek in de akker 

langs de pechstrook? Ook! Idem in 

Scherpenheuvel. Ik was alert. Ik determi-

neerde snel: huiszwaluw. Lichtgevorkte 

staart. Geen rode keel.  

Ik hoorde niks. Geen boem, geen knots, 

geeneens een zachte tik. Hoop kreeg ik 

ervan. Ik had de zwaluw niet geraakt. Ze 

waren allebei aan de overkant geraakt, de 

laatste ook. Of nog sterker: Hij was onder 

mij doorgevlogen. 20 gram, daar heb je niet 

veel plaats voor nodig. Je hoeft geen 

vogelaar te zijn om het vervelend te vinden. 

Zwaluwen moeten vliegen. In de zomer 

hier. In de winter in Afrika.

Zwaluwen brengen geluk over de hele 

wereld. Maakt niet uit van welke kant je 

komt, naar welke kant je gaat. Oost, west, 

zwaluw best. Zuid, noord, zwaluw 

vermoord. Ik keek in de achteruitkijkspiegel 

en zag de zwaluw. Hij waaide recht 

omhoog achter de auto. Het was een slap 

vliegen. Het was geen vliegen. Het waren 

de lege wetten van de fysica. Iets met 

luchtverplaatsingen en opwaartse druk.   

Er zijn van die momenten. Bijna zijn ze te 

kort om te bestaan. Maar ik wou dat ze niet 

bestonden. Ik ben met mijn kar lompweg 

over een zwaluw heen gereden. Ik kon er 

niks aan doen en verder was het allemaal 

nog nuttelozer. Ik vloekte hard in Scherpen-

heuvel. Godverdomme, zei ik. En toen ik 

nog eens in de spiegel keek, probeerde ik 

het mirakel te zien. Maar de zwaluw 

herpakte zich niet. (zucht)

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.

Huiszwaluw

Dit stukje gaat over 
een zwaluw die 
niet op de draad zit. 
Over vogeltrek en 
een diepe zucht. In 
Scherpenheuvel.

An



Wild animal rescue & education

Wild animal rescue & education

www.dezonnegloed.be

Karel Ackaert
Oprichter-verantwoordelijke

vzw De Zonnegloed sanctuary

Rolstaartbeer Frantz

Reddingsactie rolstaartberen 

In oktober 2012 vond een bejaarde vrouw in Kassel Duitsland een rolstaartbeer op haar stoep. Die bleek 
te zijn ontsnapt van zijn oorspronkelijke eigenaar even verderop. De in de regio vrij bekende familie 
Rose was zo vriendelijk om het dier tijdelijk op te vangen. Hierover heeft een lokale krant een artikel 
gepubliceerd. Hierop meldde de eigenaar zich, maar hij liet weten het dier niet meer terug te willen. De 
politie heeft er toen mee ingestemd om de rolstaartbeer (die Frantz bleek te heten) bij de familie Rose te 
laten. De familie kwam er snel achter dat het diertje niet geschikt was om als huisdier te houden (Frantz 
was regelmatig agressief tegen zijn nieuwe baasjes, bovendien zijn rolstaartberen nachtdieren met een 
sterke geur).

Ze hebben toen een oude kippenren aangepast en daar een verblijf voor Frantz gemaakt, waar hij 
vervolgens een tijdje samen leefde met een konijn. De familie was blij dat het dier uiteindelijk naar AAP 
kon verhuizen.

Gelukkig is er ondertussen een ook eenzame soortgenoot gevonden voor Frantz. We zijn begonnen met 
alles op te starten om deze twee dieren over te brengen naar De Zonnegloed waar ze samen terug een 
definitieve nieuwe thuis zullen krijgen.
 
Terug twee dieren gered.

Wil ook jij verwaarloosde dieren helpen redden? Breng ons een bezoekje en je kan van 
dichtbij onze werking beleven.  Het verschil tussen leven en dood voor wilde dieren in 
nood.

Doelstelling: Dierenopvangcentrum
De Zonnegloed vzw geeft dieren weer een toekomst. We vangen wilde dieren in nood op (verwaarloosde, 
inbeslaggenomen, achtergelaten) en geven hen een nieuwe toekomst, een nieuwe verblijfplaats bij ons met 
de juiste voeding, aangepaste verblijven, medische verzorging en veel tijd en dit voor de rest van hun leven.  
Dit noemt een Sanctuary.

Educatie, sensibilisatie en preventie
Het stimuleren van een positieve mentaliteitsverandering ten opzicht van natuurbehoud. De Zonnegloed vzw 
zet zich in om haar bezoekers te educeren over de natuur, de dieren in het wild en over wat de dieren te 
verduren krijgen door ons mensen. Ze probeert de mensen zo veel mogelijk te sensibiliseren om bewuster 
met de natuur en haar dieren om te gaan. Streven naar: een leven dat elk dier in zijn waarde wordt gelaten.  
Een leven zonder illegale jacht/stroperij en illegale handel op wilde diersoorten. Een leven zonder exoten 
als huisdier of gebruik in entertainende industrie.



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

#natuurpunt

In beeld

48 NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2018

@annicklammineur

@katdenroover@fre.leys @cools.ellen87

@timgeertsbe @willemtenhoope@pietschuttelaar

@andrevangeyte
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HOOP VOOR DASSEN
 IN OPITTER

De liefde voor de natuur straalt af van Katy Cornelissen. Een liefde die ze maar al te graag doorgeeft. 
Daarom schonk ze in 2013 grond in Opitter aan Natuurpunt. Verpachte akkers, een verwilderde 
fruitbomgaard en een machtig hellingbos aan de oever van de Itterbeek waar bevers het voor het 
zeggen hebben. Bovendien maakte ze een testament ten voordele van Natuurpunt.

Wie inspireerde jouw interesse in de natuur?
Mijn moeder, ze verzamelde als kind allerlei rupsen en liet ze  
verpoppen op haar slaapkamer, die dan op een dag tot een  
vlindertuin werd omgetoverd. Ze maakte ook prachtige potlood- 
schetsen van vogels en insecten. Een boekje dat ik nog altijd 
koester.

Wat is je mooiste ervaring in de natuur?
We gingen wandelen op  de afgebrande Kalmthoutse Heide. 
Tussen de zwartgeblakerde heiderestanten zagen we de klokjes-
gentiaan. Ecologisch een erg kwetsbaar plantje, maar wat een 
veerkracht!

Waarom schonk je je gronden aan Natuurpunt?
Door erfenissen versnipperen mooie natuurgebieden en dat gaat 
dan ten koste van de bescherming. Zo werd ook het Smeetshof na 
verkoop drooggelegd. Gelukkig is dit later verkocht aan Natuur-
punt en werd het opnieuw een prachtig gebied. Dat heeft me 
geïnspireerd.

Wat is je innigste wens? 
Dat er opnieuw een dassenburcht mag komen op de gronden die 
ik geschonken heb. Mijn moeder maakte nog mee dat de aller-
laatste dassen gedood werden in Opitter. De dassen hielden zich 
graag op in de fruitboomgaard, die mijn vader eigenhandig had 
geplant. Hij citeerde daar graag Martin Luther: “Zelfs al zou ik 
weten dat de wereld morgen vergaat, ik zou toch mijn appelboom 
planten.” Ook voor Natuurpunt, met de klimaatverandering, een 
zinvolle boodschap, niet?

www.natuurpunt.be/schenken

 
Ben je eigenaar of mede-eigenaar van een stuk grond dat je wenst te schenken? Of wil 
je Natuurpunt opnemen in je testament? Bel Joost om samen een oplossing te zoeken. 

Joost Verbeke, verantwoordelijke schenkingen en legaten, 0477-20 47 27
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40 jaar geleden organiseerde de toenmalige werkgroep voor natuurbeleving “De Torenvalk” (vandaag Natuurpunt De 
Torenvalk) de eerste Dag van de Natuur. Het doel: zoveel mogelijk mensen één dag aan het werk zetten in de natuur. Zo 
eenvoudig was het. Die dag werkten 330 vrijwilligers vol enthousiasme en inzet aan 13 projecten, van wilgen knotten tot het 
opruimen van sluikstort en nestkasten maken. Nadien was er nog voldoende energie voor de hutsepot en dansavond. Een 
meer dan geslaagde editie en de Dag van de Natuur werd een blijver. Nu steken al 40 jaar lang vele honderden vrijwilligers 
hun handen uit de mouwen om samen te werken aan meer en betere natuur.

Maaien, wilgen knotten, bomen planten: zin om lekker moe te worden in de 
frisse buitenlucht en tegelijk de natuur vooruit te helpen? 

Leef je helemaal uit in een prachtige omgeving. Je maakt er kennis met 
vrijwilligers die het hele jaar door de natuur in je buurt beheren. En zo kunnen 
zij tijdens de Dag van de Natuur grotere klussen klaren. Kom alleen, met je 
familie, vrienden of collega's. Ook jeugdverenigingen zijn van harte welkom! 
 
Zoek jouw activiteit op www.natuurpunt.be/dagvandenatuur

Activiteiten

     40 jaar  
Dag van de Natuur

Help jij dit jaar mee? 24 & 25 november 2018
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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

26.09 Cursus: Paddenstoelen in de praktijk Weerde

26.09 Lezing: De levende tuin VOLZET Meerhout

01.10
Cursus: Natuurfotografie: macro basis 
VOLZET 

Gent

02.10 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Oostende

02.10 Webinar: Vogeltrek NIEUW

12.10 Cursus: Steltlopers Strombeek

14.10 Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen Kruibeke

16.10 Workshop: Je kleding binnenstebuiten Wemmel

16.10 Cursus: Kennismaking met spinnen Steendorp

18.10 Lezing: Toen de dieren nog spraken ... Overpelt

24.10
Lezing: Weetjes en verhalen over bomen  
en struiken 

Oud-Turnhout

30.10 Klimaatlezing met Pieter Boussemaere Brugge

20.11 Cursus: Leren kijken naar vogels Herselt

22.11 Cursus: Bomen en struiken in winterkleed Wetteren

25.11
Lezing: Wilde zoogdieren in en rond  
onze woning 

Averbode

26.11
Lezing: Bijen in de (moes)tuin:  
Wat kan ik voor u doen? 

Leopoldsburg

29.11 Cursus: Spoorzoeken Beringen

13.12 Cursus: Uilen Harelbeke
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Plant een bos op zondag  
25 november
Bos geeft zuurstof. Bos maakt gelukkig. Daarom hebben we 
het bos meer dan ooit nodig. Maar in Vlaanderen kunnen we te 
weinig genieten van prachtige, wilde bossen. Daar wil Natuurpunt 
iets aan doen. Voor 40 euro plant Natuurpunt 10 vierkante 
meter nieuw bos. Bovendien ontvang je voor giften vanaf 40 
euro een fiscaal attest. En indien je dit wenst, kan je de bomen op 
een van de boomplantacties in Vlaanderen mee komen planten. 

Kom met je familie, collega's of vrienden naar een van de 
boomplantacties van Natuurpunt op 25 november. Dan planten 
we meer dan 7 hectare bos. Plant een boom voor je geliefde, je 
kind of als herinnering aan iemand die er niet meer is. Alle hulp is 
welkom! Kijk hoe jij kan helpen op www.bosvooriedereen.be

Claim the climate - 
Klimaatmars 
Op zondag 2 december neemt Natuurpunt samen met de 
Klimaatcoalitie en Climate Express deel aan de massamobilisatie 
voor het klimaat. Onze eis: een ambitieus en sociaal rechtvaardig 
Belgisch klimaatplan.

Tijdens de internationale klimaatconferentie in het Poolse 
Katowice van 3 tot 14 december 2018, evalueren de aanwezige 
landen of hun inspanningen voldoende zijn om de doelstellingen 
van het Akkoord van Parijs te behalen. Eind 2018 moet de 
Belgische overheid nieuwe klimaatplannen indienen met 
maatregelen voor de periode 2021-2030. 

Pleit mee voor een ambitieus klimaatplan op zondag 2 
december 2018.
Alle info: www.natuurpunt.be/klimaat

Dag van de Trage Weg
20 & 21 oktober 2018
Ontdek mooie herfstlandschappen,  verken steegjes en 
doorsteken in de stad of klink op nieuw opengestelde paadjes. 
Jouw deelname aan Dag van de Trage Weg geeft steden en 
gemeenten het signaal dat trage wegen belangrijk zijn.
Alle activiteiten op www.dagvandetrageweg.be
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AgendaAgenda

30.09 
Blankenberge
INTERNATIONALE VOGELKIJK-
DAG IN DE UITKERKSE POLDER  
Vergeet je verrekijker niet. Laarzen  
aangewezen, honden niet toegelaten.

Zondag 30 september, 14u-17u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder/
Groenwaecke, Kuiperscheeweg 20,  
Blankenberge

06.10 
Zottegem
APPELPLUK 
Appels rapen en plukken. De oogst gaat 
‘s namiddags door de mobiele fruitpers 
aan de Boembekemolen. 

Zaterdag 6 oktober, 9u30-12u
Boomgaard Boembeke, Langedries, 
Zottegem

29.09 & 30.09
Kiewit
WILD IN VLAANDEREN 2018 
Maak met de hele familie kennis met 
wilde zoogdieren in onze Vlaamse  
natuur. 

Zaterdag 29 september, 19u-22u  
& zondag 30 september, 13u-17u
Domein Kiewit, Putvennestraat 108,  
Hasselt

07.10
Machelen 
ODE AAN KUNSTSCHILDER  
ROGER RAVEEL
Roger Raveel ijverde voor het behoud 
van de natuurlijke Leiemeanders. We 
herdenken hem met een bezoek aan zijn 
museum en een natuurwandeling.
 
Zondag, 7 oktober, 14u-17u
Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2, 
Machelen

07.10
Vissenaken 
NATUURMAGIE EN HEKSEN
Heksenwandeling in de vallei van de 
Rozendaalbeek.

Zondag 7 oktober, 14u 
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 
Vissenaken

22.09
Betekom 
DAG VAN DE MOLENBERG  
Benefietfeest: bar & snacks,  live muziek, 
vuur en lichtshow voor de Betekomse 
Molenruïne. 

Zaterdag 22 september, vanaf 15u
Oude ruïne op de Molenberg,  
Molenweg Betekom

29.09
Ninove
NATUUR.MUZIEKQUIZ
Grasduinen in de populaire muziek van 
1960 tot nu. Ploegen van 4 inschrijven via 
natuurpuntninove@hotmail.com
 
Zaterdag 29 september, 19u30
Zaal De Linde, Gemeentehuisstraat 42, 
Meerbeke (Ninove)
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Alle optiekmerken zijn aanwezig met een promostand, je kan de hele middag 

verrekijkers, telescopen en toebehoren testen. Je vindt er ook materiaal voor 

veldonderzoek en boeken en je kan deelnemen aan workshops. De toegang is gratis.

Bezoekerscentrum Kiewit, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt

Programma:  www.natuurpuntlimburg.be

Optiekdag in Kiewit
Zondag 21.10, 14u-18u
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AgendaAgenda

07.10
Laakdal
PADDENSTOELEN ZOEKEN  
OP ENDHOUTBERG   
Ga met het hele gezin op  
paddenstoelenjacht

Zondag 7 oktober, 14u-16u30
Parking Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, 
Eindhout Laakdal 

18.10
Overpelt
LEZING: TOEN DE DIEREN NOG 
SPRAKEN…
Apen apen apen na? Natuureducatieve 
comedy voorstelling over de communica-
tie tussen mensen, dieren, planten …  
in geuren en kleuren

Donderdag 18 oktober, 20u-22u
CC Palethe, Jeugdlaan 2, Overpelt

12.10
Moorslede
FILMVOORSTELLING  
‘DE NIEUWE WILDERNIS’
De Nederlandse natuurfilm toont de 
jaargetijden in het natuurgebied de  
Oostvaardersplassen in Flevoland. 
De inkom is gratis.
Vrijdag 12 oktober, 20u-21u30 
Dienstencentrum Patria,  
Zesde Jagersstraat 4, Moorslede 

14.10 
Rijkevorsel
FOTO-EXCURSIE  
IN DE BOLKSE BEEK
We zoeken naar mooie of spannende 
onderwerpen in de natuur en leren elkaar 
hoe we die best in beeld brengen. Vergeet 
je toestel niet!

Zondag, 14 oktober 2018, 09u-12u
Café Bolks Heike, Bolk 10, Rijkevorsel

18.11
Dilbeek
BOMENWANDELING IN DE 
WOLFSPUTTEN
Leer bomen herkennen aan hun  
knoppen, hun schors en hun bladeren. 

Zondag 18 november, 14u-17u 
Parking CC Westrand, Kamerijklaan 46, 
Dilbeek 

11.10
Aartselaar
WIE IS ER BANG VAN DE GROTE 
BOZE WOLF?
Grotere zoogdieren leven alsmaar dichter 
bij de woningen van mensen. Hoe gaan 
we hiermee om? 

Donderdag 11 oktober, 19u30-22u30
Parochiaal Centrum Wolffaertshof, Baron 
Van Ertbornstraat 7, Aartselaar
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Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

Peuters en kleuters  
in ‘t wild 

03.11 Kiewit

Een kind- ouderactiviteit om  
verbondenheid met de natuur te krijgen. 

Met elkaar maken we er spelenderwijs 
een superleuk natuur avontuur van op 

domein Kiewit.

Zaterdag 3 november, van 9u30 tot 11u.
Domein Kiewit; Putvennestraat 108, 

3500 Hasselt 14.12
Wevelgem
AFSLUITMOMENT INVENTARISA-
TIE ZUID-WEST-VLAANDEREN
Gedurende twee jaar werd de na-
tuur van het Bergelendomein in kaart 
gebracht. De natuurstudiewerkgroepen 
maken de resultaten bekend. 

Vrijdag 14 december, 19u30-23u 
Zaal Bibliotheek Wevelgem,  
Vanackerestraat 20, Wevelgem

28.10
Kiewit
CHOCOLADEWANDELING OXFAM 
Tijdens de herfstwandeling kom je  
meer te weten over Natuurpunt en 
Oxfam terwijl je geniet van Fair Trade 
chocoladeproevertjes. 

Zondag 28 oktober,  
starten tussen 13u30 en 15u
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 
Hasselt
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Het woord van de voorzitter

Colofon
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De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt, www.vlaanderen.be

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

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

Foto cover: 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

Het lijkt de Vlaamse regering menens met de 

betonstop. Terecht. Vlaanderen heeft open 

ruimte hard nodig voor landbouw en natuur, 

om water te bufferen, hitte te milderen en 

om te ontspannen. Maar over de financiering 

ervan is nog geen duidelijkheid. Zeker voor de 

gemeenten moet het roer om. Op dit ogenblik 

zien lokale besturen hun inkomsten stijgen bij 

elk nieuw gebouw, ongeacht waar dat wordt 

gezet. Dat moet anders. Gemeenten moeten 

vergoed worden voor het behoud van open 

ruimte. Nu is die stimulans er niet. 

Maar centen zijn niet alles. Dé uitdaging 

bestaat erin om steden en woonkernen 

zo aantrekkelijk te maken dat mensen er 

graag willen gaan wonen. Compact wonen, 

in dorpskernen en steden, in nabijheid van 

scholen, winkels en infrastructuur moet 

aangenaam zijn. Daarbij is de aanwezigheid 

van natuur cruciaal. En niet alleen omdat het 

mooi is en goed voor de gezondheid. 

Straten, pleinen en parken met veel groen 

en blauw brengen mensen naar buiten. Een 

mooie groene omgeving, parken en natuurge-

bieden zijn een ontmoetingsplek voor de lo-

kale gemeenschap. De stap verder, zelf zorgen 

voor lokale natuurgebieden en volkstuinen, 

geeft mensen ook de voldoening om initiatief 

te nemen. Natuur zorgt voor leven in de buurt.

Natuur in de stad kan ook een intense be-

levenis worden, en dan mag het wat wilder. 

Parken hebben zeker nood aan zorgvuldig 

gemaaid gras voor de zomerse picknick en 

voor het sporten. Maar we moeten de natuur 

op veel plaatsen meer haar gang laten gaan. 

En de kleine wildernis kan overal: op oude 

muren, rond de bijenhotels en in de lucht 

waar gierzwaluwen de zomeravonden anime-

ren. Slechtvalken broeden op de kathedralen. 

Dikwijls gaat het over kleine lapjes grond. 

Maar soms kan er wat groter worden gedacht. 

In London National Park worden de groenge-

bieden rond de stad verbonden tot een groot, 

verrassend wild geheel. Dat voorbeeld moeten 

we in Vlaanderen ook durven volgen. Voor 

de nieuwe gemeente- en stadsbesturen ligt 

er werk op de plank waarvoor de Vlamingen 

dankbaar zullen zijn.  
 
Lieven De Schamphelaere

Een kleine wildernis
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Natuur in de stad mag 
gerust wat wilder.



HORTA WERELDDIERENDAG
29 SEPTEMBER

www.horta.org
Welkom bij Horta,

voor mensen met een hart 
voor dieren

30%
10 tot

KORTING

KOM LANGS MET 
JE HUISDIER EN KRIJG

Help de dieren
En geniet van meer leven in je tuin

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op al onze egel- en eekhoornproducten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB318

Kortingscode is geldig t/m 2-12-2018

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

10% Korting
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CHAP’EAU
zondag

30 september
2018

Schrijf je in via
www.chap-eau.be 

& krijg een gratis consumptie

KOM GENIETEN VAN SPORT EN 
ONTSPANNING OP EN LANGS HET WATER

Durme

mountainbike wandelen fi etsen 
natuurloop kajak sup 
bootjes animatie BBQ

In samenwerking met:Georganiseerd door:

rolstoelvriendelijk ecologisch event

Prinses Josephine 
Charlottepark

Lokeren
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