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Koe of kievit:
allemaal thuis in de polder

A

ls kind vond je me vaak op het strand, op zoek naar schelpjes. Ik woonde vlakbij. Daar, tussen
de wuivende duinen en klotsende zee, moet de vonk overgeslagen zijn. Natuur werd een
passie. Ik besloot me aan te sluiten bij de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, de huidige
JNM. Later vroegen enkele ex-BJN’ers of ik niet wou helpen bij de lokale afdeling van Natuurpunt, en zo rolde ik binnen.

Veel veranderde negen jaar geleden, toen de voorzitter besloot te stoppen. Hij vroeg me om de fakkel over
te nemen. Veel werk is dat niet, zei hij. Intussen weet ik wel beter! Maar spijt heb ik niet, integendeel.
Elke dag word ik omringd door een prachtteam. Onze afdeling bestaat uit verschillende werkgroepen, die
onafhankelijk van elkaar werken: eentje voor beheer, de gidsen, het bezoekerscentrum en de PR. Dat is onze
sterkte: we zijn actief op vele fronten, doen elk ons ding, maar vinden elkaar steeds terug. Een eigenzinnige
maar warme bende.
En een prachtteam zorgt voor prachtnatuur. Binnenkort waait de lente door onze gebieden. Orchideeën
fleuren de Fonteintjes op, en honderden weidevogels strijken neer in de Uitkerkse Polder. Wat een
schouwspel! De kemphaan, tureluur, grutto en kluut: allemaal zoeken ze de rust en ruimte op van de
polder. Het gebied is uniek in België en daar zijn we best trots op.
Ook de boeren steken een handje toe: hun koeien grazen in de polder. Zo houden we het historische
karakter samen in ere. We werken goed samen. En zijn er tegenstellingen, dan luisteren we naar
elkaar, kijken we vooruit en lossen we de dingen op. Zo hoort het.
De polder weet ook tal van wandelaars en fietsers te bekoren. Dat doet deugd om zien,
maar ik droom ervan om nog meer jonge gezinnen, kinderen en jongeren aan te trekken.
Ook vrijwilligers, tussen de veteranen is zeker ruimte voor jong geweld. Wie voelt

zich geroepen?
Groetjes,

Kristien Popelier
voorzitter Natuurpunt Blankenberge

© Wim Dirckx

De lente brengt heel wat moois
in de polder: speelnatuur voor de
allerkleinsten, en boerennatuur
voor iedereen.
Stap met me mee op blz. 44
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Mijn

Het klimaatprobleem kent
een remedie die zo evident
is dat ze wel eens uit het
oog verloren wordt: de
natuur.

BEELD
Freek Verdonckt is een grote fan
van akkervogels. In een ver verleden
was hij ook begeesterd door
natuurfotografie.

20
27

“De Bosdel is één van mijn favoriete
plekjes: een stenige akker, een postzegel groot
en omringd door landbouwpercelen. De
aankoop van het perceel door Natuurpunt
Velpe-Mene in 2006 maakte mijn droom waar
om er een akkervogelreservaat uit te bouwen.
De Bosdel werd een openluchtlabo voor
akkervogelbescherming. We zaaiden de akker
in met verschillende mengsels granen en lieten
in de zomer spontane akkerkruiden gedijen.
Het overstaand graan was in de winter in trek
bij grote groepen akkervogels.
Tegelijk zette ik mijn eerste stappen in de
vogelfotografie, een hobby waar ik steevast
voor naar de Bosdel trok. Een gat in de grond,
de aarde in walletjes errond en een plaat erop,
dat was mijn schuilplek voor het bespieden van
veldleeuweriken, geelgorzen en grauwe gorzen.
Vooral op koude winterdagen kwamen ze massaal af op de rijkelijk gedekte tafel. Zoals die
keer toen ik op een ochtend door een dik pak
verse sneeuw tot aan de Bosdel was geploeterd,
maar daar in een witte soep van sneeuw en
mist terecht kwam. Vlakbij klonk het groepsgezang van grauwe gorzen, te vergelijken met
een rammelende sleutelbos. Ik legde me urenlang neer en wachtte op het klaren van de soep
tot dit beeld tevoorschijn kwam.

Win!

Nooit meer een vuile broek.
Dankzij deze gaiter, een waterdichte hoes, blijven je broek en
schoenen lekker droog en proper.
We mogen 3 paar Trekmates weggeven. Weet jij het antwoord op
deze vraag: Welk dier staat centraal in het natuurbeheerplan van
het Hallerbos?

Bijna tien jaar later hangt mijn fotogerief aan
de haak, maar mijn zwak voor akkervogels is
gebleven. Als vrijwilliger ben ik ook actief in
Werkgroep Grauwe Gors, die zich helemaal
toewijdt aan bescherming en onderzoek van
akkervogels.”
Freek Verdonckt
www.grauwegors.be

Niet gewonnen? Geen nood , bij een A.S Adventure winkel in
je buurt kan je het handige accessoires ook kopen.
www.asadventure.com
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Een groep grauwe gorzen in de dichte mist van de Bosdel.
Foto: Freek Verdonckt
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Sign for my future: een krabbel voor het klimaat
Wil je onze politici aanporren om een krachtig klimaatbeleid
vorm te geven? Teken de petitie van Sign for my future, een
burgerinitiatief waar ook Natuurpunt ambassadeur van is. Wat is
het? Een brede coalitie van burgers, bedrijven, middenveldorganisaties, academici en media vraagt politici om werk te
maken van een beter en rechtvaardiger klimaatbeleid.

IK WIL LATER
TORNADO’S ZIEN
OP TV, NIET IN
MIJN TUIN.
Marie, 9 jaar

Wat vragen we?
Een klimaatwet: laat ons de doelstelling om vóór 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de tussentijdse doelstellingen
vastleggen in een wet.
Een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig
investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert
om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken.
Een onafhankelijke klimaatraad

Doel?
Zorgen dat België op koers blijft voor de doelstellingen uit het
klimaatakkoord van Parijs en de aarde behoeden van een
opwarming van meer dan 2°C.
Laat je stem horen!

TEKEN OOK VOOR ONS KLIMAAT OP

SIGNFORMYFUTURE.BE

Teken de petitie op www.signformyfuture.be

En het goud gaat naar...

© Hendrik Moeremans

Op 30 januari reikte het Vlaams Parlement een Gouden
Erepenning uit aan vier natuur- en milieuorganisaties,
waaronder Natuurpunt. Voorzitter Lieven De Schamphelaere
mocht de penning in ontvangst nemen en het Parlement
toespreken. In zijn speech verwees hij naar de recente klimaatprotesten, en hoe natuur een cruciale rol kan spelen in de
oplossingen. Niet alleen neemt de natuur tal van broeikasgassen
op, ze kan ons ook beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hittegolven en droogtes. En
het is nog goedkoper ook!

6 december: Natuurpunt speurt in de graslanden rond
de landingsbanen in Zaventem en ontdekt er een grote
diversiteit aan bloemen, bijen en vlinders.

1 januari: Weerradars worden verstoord door duizenden
opvliegende vogels. De vogels zijn opgeschrikt door het vele
vuurwerk vlak na middernacht.

8 december: 2400 planten vliegen de deur uit tijdens de
Grote Gevelgroenactie van Natuurpunt Antwerpen Stad.
Die sieren binnenkort de Antwerpse gevels.

21 januari: In de Kalmthoutse heide krijgt Natuurpunt
bezoek uit Zuid-Afrika. Doel is bijleren van elkaar: hoe ga je
om met extreme droogte?
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Natuurbeheer met boerenverstand
10 natuurbeschermers, 10 landbouwers, samen op weekend. Onmogelijk? Integendeel! Op 19 en 20 januari organiseerde Natuurpunt een
bootcamp: jonge natuurbeschermers en landbouwers praatten er vrijuit
over hoe we beter kunnen samenwerken en wat we van elkaar kunnen
leren. Als er iets duidelijk werd, dan was het dat we best veel gemeen
hebben, en dat enkel wederzijds vertrouwen en respect beide partijen
vooruit kan helpen. De bootcamp kadert in het project Reconnect/
Boerennatuur, dat landbouw en natuur dichter bij elkaar wil brengen.
www.boerennatuur.be

755 hectare natuurgebied
van Natuurpunt erkend
In 2018 heeft de Vlaamse Regering 755 hectare natuurgebied van
Natuurpunt erkend. Dat betekent dat er middelen vrijkomen om die
natuurgebieden in te richten, te onderhouden en open te stellen voor
wandelaars. In totaal is 69 procent van de gebieden die Natuurpunt
beheert, erkend als natuurgebied. Een mooie duw in de rug van de vele
vrijwillige en professionele ploegen van Natuurpunt. Want natuur
beheren en openstellen kost niet alleen heel wat inspanningen, maar
ook handenvol geld. www.natuurpunt.be/natuurgebieden

Zeearend werpt schaduw
over de Oostkustpolders

jouw voordeel

www.natuurpunt.be/voordeel

Nieuw: 10% korting op
kurkisolatie bij Eurabo
Vanaf nu krijg je 10% ledenvoordeel
op kurkisolatieplaten of kurkisolatiekorrels. Kurkisolatie is een uniek 100% natuurlijk en klimaatneutraal isolatiemateriaal. Ledenvoordeel: 10% korting bij aankoop kurkisolatie,
Steico Flex FSC ® houtwolisolatie en Pro Clima
luchtdichtingsmaterialen. Eurabo maakt per
bestelling ook nog een mooi bedrag vrij voor de
aankoop van bedreigde natuur.
-15% bij de interieurwinkels
Tony Mertens
Tony Mertens biedt je de mooiste
producten voor de laagste prijzen:
natuurverf, behang, gordijnen, Luxaflex,
en vloerbekleding. Op vertoon van je
lidkaart krijg je 15% korting op het hele
assortiment.
-10% bij Dille & Kamille
In de winkels van Dille & Kamille vind je van
alles voor huis, tuin en keuken. Natuurlijke
materialen als hout, glas, aardewerk, linnen
en katoen vormen de basis van het ruime
assortiment.

Op 28 november landde een zeearend in de Oostkustpolders. Sindsdien
verbleef hij vooral in het Vloethemveld in Zedelgem en de Lage Moere
van Meetkerke. Zeearenden duiken steeds meer op, vooral dankzij de
spectaculaire toename en uitbreiding in Duitsland en Noord-Europa.
De meeste trekken hier gewoon voorbij. Maar af en toe blijft er eentje
plakken, zoals de arend in de Oostkustpolders. Van september tot
maart kan je die reuzen spotten, overtrekkend of verblijvend in grote
waterrijke gebieden.

23-24 januari: Meer dan 33.500 mensen tellen mee tijdens Het Grote
Vogelweekend. Een record! De vink gaat als meest getelde vogel met de
pluimen lopen.

Meer voordelen op p.39
en www.natuurpunt.be/voordelen

31 januari: In De Panne spoelt een grote pijlinktvis aan, en dat pas
voor de tweede keer in 30 jaar.
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Doe mee

DE
BOERENNATUUR
Mochten landbouw en natuur een Facebookpagina hebben, dan stond er als relatiestatus: it’s
complicated. Toch zijn natuur en landbouw in Vlaanderen inniger met elkaar verbonden dan je
zou denken.
Tekst: Katrien Degreef
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HOE LANDBOUW ONS
LANDSCHAP SCHIEP
Voor de mens zich settelde en het land
begon te bewerken, zag Europa er
helemaal anders uit: het Avondland was
bedekt met bos. Toen zo’n 7000 jaar
geleden Homo sapiens aan de horizon
verscheen, drukte die meteen een
stempel op zijn leefomgeving. Maar het
was pas op het moment dat de mens zich
settelde en aan landbouw begon te doen,
dat langzaam maar zeker het landschap
ontstond dat bij velen van ons nostalgische gevoelens opwekt. Vlaanderen
werd een zeer gevarieerd lappendeken
van bossen, weilandjes, houtkanten,

De steenuil voelt zich thuis in de knotwilgen. Foto: Vilda/Yves Adams

kleine akkers, heide en polders.

de deugden van de dierenverblijven en

bevolking nooit meer honger zou hoeven

De nieuwe landschappen trokken nieuwe

nestelden zich in de makkelijk toeganke-

te lijden. Het gezicht van de landbouw

soorten aan: pionierende akkerkruiden

lijke stallen. Zo raakten bepaalde

veranderde volledig: van een lokale

verschenen op de akkers die regelmatig

soorten onlosmakelijk verbonden met

landbouw met een lage opbrengst

omgeploegd werden. Vogels die zich

het boerenerf: de boerenzwaluw ging

evolueerde men, met de hulp van

voorheen enkel ophielden in natuurlijke

zich er exclusief nestelen en werd een

pesticiden en kunstmest, naar een zeer

habitats zoals steppes en heide, zoals de

welkome medebewoner die voor de

productieve landbouw. De bevolking

grauwe gors en de veldleeuwerik vonden

landbouwers elk jaar weer de lente

leed niet langer honger, maar het

in de akkers ook hun stek. Voormalige

aankondigde.

ecosysteem betaalde een zware prijs.

moerasbewoners, zoals grutto en kievit

De typische Vlaamse landbouwland-

maakten weides tot hun thuis en

BOER EN NATUURBESCHERMER

schappen, zoals we ze van oudsher

bergbewoners zoals de zwarte roodstaart

Vóór de Tweede Wereldoorlog was dit het

kennen, veranderen in een ijltempo. Met

ruilden hun rotsige habitat voor een

gezicht van de landbouw: kleine familie-

die veranderende landschappen komen

plekje in het dorp. Op landwegels

bedrijven in een kleinschalig landbouw-

de soorten die al zo lang naast en met de

konden patrijzen stofbaden nemen,

landschap dat wemelde van de wilde

boerengemeenschappen leven zwaar in

doornige heggen boden voor zangvogels

soorten. Het is het dorp zoals we het

de verdrukking. De biodiversiteit in het

schuilplaatsen tegen roofvogels.

kennen van de schilderijen van Breughel,

boerenland, die vroeger nog vanzelf-

Hamsters vonden het in graanvelden

het landschap waar we ons historisch

sprekend was, is een schaduw van wat

even comfortabel als in de poesta,

mee identificeren. Veel van die oude

ze geweest is.

steenuilen nestelden zich in oude

landbouwlandschappen worden nu als

knotwilgen. Ook vleermuizen ontdekten

natuurgebied beschermd en beheerd.

De relatie tussen natuurbeschermers en
boeren is vaak een gespannen relatie.

Veel van die oude
boerenlandschappen
worden nu als
natuurgebied
beschermd en
beheerd.

Tegenwoordig staat dat beeld ver van de

Beiden zoeken naar manieren om hun

werkelijkheid: na de Tweede Wereld-

areaal te behouden in een regio waar de

oorlog spreidde de lintbebouwing haar

grond onder druk van verstedelijking en

tentakels uit, tot Vlaanderen herleid

de opmars van buitenverblijven of

werd tot één groot stedelijk gebied,

paardenweiden almaar schaarser wordt.

afgewisseld met akkers en velden,

Waar de landbouwer, in de tang van

waarop onder druk van de wereldmarkt

dumpingprijzen voor zijn producten,

en almaar dalende voedselprijzen steeds

vaak geen andere keuze ziet dan steeds

intensiever wordt geteeld. Na het trauma

meer te intensiveren, is de tol voor de

van de wereldoorlog beloofden de

natuur hoog. Het lijkt alsof boeren en

Europese leiders namelijk dat de

natuurbeschermers in een onmogelijke
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patstelling staan. En toch moeten we

Er zijn al gedreven landbouwers en

samen verder. Het afnemen van de

natuurbeschermers die volop

veerkracht van het ecosysteem heeft

onderzoek doen naar hoe je op een

gevolgen die iedereen treffen, zowel de

natuurvriendelijke manier in de

biodiversiteit als landbouwers. De enige

voedselbehoeften van de bevolking kan

constructieve weg vooruit, is een

voorzien. Soms biedt technologie een

gemeenschappelijke weg.

antwoord, soms is het simpelweg
teruggrijpen naar beproefde methoden

Hoewel het discours rond landbouw en

van vroeger. Zo biedt een afgenomen

natuurbescherming gepolariseerd is,

vraag naar vlees, kansen aan een meer

merken we dat er op het veld vaak zeer

extensieve manier van veehouderij, zoals

goed en zeer intensief wordt samen-

die van boer André. In de fruitteelt

gewerkt en dat de spreekwoordelijke

kennen ze al langer de voordelen van

kloof vaak minder diep is dan men op

biodiversiteit: zo worden niet alleen

het eerste zicht zou denken. Waar men

honingbijen, maar ook wilde bijen en

die polarisatie kan overstijgen en kijkt

hommels ingezet om ervoor te zorgen

naar hoe landbouw en natuurbescher-

dat we appels en peren kunnen blijven

ming elkaar kunnen versterken, wordt

eten. Er zijn boeren die maar wat blij

met succes samengewerkt.

zijn met de uilenkasten op hun bedrijf,

Waar men die polarisatie
kan overstijgen, en
kijkt hoe landbouw en
natuurbescherming
elkaar kunnen versterken,
wordt met succes
samengewerkt.

die muizen en ratten vangen.
VERTROUWEN
“Vertrouwen krijg je als je vertrouwen

Desondanks kan het beter met het

geeft”, zegt John Van Gompel, bezieler

imago van de landbouw, die alleen in het

van de Uitkerkse Polder, een uitgestrekt

nieuws lijkt te komen wanneer er

boven water te houden. Als je aan

natuurgebied van zo’n 1400 hectare.

problemen zijn. Kan de natuurpracht op

landbouw wil doen op een manier die

Van Gompel werkte jarenlang hard aan

het boerenbedrijf een motivatie zijn voor

niet verwoestend is voor de natuur,

de verwezenlijking van het natuurgebied

mensen om de band met de landbouw

moet je je producten aan een eerlijke

en slaagde erin een solide samenwerking

weer aan te halen?

prijs kunnen verkopen.”

runderen begrazen de graslanden en

HERONTDEK DE BOERENNATUUR

We doen daarom een warme oproep om

beheren op die manier de polder, die

“Mensen gaan op vakantie naar de meest

die boerennatuur te herontdekken: ook

ondertussen de grootste kraamkamer

exotische landen, maar hun eigen dorp

al gaat hun bestand hard achteruit, er

voor weidevogels van Vlaanderen is

kennen ze nauwelijks” zegt Jarno

zijn nog grauwe gorzen, boerenzwalu-

geworden. Niet alleen weidevogels zoals

Vandepoel. De jonge landbouwer zweert

wen, kieviten, patrijzen, gele kwik-

grutto, kluut en kievit kunnen er

bij historische brabantse witblauw

staarten en veldleeuweriken. Er zitten

ongestoord broeden, maar ook slobeend

dubbeldoel runderen, die grazen in

nog mussen in heggen. Je kan nog

en wintertaling vinden de plek ideaal

natuurgebieden. Het vlees verkoopt hij

genieten van de rust in de historische

voor hun nageslacht. Boer André De

onder meer in zijn hoevewinkel. “De

landschappen, die we als landbouwende

Rycker is één van de boeren wiens koeien

meeste mensen zijn de band verloren

mens door de eeuwen heen vorm gaven.

in de Uitkerkse Polder grazen. Hij

met de boerennatuur die hen omgeeft.

En wanneer je er dan toch bent: zeg

schakelde daarvoor om naar een

Ze weten niet meer waar hun producten

gedag tegen de lokale boer, sla een

koeienras uit het zuidwesten van

vandaan komen, wat landbouw precies

praatje. Leer diegenen kennen die er elke

Frankrijk. Het is een ras dat goed gedijt

inhoudt.” Jarno boert met veel liefde en

dag weer voor zorgen dat er voedsel op

op de schrale graslanden in de Polders.

passie voor zijn dieren en het landschap

onze tafels komt. Als het kan, koop je

Hij heeft geen spijt van zijn omschake-

waarin hij werkt en leeft. Net zoals de

producten rechtstreeks bij de boeren.

ling. “Ik kan mijn bedrijf op die manier

meeste boeren werkt Vandepoel erg

Help hen om op een duurzame manier

goed runnen. De runderen geven me

hard. “Deze stiel doe je alleen als je

om te gaan met de landschappen waarin

hetzelfde rendement als de witblauwe

gepassioneerd bent”, verzucht hij.

ze sinds mensenheugenis leven en

runderen die ik ervoor had.”

“Prijzen zijn zo laag, dat het voor de

werken.

aan te gaan met lokale boeren. Hun

meeste boeren knokken is om het hoofd
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Dag van de Boerennatuur - 2 juni 2019

ONTDEK JE EIGEN NATUUR
Wil je graag wat meer weten over de akkervogels die tussen de gewassen broeden en
weidevogels die in kruidenrijke graslanden hun thuis hebben? Ben je benieuwd naar hoe
het leven op het boerenerf eraan toe gaat? Doe dan op 2 juni mee aan de Dag van de
Boerennatuur. Op die dag kan je overal in Vlaanderen de boerennatuur in je eigen buurt
ontdekken. Samen met een lokale landbouwer organiseren vrijwilligers activiteiten. In de
agenda op onze website vind je een activiteit in je buurt.
www.dagvandeboerennatuur.be

Limousin koeien grazen in natuurgebied Dorpsbemden. Foto: Wim Dirckx
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Legaten

© Wim Dirckx

“Hier zouden mijn ouders
trots op geweest zijn”

Gert Buelens leerde dankzij zijn ouders kijken naar de natuur. Het begon met bloemen en
vlinders in de tuin en groeide uit tot een echte passie voor vogels.
“Nadat mijn ouders gestorven waren, verkochten we met pijn in het hart het ouderlijk huis, en
z’n prachtige tuin. Mijn vrouw Sonia en ik beslisten om met een deel van de opbrengst iets te
doen voor de natuur. Maar we wilden wel een wezenlijk verschil maken. Samen met Edouard
van Natuurpunt zijn we op zoek gegaan naar een project dat zo goed mogelijk aansluit bij wat
mijn ouders gewild zouden hebben. We kozen voor de Uitkerkse Polder, de Latemse meersen
en de Leiemeersen. Droomgebieden voor vogels en vogelkijkers. De natuur kan hier nog wat
hulp gebruiken, dus het voelt juist aan om hiertoe bij te dragen.”
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Column

1000 kraanvogels

1

000 overvliegend noord-west.
Het stond op Waarnemingen.be.
En ik werd er gelukkig van, zonder
ze zelf te zien! Met dank aan ene
Frederic Habay, die ze wel had

gezien, 1000 kraanvogels in het puntje van
België. Inmiddels zitten ze waarschijnlijk al
in Zweden, hebben ze een ei gelegd, zijn

Dit stukje gaat over
1000 kraanvogels,
échte en papieren.
Je wordt er vanzelf
gelukkig van.

Het verhaal van de 1000 kraanvogels komt
uit Japan. Daar plooien ze kraanvogeltjes in
lange slierten. Senbazuru, zeggen ze. Na
1000 mag je een wens doen. Er was eens
een klein meisje na de bom op Hiroshima.
Sadako Sasaki heette ze. Ze lag in het
ziekenhuis met leukemie. Daar plooide ze
kraanvogeltjes. Toen ze doodging zat ze

daar twee kuikens uitgekomen. De trek van

aan 644 vogeltjes. Het is zo’n verdrietig

kraanvogels is een spektakel. Kraanvogels

verhaal. Het is waarom ik ben blijven

hebben een spanwijdte van meer dan twee

vouwen. Kraanvogels kunnen er nooit

meter. Je ziet ze. Je hoort ze trompetteren.

genoeg zijn.

En als het er 1000 zijn dan lééf je, ook al ben
je dood.

Ik heb kraanvogeltjes gemaakt op de trein,
in wachtkamers en onder de tafel op

Ik heb eens een leraar Latijn gehad. Hij is al

vergaderingen. Er zijn vogeltjes van

lang dood. Maar ieder jaar, leeft hij een paar

kassaticketjes, kladblaadjes en zilver-

keer wel nog, door de kraanvogels.

papiertjes van het chocolaatje bij de koffie.

Mijnheer Vancoillie gaf niet alleen Latijn.

Er zijn kraanvogels van inpakpapier,

Onder de middag gaf hij ook lessen origami.

reclamefolders en bestelbonnen. Het is een

In zijn boekentas zaten gekleurde blaadjes,

bont allegaartje in alle soorten formaten en

échte Japanse. Ze kostten één frank per

ze blijven komen. Ze zitten ook zo goed in

stuk. Mijnheer Vancoillie leerde ons

elkaar. Als je aan hun staart trekt (voorzich-

vanalles vouwen maar eerst kraanvogels.

tig!) gaan hun vleugeltjes op en neer.

“Als ge duizend kraanvogels hebt geplooid,

Na al die jaren sinds mijnheer Vancoillie zit

wordt ge onsterfelijk”, zei hij. We geloofden

ik al lang over de 1000 kraanvogels. Ik kan

er niks van. Maar Vancoillie plooide en

ze vouwen met mijn ogen dicht. Vraag is

plooide. In de zak van zijn jas zaten altijd

alleen wat ik zal wensen! Hoe langer hoe

papiertjes. Had hij even niks te doen dan

minder. En zeker geen leven voor altijd.

kwam daar altijd weer een kraanvogeltje

Maar als ik lees over 1000 kraanvogels

van. Hij heeft er zeker duizend gemaakt,

overvliegend noord-west in Luxemburg

maar het heeft niet geholpen. Hij was nog

dan weet ik weer wat ik moet wensen. Ik

maar net met pensioen toen zijn hart

wens ze allemaal een mooi broedseizoen in

stopte met kloppen. Ineens was het

het noorden. Alle kuikens groot! Gevolgd

gedaan. Maar ik zal hem nooit vergeten. Ik
kan geen kraanvogel zien of ik denk aan
Vancoillie. 1000 overvliegend noord-west!
Ze vliegen in grote V’s. Natuurlijk is het niet
de V van Vancoillie maar toch.

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.

door een rui in alle comfort. En dat ze nog
lang heen en weer mogen vliegen.
1000 kraanvogels, je wordt er vanzelf
gelukkig van.

An
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Mijn gebied

“Laat de jeugd
maar komen”
Philippe Bertier en Maarten Schelstraete

DE DAMVALLEI
IN DESTELBERGEN
Langs een oude, verlande bocht van de Schelde,
ontstond vele jaren geleden een laagveengebied:
de Damvallei. Het gebied zit vandaag wat verhuld
rond de E17 en R4, maar daar trekt de natuur zich
weinig van aan. Zeldzame soorten zoals de
visdief, kleine modderkruiper en grote boterbloem
voelen zich er in hun sas. Elk seizoen valt er wel iets
te beleven. In de lente laten duizenden bloemen de
hooilanden schitteren, in de zomer is het
uitkijken naar kleurrijke libellen, en in de herfst
kan je volop zwammen zoeken. Dit jaar viert
Natuurpunt Damvallei het 20-jarige bestaan van
de Damvallei. Zo brachten ze een boek uit: ‘De
Damvallei, een beeldend verhaal’. Over de veerkracht van de natuur.

WANDELEN
Zin om de Damvallei te verkennen? Verschillende wandelroutes gidsen je door het gebied.
Meer info op www.natuurpunt.be/damvallei
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Conservators
Zo’n jaar geleden begonnen we samen aan een nieuwe
uitdaging: we werden medeconservators. We waren al kind
aan huis in de Damvallei en gingen er vaak ravotten, maar
nu pas wordt duidelijk wat voor rijke natuur hier te
bewonderen valt, én nog onder de grond zit. Herstel je een
hooiland, dan bloeit er al snel een bloemen- en plantenweelde. Dat werkt erg motiverend. Samen vormen we de
jonge garde in het team: een nieuwe wind! Zo maakten we
van de beheerwerkdagen een maandelijks topmoment, met
catering en al. Ook jeugdbewegingen vragen we om een
dagje te helpen. Hopelijk sijpelen nog meer jongeren
binnen, ze zijn zeker welkom.

Mijn gebied

“Dit wil ik
iedereen tonen”

“Altijd weer
		piekfijn”

Marleen De Bels

Chris Deliaert

Maakt deel uit van het gidsenteam

Opruimer en manusje-van-alles
Met de Damvallei hebben we een mooie brok natuur in
Destelbergen en Laarne. Vooral de bloemrijke hooilanden
in de Bochten en de moerassige Hauw spreken tot de
verbeelding. Jammer genoeg deelt niet iedereen die
verwondering. Te vaak nog laten mensen hun afval rondslingeren. Een doorn in het oog voor ons als vrijwilligers,
maar ook voor de wandelaars. Daarom doe ik regelmatig mijn
ronde door het gebied, gewapend met een vuilzak. Soms ga ik
alleen, soms trommel ik mijn vrouw en familie op. En wat ik
nog zoal doe? De wandelpaden onderhouden, bewegwijzering controleren, noem maar op. Zo ligt de Damvallei er
steeds keurig bij.

Foto’s © Wim Dirckx

Mensen warm maken voor de natuur: het zit mij in het
bloed. Mijn leven lang was ik leerkracht biologie en sinds 15
jaar gids in de Damvallei. Ik wil zoveel mogelijk mensen
laten proeven van het gebied. Hooilanden, broekbosjes,
poelen en sloten: er valt genoeg te ontdekken. Wat ook je
voorkeuren of wensen zijn, ons gidsenteam zorgt ervoor. En
zijn er beheerwerken of aankopen op til, dan sta ik steeds
paraat om te helpen en bij te leren. Zo staat het werk nooit
stil in de Damvallei, maar wat is de beloning groot. Heel wat
soorten keren terug. Ratelaar, krabbescheer, reeën en zelfs
de bever: hier komen dromen uit.
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In actie

1

3

Paardenkracht
op kousenvoeten

2

Met zijn forse lichaamsbouw is het Belgisch trekpaard best een stoere verschijning. Vroeger
trok hij karren en sleepte hij bomen, maar na de Tweede Wereldoorlog werd hij overbodig. Nu
keert hij langzaamaan terug, ook in De Damvallei in Destelbergen. Daar werkt de zachtaardige
krachtpatser zij aan zij met vrijwilligers, en bewijst hij zijn nut tegenover machines.
Tekst: Han Lagring, foto’s: Wim Dirckx

1

Even kennismaken: Hector is het

2

Natuurbeheerder: Een trekpaard

3

Voorzichtig: Gesneuvelde planten,

trekpaard van baasje én Natuurpunt-

is een welkome hulp voor beheerteams.

vrijwilliger Nico. Hij is een vrolijke

Vooral daar waar machines moeilijk bij

heel wat schade aanrichten. Niet zo met

puber: 4 jaar oud, maar nu al oersterk.

kunnen, zoals bossen of natte gras-

een trekpaard. Secuur maar krachtig,

Als volwassene zal Hector twee keer zijn

landen, is hij erg handig. Hij sleept er

flexibel en stil doet hij zijn werk, als een

eigen gewicht trekken, 1600 kilo in

met takken en kleine wilgenboompjes.

echte natuurbeschermer.

totaal.
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geplette bodems: machines kunnen ook

In actie

6

4
5

4

Mensenvriend: Hector straalt rust

uit. Een trekpaard is heel zachtaardig.

5

Goede zorgen: Ook een trekpaard

vraagt verzorging: af en toe de hoeven

6

Levend erfgoed: Het Belgisch

trekpaard sleept een lange geschiedenis

Hij schrikt niet van wat lawaai of drukte

onderhouden, inenten en een dokters-

met zich mee. Hij vocht in oorlogen, trok

en is stressbestendig. Perfect voor een

bezoek. Verder is het een taai dier. In de

schepen en koetsen, en genoot inter-

beheerteam, en leuk voor de kinderen!

winter staat hij gewoon buiten, op een

nationale faam. Vandaag houden

droge wei, met extra voedsel.

liefhebbers de soort in ere.
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Visie

Natuur is het krachtigste antwoord

OP HET KLIMAATVRAAGSTUK
Tienduizenden betogers op de klimaatmarsen. Onze hoofdstad, wekelijks overspoeld door
scholieren en studenten die pleiten voor meer klimaatactie. En signformyfuture,
het burgerinitiatief dat de grootste Belgische klimaatcampagne ooit op poten zet.
Het klimaatvraagstuk doet onze samenleving daveren. Terwijl het debat zich vooral toespitst
op technologie, ligt het krachtigste antwoord gewoon onder onze neus: in de natuur.
Tekst: Robin Verachtert, tekeningen: Korneel Detailleur.

D

e roep van burgers voor een
daadkrachtiger klimaatbeleid klinkt steeds luider.
Ze zijn bereid om daarvoor
uit hun zetel te komen, zelfs

als het pijpenstelen regent. Het besef
groeit dat er geen planeet B is en dat we
enkele versnellingen hoger moeten

Het klimaatprobleem
kent een remedie die
zo evident is dat ze
wel eens uit het oog
verloren wordt:
de natuur.

remedie die zo evident is dat ze wel eens
uit het oog verloren wordt: de natuur.
Natuur als CO2-slurper
Bossen, graslanden, moerassen, veengebieden, slikken, schorren en kustgebieden, ze hebben allemaal het

schakelen om de opwarming van de

bijzondere vermogen om letterlijk CO2

aarde onder de 1,5 graden te houden.

uit de atmosfeer te trekken. Onze

De wetenschap is duidelijk: om de

natuurgebieden, bodems en zeeën

klimaatdoelen te halen moeten onze

absorberen wereldwijd een flink deel van

inspanningen vervijfvoudigen. Over 25

de door de mens veroorzaakte broeikas-

jaar moet de wereldeconomie klimaat-

gassen. Maar het kan nog beter. Een

neutraal zijn.

studie in Proceedings of the National
Academy of Sciences berekende dat

De hamvraag luidt: hoe pakken we dat

indien we slimmer aan de slag gaan met

aan? Wat opvalt, is dat de focus vaak

natuurontwikkeling en een halt toeroe-

verengd wordt tot energie. Voor een deel

pen aan de vernietiging van onze bos- en

terecht natuurlijk: we kunnen niet evolu-

natuurgebieden, we de uitstoot van

eren naar een koolstofarme samenleving

broeikasgassen in 2030 met 11,3 miljard

als we niet volop inzetten op zonne-

ton per jaar kunnen verminderen. Ter

panelen, windmolens en betere opslag-

vergelijking: het zou zijn alsof we nu

en energiezuinige systemen. En we

wereldwijd stoppen met het verbranden

zullen ook technologisch innovatieve

van alle olie. Hiermee kunnen we 37%

paden moeten verkennen. Maar met

van de geplande uitstootvermindering

technologie alleen zullen we de klus niet

realiseren, die nodig is om de

klaren. Het klimaatprobleem kent een

opwarming van de aarde tegen te gaan.
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Buffer in tijden van

kunnen nieuwe natuurgebieden en

klimaatverandering

kronkelende rivieren ervoor zorgen dat
het water trager wegstroomt en dus meer

Naast het vermogen om broeikasgassen

kans krijgt om in de bodem te sijpelen

uit de lucht te halen, heeft natuur nog

zodat grondwaterlagen worden aan-

een ander belangrijk voordeel. Ze kan

gevuld. Door onze verharding stroomt

onze maatschappij beter beschermen

nu veel te veel water rechtstreeks af naar,

tegen de negatieve effecten van klimaat-

uiteindelijk, de zee. De natuur kan

verandering. Zo kunnen natuur- en

helpen om wateroverlast en over-

valleigebieden, waar natuurlijke

stromingen te vermijden.

Natuur kan onze
maatschappij beter
beschermen tegen de
negatieve effecten van
de klimaatverandering.

processen de ruimte krijgen, fungeren
als klimaatbuffer. Ze kunnen heel veel

Werken met natuur is vaak ook goed-

water opvangen in tijden van extreme

koper dan grote, artificiële infra-

neerslag en weer afstaan in periodes van

structuurwerken als beschermings-

grote droogte. Fenomenen waar we

middel tegen extreem weer. Ze leveren

almaar vaker mee te maken zullen

daarnaast heel wat extra voordelen op.

krijgen. Slikken, schorren en duinen

Zo beschermen de overstromings-

groeien mee met de zeespiegelstijging en

gebieden van het Sigmaplan ons niet

beschermen zo de kustbewoners.

alleen tegen overstromingen, maar

En bossen in heuvelachtige streken zijn

vormen ze ook een rustplaats voor

cruciaal om erosie en modderstromen te

trekvogels. En daar bovenop is het er nog

vermijden. Samenwerken met natuur is

eens aangenaam fietsen of wandelen.

extra belangrijk in ons sterk verstedelijkt
Vlaamse landschap. In onze steden doen

Een ambitieus natuurbeleid zal het

ming: de Europese Habitat- en Vogel-

we er goed aan om de natuur op hun

klimaat ten goede komen

richtlijn vormen de hoekstenen van het

grondgebied zo robuust, divers en

natuurbeleid. Natuurbescherming in de

gezond mogelijk te maken. Door te

Beeld je Vlaanderen in vanuit de lucht.

Noordzee is dan weer federale materie.

investeren in natuur en de woonwijken

Met natuur langs beken en rivieren,

Voor onze kust zal het belangrijk zijn om

en straten te dooraderen met open water,

tussen natuurgebieden, over hagen en

de natuurwaarden onder water te

groene gevels en daken kunnen we voor

houtkanten, tot in het hart van onze

versterken zodat de zee de klappen

verkoeling zorgen. Buiten de steden

steden en zelfs industriegebieden.

van de klimaatverandering mee kan

Natuur en waterlopen zijn er verweven

opvangen. En op Vlaams niveau is

tot een groenblauw netwerk dat zich

daadkracht nodig om de betonstop

vertakt over heel Vlaanderen.

onmiddellijk in te voeren, zodat er meer

Een robuust snoer waarlangs kwetsbare

ruimte is voor groenblauwe netwerken.

planten en dieren zich kunnen
verspreiden. En tegelijk een buffer tegen

Nooit was de wil om het klimaatvraag-

de gevolgen van de klimaatveranderin-

stuk op te lossen zo breed gedragen.

gen. Ambitieus, maar haalbaar.

Meer robuuste natuur is het krachtigste
antwoord dat we in petto hebben en de

In mei 2019 trekken we naar de stembus

beleidsbakens daarvoor moeten nú

voor Europese, federale en Vlaamse

uitgezet worden. Het is zoals de jonge en

verkiezingen.

dappere bosbrossers als Anuna De
Wever haarfijn aanvoelen: we bevinden

Op élk van die drie beleidsniveaus speelt

ons op een scharniermoment. Laten we

een natuurstem een bepalende rol.

hun energie verzilveren in politieke actie,

Europese wetgeving vormt vaak de basis

en in de toekomst.

voor federale en Vlaamse natuurbescher-
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SAMEN OP
AVONTUUR

TOT

€ 50
EXTRA
KORTING*

+

EEN ONVERGETELIJKE VAKANTIE

Ga voor een vakantie midden in de natuur. Dit kan in
een van de ruim 85 vakantieparken in negen landen.
Vanuit uw sfeervolle accommodatie loopt u zo de
natuur in. Maak een wandeling, plons in het zwembad
en sluit de dag af in één van onze parkrestaurants. Welk
vakantiepark kiest u?

TOT € 50 NATUURPUNT VAKANTIEVOORDEEL
* Kijk voor meer informatie, voorwaarden en deelnemende
parken op landal.be/NTP49L of bel 070-77 80 80 (0,30 EUR/min.)
o.v.v. actiecode NTP49L.

Ontdek wat groen kan doen
19-00056 Natuurpunt advertentie.indd 1

16-01-19 16:22

Help de vogels

en geniet van meer leven in je tuin

Speciaal voor Natuur.blad lezers:

10% KORTING op nestkasten
Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NBKAST19

10%
Kortin
g
Geldig t/m 10-6-2019

Samenwerken

duo
Natuurpunt Markvallei en Vivara
maken nestkastspel
In bezoekerscentrum De Klapekster kijken Chris
van Boxel van Natuurpunt Markvallei en Jan
Thomassen van Vivara tevreden naar een groep
spelende kinderen. Buiten hangen verschillende
soorten nestkastjes die de rode draad vormen van
een spel voor jonge natuurliefhebbers. De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei werkten ook
een kwartspel uit met als thema nestkasten. Zo
kunnen kinderen spelenderwijs meer leren over de
verschillende vogelsoorten.
Chris van Boxel: "Ze leren hoe ze er uitzien en hoe

Het warmste bos
Tijdens De Warmste Week, de grootste solidariteitsactie in Vlaanderen,
traden enkele gerenommeerde bands op ten voordele van hun favoriete
goede doel. STIHL, producent van bos- en natuurbeheeruitrusting, was
hoofdpartner van deze optredens en koos Natuurpunt uit als goed doel.
STIHL en Natuurpunt kennen elkaar dan ook goed. Onze vrijwilligers
en arbeiders maken dagelijks gebruik van het professioneel materiaal om
onze natuurgebieden te beheren.
Om geld in te zamelen werden mutsen en houten schijfjes verkocht via
winkels, deur aan deur acties en kerstmarkten. Dat alles werd mogelijk
gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers en bedrijven.
Carvers, houtkunstenaars, ontwierpen bosdieren, banken en stoeltjes die
online werden geveild.
De verkoop leverde 30.000 euro op, goed voor meer dan 7000 m2 nieuw
bos. Op 17 februari werd dit Warmste bos aangeplant in het natuurgebied Ganzeveld in Aalter.
www.natuurpunt.be/ganzeveld

ze leven. Het is prachtig om zien hoe de kinderen
opgaan in het spel en hoe het hen aanzet om
logisch na te denken. Het komt er voor de kinderen
op aan om de juiste match te vinden, en daar komt
dan wel wat denkwerk bij kijken."
Voor de verschillende vogelsoorten die in onze
tuinen en bossen voorkomen maakte Vivara
aangepaste nestgelegenheden. "De nestkasten zien
er anders uit omdat de vogels die er in broeden er
natuurlijk ook anders uitzien. Bovendien werken
we met verschillende materialen zoals FSC hout of
houtbeton. Elk type nestkast is bovendien
ontworpen in overleg met onze natuurpartners
zoals Vogelbescherming en Natuurpunt” zegt
Jan Thomassen, CEO van Vivara.

Autismevriendelijk Museum
Sinds 2018 is het Natuurpunt Museum in Turnhout erkend als ‘autismevriendelijk Museum’. Aan de hand van een visueel stappenplan kunnen
bezoekers zich thuis al voorbereiden op het museumbezoek zodat ze
stressvrij op stap kunnen gaan. Mensen met autisme hebben nood aan
structuur en voorspelbaarheid. Wanneer zij op reis of daguitstap gaan
valt die structuur echter vaak volledig weg.
Toerisme voor Autisme werkte samen met de Provincie Antwerpen dit
project uit. Al 20 locaties nemen hier aan deel en er stappen nog steeds
locaties bij in.
Wil je meer weten over dit project neem dan zeker een kijkje op de
website www.toerismevoorautisme.be

Nu is het genieten van het leven rondom het
bezoekerscentrum. Zowel van de spelende kinderen
als van de vele vogels.
www.natuurpunt.be/bcklapekster
www.natuurpunt.be/winkel

Op consult in de natuur
Trilations is een management consulting bedrijf uit Kontich. Het bedrijf
zit in volle groei, maar ergens begon het te knagen. Want vliegtuigreizen, papierstapels: is dat nog helemaal verantwoord? Trilations wou
iets teruggeven aan de natuur en besloot samen te werken met
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Toen bleek dat vlak bij hun kantoor
een weiland wordt omgevormd tot natuur, stond het bedrijf te
springen om het project te steunen. Financieel, maar ook fysiek.
Binnenkort stropen de consultants hun mouwen op om boompjes te
planten in de Edegemse Beekvallei, een nieuwe oase vlak bij de stad.
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Samenwerken

Mechelse omgeving wordt
dynamisch belevingslandschap

ding

Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het Agentschap voor
Natuur en Bos kregen van de Vlaamse regering 300.000 euro voor de
voortzetting van het project Open Ruimte In en Om Mechelen
(ORIOM). Dat project moet veerkrachtigere, meer verbonden en
toegankelijkere open ruimtegebieden opleveren.

Vogelvriendelijke chocolade
Zwartkop en fitis zijn trekvogels
die in hun overwinteringsgebieden,
zoals Ivoorkust, hun habitat zien
verdwijnen. 85% van de oppervlakte is er ontbost omwille van
de intensieve cacaoteelt. Natuurpunt en Belvas, Belgisch fairtrade chocolatier,
starten daarom een herbebossingsprogramma
op met de lokale cacaoproducenten waarbij ze
100 schaduwbomen per hectare aanplanten.
Bovendien ontvangen de producenten een
betere prijs zodat kinderen naar school kunnen
en ook vrouwen een opleiding kunnen volgen.
De paaseitjes geproduceerd met die cacao zijn
exclusief te koop bij Carrefour.

Dankzij de subsidie kunnen de drie kernpartners en de lokale besturen
van Mechelen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek, Zemst,
Boortmeerbeek en Duffel verder bouwen aan een geïntegreerd en
dynamisch belevingslandschap.
“Sinds de start van het eerste ORIOM-project 2,5 jaar geleden, hebben
we heel wat projecten in de steigers gezet”, vertelt projectcoördinator
Myrtle Verhaeven. “Tijdens de eerste jaren van verkennen, inventariseren
en projectpartners samenbrengen, hebben we werkgroepen opgericht
rond verschillende deelgebieden. Die buigen zich bijvoorbeeld over de
ontwikkeling van Kauwendaal tot een volwaardig stadsbos, werken aan
het verbinden van de leefgebieden van de otter en hebben een gebiedsvisie voor de Zenne- en Barebeekvallei opgemaakt. Ook hebben we
verschillende andere projectsubsidies binnengehaald.” Een van de meer
zichtbare realisaties was de komst van een de wandelkaart
‘Samen-op-pad’ met daarop alle kindvriendelijke routes in de regio.
We kijken ernaar uit om samen met de partners steeds weer een boost
te geven aan de open ruimte.”

© Shutterstock

www.rlrl.be/ORIOM

© Wim Dirckx

doen

WAI-NOT

“Als onderneming willen we iets teruggeven aan de natuur. Binnenkort helpen
we in de buurt van ons kantoor de
Edegemse Beekvallei om te
toveren tot groene oase.”

Breng eens een bezoekje aan WAI-NOT, een
toegankelijk website voor jongeren die behoefte
hebben aan extra ondersteuning. Het aanbod
varieert van educatief tot (re)creatief,
informatief en zeker interactief. Tot de doelgroep behoren jongeren die moeilijk of niet
kunnen lezen en schrijven. Ze gebruiken een
duidelijk verstaanbare taal ondersteund door
tekstmarkering, spraak en afbeeldingen. Sinds
kort vertalen ze ook sommigen van onze
natuurberichten. Zo kan iedereen van de
natuur genieten.
www.wai-not.be

Claire Versluys,
Head of Organizational Transformation
maart | april | mei 2019 NATUUR.BLAD
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VOOR UITZICHTEN DIE EINDELOOS VER REIKEN

Met de CL Pocket Mountain verrekijker ben je toegerust voor elke
ontdekking. Je zult versteld staan van zijn compacte, opvouwbare
ontwerp en zijn uitstekende optische kwaliteit, of je nu in de bergen
onverwacht dieren tegenkomt of gewoon op reis bent. Altijd bij de hand,
waar je ook bent. SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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Boven: Geregeld flitst de ijsvogel hier voorbij. Foto: Luc Meert
Onder: De dodaars is het kleinste fuutje van Europa. Foto: Wim Dirckx

De boommarter zal je hier nog niet zien, maar het bos is er wel klaar voor. Foto: Vilda/Yves Adams

Wandeling Plan Boommarter
						in Halle
Geen kwaad woord over het Hallerbos, waar ieder voorjaar bussen met toeristen
stoppen om selfies te maken met wilde hyacinten. “De lila zee van bloemetjes blijft
magisch. ‘s Ochtends vroeg en na 17 uur nog het meest. Maar er is meer in Halle,
namelijk ons Plan Boommarter, met een wandelroute tussen andere bossen in de buurt.
Voor fijnproevers.” Tekst: An Olaerts

E

igenlijk ben ik al teleurgesteld

in de omgeving. Het maakt het gebied

Floere Fluwijn

nog voor de wandeling begint.

aantrekkelijk voor de boommarter.

Aan het Kasteelpark van Lembeek

Ik dacht dat we boommarters

Johan Merckx is voorzitter van

wachten Johan Moerman en Bert

gingen zien, maar er zitten helemaal

Natuurpunt Halle. “Sorry voor de

Ghysels van Natuurpunt Halle. Het trio

geen boommarters in Halle. Het is de

boommarter”, lacht hij. “Hopelijk komt

trekt al jaren aan de kar van Plan

bedoeling dat ze er komen, wat toch iets

hij ooit. Het terrein is er in ieder geval

Boommarter. Met resultaat! Floere

anders is. Plan Boommarter verbindt het

klaar voor.”

Fluwijn laat zich weliswaar niet zien

beroemde Hallerbos met andere bossen
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onderweg. Maar op geen enkel moment

Verscholen schoonheid op het Malakoffdomein. Foto: Vilda/Rollin Verlinde

heb ik de boommarter gemist. De

het Hallerbos. We beginnen in het

15 hectare. Eigenaar? Het Agentschap

wandeling is een complete verrassing.

Kasteelpark van Lembeek. Het kasteel

Natuur en Bos. Drie natuurambtenaren

Zoveel afwisseling verwacht een mens

is weg, gesloopt in 1972.

komen aangereden. Het zijn beren van

niet, zo dicht bij de Brusselse ring. Plan

venten. Er worden handen geschud en

van verborgen klaterbeken, houtkanten

Wonderbaarlijke
vismigratie

en geheime wildernisjes.

Over een plankenpad komen we bij de

ANB, Stad Halle en Regionaal Land-

Boommarter is een aaneenschakeling

praatjes gemaakt. Plan Boommarter is
een samenwerking tussen Natuurpunt,

Zenne en het kanaal Brussel-Charleroi.

schap. Het gaat goed tussen de partijen!

De paadjes kronkelen achteloos richting

Het uitzicht is weids. En de plannen zijn

Mijn drie gidsen schijnen iedereen te

groene vallei. Vanzelf zou je er voorbij-

groot. Dit is de Zenneweide. Het

kennen onderweg, buren, wandelaars,

lopen. Gelukkig staan er pijlen. Boven-

scheelde niet veel of het was industrie-

honden en mountainbikers. Om een brug

dien kent het gezelschap het gebied op

gebied geworden. In de bomen langs de

te slaan tussen vijf natuurgebieden moet

zijn duimpje. Onderweg wordt er

oevers nestelen intussen aalscholvers.

je ook mensen verbinden. Maar nu wil ik

overlegd over welke stukjes we moeten

Ze schijten alles wit. Het is een teken van

eerst weten wat de toren midden in het

laten schieten. Plan Boommarter is na

vis! “We hebben voor een vistrap

hooiveld staat te doen.

25 jaar te groot geworden om zomaar

gezorgd, van het kanaal naar de oude

eventjes te laten zien. Voor je het weet zit

arm van de Zenne”, zeggen de heren.

Folietje uit de 19de eeuw

je aan 20 kilometer! De wandeling heeft

“Zodra de verbinding klaar was kwamen

De Malakofftoren is een Russische

drie startplaatsen, zo uitgestrekt is het

de vissen. Een wonderbaarlijke vis-

burcht, tussen aanhalingstekens,

binnengebied tussen het Lembeekbos,

migratie was het! Intussen zijn we op

compleet met kantelen. De toren is nep.

Maasdalbos, de Berendries, Warande en

het Malakoffdomein. Oppervlakte?

Het een folietje uit de 19de eeuw,
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Naar buiten
gebouwd door een kasteelheer die eens een tuinfeestje gaf. Hij
wilde de Slag bij Malakoff naspelen, een veldslag tussen Russen en
Geallieerden op de Krim! Daar hoorde een toren bij. Ga erheen,
mensen. Dit is het mooiste plekje van Halle. Het is een plaatje van
rietkragen, houten steigertjes, struwelen en opgeschoonde vijvers.
Het is een paradijs voor de dodaars, het kleinste fuutje van Europa.
Om de hoek van de Malakofftoren, voorbij een hertenveld, ligt een
ijskelder. Vroeger bewaarde de kasteelheer hier zijn koelte. Nu is het
een schuilplaats voor dwergvleermuizen en watervleermuizen. We
stappen verder richting Berendries en Maasdalbeek. Een ijsvogeltje
trekt een blauwe streep tussen de oevers.

Strandwandeling
We volgen een akkerweg richting Maasdalbos. “Maar eigenlijk is dit

Dwalen door
de bossen rond Halle
Wil je verdwalen in prachtige
voorjaarsbossen? Dan zijn het
Hallerbos en de omliggende bossen
de ideale omgeving voor een weekend
weg. De verborgen wildernis doet je
helemaal vergeten dat je je zo dicht
tegen onze hoofdstad bevindt.

een strandwandeling”, zegt Bert Ghysels. Uit zijn veldtas haalt hij
een oude kaart. “Dit is de kustlijn van de Diestiaanzee, 70 tot 3
miljoen jaar geleden. De westenwind heeft de oostoevers van de
Zenne opgehoopt.” Ik voel het in mijn benen. De wandeling van
Plan Boommarter loopt flink bergop. “We zijn vlak bij de taalgrens”,
zegt Johan Merckx, maar ik kan niet praten. Ik hijg alleen maar
iets over mijn conditie. Gelukkig loopt de weg even later terug naar
beneden, voorbij een lange dikke haag van mei- en sleedoorn. “Het
Hallerbos groeit”, zeggen de mannen trots. Ze wijzen op 20.000
pas geplante jonge bomen. We maken een haakse hoek naar links.
In de berm van de holle weg staan oude knotwilgen. Een steenuiltje
knijpt zijn oogjes dicht in de zon. Sinds kort bestaat er een kijkboek
over het Hallerbos. Het staat vol weetjes en idyllische foto’s,
compleet met het Plan Boommarter. Maar aan een wandeling in
het écht kan het boek niet tippen.

Picknicklandje
We klimmen uit de zavelputten van een oude zandwinning naar de
Warande, in het centrum van Essenbeek. “Vroeger was dit een wat
verwaarloosde hoek”, zegt Johan Merckx. “In samenwerking met de
stad hebben we de Warande een nieuw leven gegeven." Door een
houten poort gaan we binnen in een picknicklandje tussen fruitbomen. Het loopt uit op een speeltuin en een vreemd sportveld. Het
ziet eruit als een reusachtige zaklamp en het blijkt een kaatsbalveld
te zijn, balle pelote in het Frans. Aan de andere kant van de
taalgrens is het populair.
We volgen de Vijverbeek terug naar Lembeek. Onderweg komen we
een koe tegen. Het is een galloway. Ze onderhoudt het grasland van
de Berendries, drinkt een slok uit de beek en kijkt opnieuw op.
Misschien heeft zij de boommarter al wel gezien? Op een avond
toen de fijnproevers van het Plan Boommarter al lang terug
thuis waren!

Hotel-Restaurant Les Eleveurs
Het hotel dankt zijn naam aan de paardenfokkers van
de beroemde Brabantse trekpaarden. Je kan er terecht
in één van de 16 elegante hotelkamers met gratis wifi,
satelliet-TV en minibar. Tafelen kan je in het restaurant
met vernieuwde bistronomieformule. Op zonnige dagen
kan dat op het terras van onze binnenkoer.
Het professionele team heet alle Natuurpuntleden
gastvrij welkom.
Meer info en reservatie:
Hotel-Restaurant Les Eleveurs, Suikerkaai 1A (Station),
1500 Halle, 02-361 13 40, les.eleveurs@myonline.be,
www.les-eleveurs.be

WIN!
Win een overnachting voor 2 personen
inclusief ontbijt in Les Eleveurs.
Geef antwoord op de vraag ‘Welke
dieren schuilen in de ijskelder van het
Malakoffdomein?’ en wie weet verblijf
jij binnenkort in Halle.
www.natuurpunt.be/win
Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op vertoon
van een geldige lidkaart.
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10 x actief

Terugkeer van de weidevogels
Na een energieverslindende tocht van duizenden kilometers keren de weidevogels
terug uit het zuiden. Ze moeten eerst aanvetten voor ze verder trekken of kunnen
broeden. In het begin van de lente is het een drukte van jewelste op de weiden.
Tekst: Yasmine Heynderickx

6 Kalkense Meersen

Antwerpen

1 Turnhouts Vennengebied
Door de openheid en rust in het gebied voelen
weidevogels zich hier thuis. Hier leeft een grote
populatie grutto’s en de wulp broedt op de heide en
omliggende weilanden.

2 Den Battelaer en de Oude
Dijlearm
De natte polderweilanden vormen een rijk
gevulde tafel voor kemphanen, tureluren, grutto's
en groenpootruiters. Met wat geluk kan je een
overvliegend rode wouw observeren. Tijdens de
voorjaarsstrek strijken tientallen watersnippen neer
in het gebied.
Limburg

3 Schulensbroek
Dichtbij het klaverblad van Lummen ligt een
verrassend vogelparadijs. Gelegen op een drukke
trekvogelroute is dit een ideaal gebied om
weidevogels te zien.

4 Vallei van de Zwarte Beek
(Halen)
In Halen stroomt de Zwarte Beek eerst door een
open valleigebied waar weidevogels graag vertoeven.
Eind maart weerklinkt het kenmerkend geluid van de
watersnip. De wapperende staartveertjes maken een
mekkerend geluid, vandaar de bijnaam hemelgeit.
Oost-Vlaanderen

5 Levende Leie
Elk voorjaar broeden grutto's en kieviten in de
Assels. In de korte vegetatie begeleiden ze hun
donskuikens op hun eerste zoektocht naar voedsel.
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Met duizend hectaren aaneengesloten laaggelegen
weiland, doorploegd met sloten en poelen in
een oude meander van de Schelde vormen de
Kalkense Meersen een bijzondere broed- en
overwinteringsplaats voor vele weidevogels.
Vlaams-Brabant

7 Aronst Hoek
In de vallei van de Grote Gete wordt hard gewerkt
aan een uitgestrekt en afwisselend natuurcomplex.
In het voorjaar weerklinkt de mooie baltszang van
de wulp.

8 Demerbroeken
De Demerbroeken vormen een snoer van trilvenen
en poelen, verscholen tussen drassige graslanden en
rietmoeras. De rust en uitgestrektheid werkt als een
magneet voor vele dieren. Weidevogels als watersnip,
zomertaling en slobeend voelen zich er prima.
West-Vlaanderen

9 Uitkerkse Polder
In de lente is het uitgestrekte landschap van de
Uitkerkse polder een hotspot voor honderden
baltsende weidevogels. Soorten als smient zijn
paraplusoorten voor andere weidevogels en
steltlopers.

10 IJzerbroeken
De natte hooilanden en graasweiden zijn het hele
jaar door een uitgelezen plek voor duizenden weide-,
riet- en watervogels. Je kan de vogels ontdekken:
via de talrijke vogelkijkhutten en -wanden en langs
uitgestippelde fietstochten en wandelpaden.
www.natuurpunt.be/10xactief

10 x actief
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Focus

HET ORANJETIPJE

De lente komt aangewaaid

Het gekwetter van pas teruggekeerde boerenzwaluwen is voor veel mensen dé start van de
lente. Voor wie oog heeft voor insecten, is het oranjetipje de boerenzwaluw onder de vlinders.
Het vlindertje vliegt rond van eind maart tot mei. Maar door de klimaatverandering komt het
oranjetipje de laatste decennia vaak al meer dan een week vroeger aanfladderen. Nu dus.
Tekst: Wim Veraghtert

Als lentebode valt het oranjetipje best op. Of toch het mannetje,
dat zijn naam alle eer aandoet: een wit vlindertje waarvan de
voorvleugels een felle oranje tip hebben. Bij het vrouwtje
ontbreekt elk spoor van oranje, waardoor je ze al eens kan
verwarren met andere witjes. Begrijpelijk: een vliegend witje valt
niet zomaar op naam te brengen. Je wacht beter tot het vlindertje
even stil zit. Aan de onderkant van de achtervleugel vertoont het
oranjetipje een opvallende geelgroene marmertekening, zowel
bij het vrouwtje als bij het mannetje. Dat is uniek voor deze
dagvlinder.
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Geen kolen maar worsten
Het oranjetipje is familie van de koolwitjes. Maar geen zorgen, de
kolen in jouw moestuin laat het vlindertje met rust. Eitjes worden
afgezet op andere planten, die weliswaar ook tot de kruisbloemigen behoren. Pinksterbloem en look-zonder-look vallen het
meest in de smaak. Je vindt oranjetipjes vooral waar deze planten
goed groeien: in vochtige graslanden (pinksterbloemen) of langs
bosranden en dreven (look-zonder-look). De rups knabbelt niet
van de blaadjes, maar wel van de rijpende zaaddozen, die er bij
deze planten als lange worstjes (hauwen) uitzien.
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Focus
Kilometervreter

Bezet!

Ook je eigen tuin kan een geschikt leefgebied zijn voor het oranje-

Oranjetipjes zetten hun eitjes solitair af: een vrouwtje zal

tipje. Judaspenning is in tuinen de voedselplant bij uitstek. Zelfs in

nooit twee eitjes op dezelfde pinksterbloem leggen. Maar

stadstuinen, waar je geen oranjetipje verwacht, verschijnen toch

wat als verschillende vrouwtjes elk een eitje afzetten op

rupsen als er judaspenning staat. Oranjetipjes zijn behoorlijk

dezelfde plant? Dat is ongewenst, want de rupsen van het

mobiel: ze zijn in staat om enkele kilometers te overbruggen.

oranjetipje kunnen kannibalistisch zijn. Toch gebeurt het

Tijdens hun zwerftochten gebruiken ze vooral kleine landschaps-

in de vrije natuur zelden dat rupsen elkaar opeten.

elementen zoals hagen en houtkanten om het landschap te door-

Wetenschappers ontdekten dat een eitje van het oranje-

kruisen. De beschutting van die elementen verkiezen ze ook in hun

tipje een chemische stof afscheidt, waardoor een

voortplantingsgebied. Niet elke pinksterbloem is voor het oranje-

onwetend vrouwtje meteen kan ‘ruiken’ of een pinkster-

tipje geschikt als waardplant. Meestal kiezen ze forse planten uit,

bloem al dan niet bezet is. Knap, toch?

op een beschut plekje.

Boert goed, maar hoelang nog?
In 2018 werd het oranjetipje in ons land in 853 hokken (5x5 km)

Hangjongere

gemeld, zo vertelt de online natuurdatabank www.waarnemingen.

Net als bij veel andere dagvlinders is het leven van een

be. Het vlindertje komt in zowat het hele land voor. Eigenlijk boert

volwassen oranjetipje van korte duur: ze vliegen

het oranjetipje nog verrassend goed. Vooral graslanden met

gemiddeld 9 tot 14 dagen rond. In die periode moet er

pinksterbloemen worden schaarser door intensivering van het

veel gebeuren: paren, eitjes afzetten op geschikte planten

landbouwlandschap. Ook voorspellen wetenschappers dat het

en ondertussen zorgen dat je genoeg nectar bijtankt.

klimaat tegen 2050 minder geschikt zal zijn voor het oranjetipje.

Het merendeel van zijn leven, zo’n tien tot elf maanden,

Inzetten op het behoud van een kleinschalig landschap is voor deze

slijt een oranjetipje op een passieve manier: als een pop,

én andere soorten geen overbodige luxe.

hangend aan een stengel.

Tegen 2050 zal
het klimaat
het oranjetipje
minder gunstig
gezind zijn

GEELTIPJE
Hoor je de naam geeltipje, dan denk je misschien: aha, familie van het oranjetipje! Maar niets is minder waar. Het geeltipje is
helemaal geen vlinder, maar een solitair bijtje. Die soort van 4 tot 7 millimeter groot, dankt zijn naam aan de gele uiteinden van
zijn voelsprieten. Het geeltipje behoort tot de wespbijen: een groep van parasitaire bijtjes die hun eitje in het nest van een andere
solitaire bij leggen (in dit geval: groefbijen). De larve van het geeltipje eet het eitje van het groefbijtje op. Klinkt wreed, maar ook
dat is natuur.
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Seizoensweetjes

DE LAATSTE
HAMSTERS
Geef toe, het is ongetwijfeld één van onze schattigste zoogdieren: de Europese hamster. Met een lengte van ongeveer
27 cm en zijn bonte vacht is hij een aantrekkelijke verschijning.
Maar de kans dat je er in Vlaanderen één ziet, is enorm klein.
Niet alleen omdat hamsters vooral ’s nachts actief zijn en zich
overdag verschuilen in holen, maar vooral omdat ze met
uitsterven bedreigd zijn.
De hamster is een symboolsoort geworden: een dier dat van
nature niet koos om in heiden of bossen te leven, maar wel
in akkers. Enkel in een agrarische omgeving voelen WestEuropese hamsters zich thuis. En daar knelt het schoentje. De
akkeromgeving die de hamster eeuwenlang gewoon was, is de
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voorbije decennia sterk veranderd. Nieuwe gewassen zoals maïs
maken opmars, de granen die nog geteeld worden, worden
sneller geoogst.
Belangrijk is dat de hamsters voldoende dekking vinden op
akkers. Granen die (lang) blijven staan, zijn onontbeerlijk. De
oude naam voor de hamster luidt: ‘korenwolf ’ – al kan je dit
knaagdier bezwaarlijk een pestsoort noemen. Om hamsters
in Vlaanderen te behouden werd een soortbeschermingsprogramma opgemaakt. Als we de hamster niet willen
verliezen, zullen boeren en natuurbeschermers de handen
in elkaar moeten slaan.

Seizoensweetjes

VRAGEN

De grote paddentrek

aan Wim

© Wim Dirckx

Lente. Padden, kikkers en salamanders ontwaken uit hun winterslaap en
trekken richting voortplantingspoel.
Jammer genoeg moet bij die tocht,
op weg naar nieuw leven, vaak een
weg worden gekruist. Vele amfibieën
overleven zo’n passage niet. In 2018
registreerden onze vrijwilligers
10.943 verkeersslachtoffers (en dat is
nog maar het topje van de ijsberg).
Gelukkig konden de padden-rescueteams ook 225.271 dieren veilig naar
de overkant van de straat brengen!
In heel Vlaanderen werden in 134
gemeenten 275 overzetacties op
touw gezet: een absoluut record. Heb je zelf zin om deel te nemen
aan een overzetactie: surf dan gauw naar www.paddenoverzet.be en
beleef de jaarlijkse voorjaarstrek van amfibieën vanop de eerste rij.

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteenlopende vragen van natuurliefhebbers.

Zit er een schorpioentje
in mijn tuin?
Het lijkt wel een babyschorpioentje: compleet
met scharen, enkel de gevaarlijke staart
ontbreekt. Geen echte, maar een pseudoschorpioen dus (ja, zo heten ze echt). Als je hun
grootte (pakweg 5mm) even buiten beschouwing
laat, zien pseudoschorpioenen er echt geen
lieverdjes uit. Het zijn dan ook jagers, die jagen op
allerlei kleine beestjes. Wil je er eentje zien, dan

Ode aan het muskuskruid
In het Hallerbos zijn het de hyacinthen, maar ook in andere bossen
stelen voorjaarsbloeiers de show: bosanemonen, speenkruid, daslook,
sleutelbloemen …. De lente kan niet uitbundig genoeg zijn. Tegen zoveel
kleurenpracht kan het muskuskruid niet op. Dit plantje heeft zijn wetenschappelijke naam niet gestolen: Adoxa moschatellina, de onaanzienlijke
die naar muskus ruikt. Pas als je dit kleinood in detail bekijkt, merk je
de sierlijke structuur van het plantje op. Bovenaan de stengel zit een
kubusvormig bloemhoofdje: vijf geelgroene bloemetjes die elk naar een
kant wijzen. Het muskuskruid is uniek in de wereld: er is geen andere
soort Adoxa, en DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat nauwe verwanten
van het muskuskruid er totaal niet op lijken (bijvoorbeeld de vlier). Kijk
in de lente dus zeker uit of je tussen anemonen geen muskuskruid kan
ontdekken!

moet je geluk hebben: je kan ze vinden tussen
mos, strooisel of onder schors. Of soms toevallig,
op een ander insect: om zich te verplaatsen liften
pseudoschorpioentjes mee met andere dieren.
Gewoon aan de poot van een vlieg hangen en dan
op avontuur. Best een spannend leven wel!

Kruipt een oorworm echt
in je oor?
Aaibaar zijn ze niet, en hun naam hebben ze ook
al niet mee. Oorwormen zijn geen wormen, maar
wel een aparte groep insecten, met zes poten
en vier vleugels. Ze hebben de gewoonte om in
kleine openingen te kruipen: daar vinden ze vaak
een geschikte schuilplaats. Het zal wellicht ooit

© Vilda/Lars

Soerink

wel eens gebeurd zijn: dat iemand een dutje doet
in het gras en een nieuwsgierige oorworm dan in
een oor kroop … Maar de kans dat zoiets gebeurt
blijft miniem. Oorwormen hebben ook positieve
kantjes: ze eten bladluizen en in tegenstelling tot
de meeste andere insecten, zijn oorwormvrouwtjes heel zorgzame moeders!
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Natuurpassie

Suyini
Suyini is 7 jaar en woont in Voeren. Ze is lid van de Chiro en de JNM (Jeugdbond voor Natuur en
Milieu) . Suyini houdt heel veel van de bloemetjes in haar tuin. Ook de kippen en de kat zijn haar
aller dikste vrienden.

Boomhut slingeren
“Ik heb bomen getekend, want als ik aan de natuur denk, dan denk ik aan een bos en veel
bomen. Soms gaan we naar het speelbos in de buurt, en daar zijn veel takken om een hut
mee te bouwen. In het bos gaat de tijd altijd heel snel. Als we naar huis moeten, wil ik
altijd nog langer blijven. Ik heb al eens gevraagd of we daar mogen slapen, maar mama
heeft gezegd dat we eens een hut in de tuin gaan maken. Dat lijkt me wel heel spannend.
Wat ik ook fijn vind, is om in de boom te klimmen. Dat is soms een beetje hoog, maar ik
ben altijd heel voorzichtig. Als ik in het bos ben, denk ik aan de aapjes die in het bos en in
de bomen leven. Soms wil ik ook kunnen slingeren als een aapje.”

Tip!

Je bent jong en je wil spelen en ravotten in het bos. Dat kan, in de speelzones. Speelzones zijn
stukken natuurgebied of bos waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen
en daarbij de paden mogen verlaten. Je mag er kampen bouwen of zelfs een touwenparcours
aanleggen, zolang je na de activiteit alle niet-natuurlijke materialen weer verwijdert. Zowel in
natuurgebieden van overheden als van Natuurpunt zijn er tal van speelzones te vinden. Er is er
vast ook eentje in jóuw buurt!
www.natuurpunt.be/speelnatuur
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Ledenvoordelen

LEDEN

1

VOORDELEN

3
2

4

6

7

5
1. Vlinder memory €13,50 | 2. Bouwpakket nestkast Nell €11,69 |
3. Natuurpunt Premium pinda’s €4,49 | 4. Een tuin voor bijen €15,75 | 5. Vogelgids voor kids €13,49
6. Pindasilo Hios €8,05 | 7. Nestkast berk halfopen €7,19
www.natuurpunt.be/winkel , winkel@natuurpunt.be, 015-43 16 88
Prijzen zijn die voor Natuurpuntleden
maart | april | mei 2019 NATUUR.BLAD
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NATUUR ...in het stadsbos

De bosvloeker

U

leest het goed. Er wordt gevloekt in

eet die ook graag zaden van fijnsparren. Ze zien

het bos. Het gaat om bos’vloeken’

er koddig uit, die zwarte mezen. Bungelend aan

he. Niet dinges, dat ander. Dat van

kleine takjes, en maar zingen. Of vloeken, luid en

die Vlaamse serie over Vlees en

duidelijk. ‘Djutoch – djutoch – djutoch’, klinkt het

Bloed. Neen, écht vloeken.

dan. Of ‘tedju-tedju-tedju’. Een uitroep van

Daar gaat het over.

onmacht, als het ware. Een aanklacht tegen alle
onrechtvaardigheid in alle bossen ter wereld, en

Het valt misschien niet op, als je er niet echt naar
luistert. Zo gaat dat met die vogels: je hebt een
portie verbeelding nodig om er een zinnig
melodietje of een herkenbare toon in te horen.
De koolmees bijvoorbeeld, die klinkt als een
fietspomp: iet-uut-iet-uut. Of het melancholisch
watervalletje, zoals de zang van een roodborst
wordt beschreven. Het heeft iets schoons, die

dit stukje naaldbos in het bijzonder.
Bio: Tim is vogelaar en gids in het
Gentse natuurreservaat
Bourgoyen-Ossemeersen. Hij woont
in een rijhuis in de Brugse Poort in
Gent. Binnen zijn uren werkt hij bij
de Vlaamse overheid en buiten zijn
uren is hij bezig met o.a. boeken
lezen, modelbouw en allerhande
natuuractiviteiten.

Het zit die zwarte mees gelijk niet mee. Alle
miserie van het hele bos moet die op z’n frêle
vogelschoudertjes dragen. Gefrustreerd zet die
dan de kleine veertjes op z’n kop omhoog, gelijk
een klein maar dapper kuifje. En ondertussen
maar schelden. Omdat de nestholte is

vergelijkingen. Want dieren zijn precies als

ingenomen door een andere vogel, wie weet.

mensen, zoiets.

Of omdat hij de voorraad zaden, die hij ieder jaar
verstopt voor de winter, niet meer terugvindt.

Een vloeker dus. In het bos dan nog wel. Je zou

Of misschien omdat er ieder weekend moto’s en

het niet verwachten, in zo’n rustige omgeving.

quads door z’n rustige bos crossen. Je zou voor

Hier Vloekt Men Niet: Bos Ziet U. Maar kijk, het

minder beginnen vloeken.

gebeurt dus toch. En dan nog door een klein
vogeltje. De zwarte mees, daar gaat het over.
Het kleinste grut van de mezenfamilie. Een echte
bosbewoner is dat, en dan nog liefst in naaldbossen. Want behalve spinnetjes en insecten,
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Dju toch.

© Vilda/Rollin Verlinde

...in je tuin

Veilig oord

I

n onze tuin staat een haag. Op zich is dat niet

hongerige - roodborst van bij de buren.

zo bijzonder want bijna elke tuin heeft wel

Onmiddellijk vloogt die de schutting weer over.

een of meerdere hagen. Maar onze haag kijkt.

Achternagezeten door de kleine driftkop uit

Met meerdere oogjes. Nu eens alert,

onze haag.

dan weer nieuwsgierig, maar altijd

Het ging zelfs zover dat die roodborst boos zijn

geïnteresseerd.

borst opzette tegen de rood blozende appel

Die haag vormt een veilig oord. Ze beschermt

op de grond. Weg met dat rood. Je kon zijn

haar gasten. Gevleugelde gasten die zoeken naar

gedachten bijna lezen.

rust of naar een plekje met goed zicht. Zicht op
de voederplaats voor de haag. Vandaar alle
oogjes. Ze kijken door de bladeren heen naar het
menu van de dag.
Eén van de gasten in de haag is een roodborst.
Zowel in de zomer als in de winter zit er altijd wel
eentje. Niet dezelfde. De roodborst van de zomer
vertrekt in de winter op vakantie naar het

Bio: Christine Machiels schrijft als
vrijwilliger voor Natuurpunt.
Daarbij combineert ze haar passie
voor de natuur met haar liefde voor
taal. Ze woont in De Haan en
observeert graag vogels en dieren,
zowel in de tuin als in de vrije
natuur. Opgedane kennis deelt ze
graag met anderen.

In zijn eentje zorgde die vurige roodborst zo voor
heel wat onrust. Vinken fladderden op. Merels
bewogen zich zenuwachtig rond de appel. Ze
hielden elkaar én de roodborst voortdurend in
het oog. Enkel de mezen trokken er zich weinig
van aan. Onverstoorbaar wipten zij in en uit de
haag. Pikten iets lekkers mee, smulden het op en
keerden weer terug.

zuiden. Tijdelijk komt dan een wintergast logeren

Pas wanneer het voedsel op was keerde de rust

in de haag, die zo lijkt op een gratis airbnb voor

tijdelijk weer. Op voorwaarde dat de roodborst

vogels.

van de buren bij de buren bleef, natuurlijk.

De roodborst van afgelopen winter was heviger

Dus ik pak het nu anders aan. Met succes. Vogels

dan de vorige. Vurig van borst én inborst. Het

vliegen af en aan, zoeken elders en keren weer.

voedsel lag nog niet volledig uitgestrooid voor de

Kijken door de blaadjes van de haag. Geïnteres-

haag of de eerste inspectie volgde al. Wachten

seerd en wachtend op de volgende strooibeurt.

tot iedereen aan de voedertafel komt, zat er niet

Mét appel. Ditmaal - omwille van de vrede - in

in. Integendeel. Wie te dicht in de buurt kwam,

tientallen stukjes gesneden.

werd weggejaagd. Zeker de nieuwsgierige - en
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...in close-up

Bewonderenswaardig

D

e wetenschappelijke soortnaam

ontbreekt, dan is haar moederliefde haar fataal

van de kraamwebspin is

geworden ondanks haar goede camouflage.

opmerkelijk te noemen: ‘mirabilis’

We spoelen even terug naar wat vooraf ging. Een

betekent bewonderenswaardig en

mannetje is op vrijersvoeten. Hij neemt een

dat is voor de meeste mensen

prooi mee en offreert die als bruidsgeschenk aan

zowat het laatste begrip dat je op een spin zou

een vrouwtje. Terwijl ze begint te eten, kan hij

plakken. Toch is het een passend etiket.

het ingewikkelde maneuver volbrengen dat zo’n
paring bij spinnen toch wel is. Zo attent! Toch?

Vroeger liep de kraamwebspin door het leven als
de grote wolfsspin. Daar was wel iets voor te zeggen. Ze is groter dan de wolfsspinnen en net als
die vinnige lopers uitgedost in subtiele bruintinten. En net als bij de wolfsspinnen draagt het
wijfje haar eispinsel mee. In tegenstelling tot die
wolfsspinnen echter, sleept ze dat pakket niet

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.

Eigenlijk is het eigenbelang. Als het mannetje
met lege handen aankomt, eindigt het wellicht
zelf als prooi. Dat zou pas echt opoffering zijn,
want het wijfje heeft sowieso eiwitten nodig om
al die eitjes een dooiertje mee te geven.
En wat met die moederliefde? Het is in het

achteraan de spintepels mee, maar in haar

belang van het wijfje dat haar erfelijk materiaal

kaken. Een wijfje dat zo op stap is, loopt nood-

zo veel mogelijk kansen krijgt. Daar waakt ze

zakelijkerwijs met hoge rug. Dat is niet zo handig.

over in de mate van het mogelijke.

Bovendien kan ze heel die tijd niet eten. Wanneer

We moeten de kraamwebspin misschien niet

de jongen gaan uitkomen, hangt ze het pakket

bewonderen omwille van haar nobele streven.

daarom op onder de top van een plant (bijvoor-

Ze doet haar ding en wij plakken er ons etiket op.

beeld een brandnetel) en spint nadien de hele

Maar we kunnen ons wel verwonderen over de

top van de plant samen tot een doorzichtige

wondere wegen van de evolutie. En daar heb je

‘kraamkoepel’. Vind je in het voorjaar zo’n web,

gelegenheid genoeg voor, want kraamweb-

zoek dan nog even verder en je zal de moeder

spinnen heb je het hele jaar door en spinsels zijn

dicht in de buurt vinden, op wacht. En als ze echt

in het voorjaar makkelijk te vinden!
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Publireportage

Ascona-Locarno:
het zonnige zuiden van Zwitserland
Wat is fijner dan de Zwitserse natuur al wandelend te verkennen, in Ascona-Locarno bĳvoorbeeld.
De regio ligt in het Italiaanssprekende kanton Ticino. Schitterende natuurpracht, gezonde berglucht, charmante bergdorpjes en 1400 km wandelroutes. Dit alles in een regio waar mediterrane
sfeer en Zwitserse precisie naadloos in elkaar overgaan.

Locarno en Bolle di Magadino
Locarno telt 2300 uren zonneschĳn en dit is te merken aan de vele
palmbomen, vĳgenbomen en citroenbomen. De stad met zĳn smalle
steegjes is vooral bekend van het filmfestival. De rit met het kabelspoor naar de huisberg Cardada-Cimetta is een belevenis op zich. Vanaf de ‘Passarelle’ geniet je van een
adembenemend uitzicht over het Lago Maggiore.
’s Zomers is Locarno de ideale uitvalsbasis
voor een bezoek aan het natuurreservaat Bolle
di Magadino, een van de rivierlandschappen
van Zwitserland waar meer dan 200 soorten
trekvogels pauzeren voordat ze de Alpen overtrekken.

Ascona en Lago Maggiore
Aan de voet van de Alpen aan de oever van het Lago Maggiore
ligt op 196 m Ascona, de laagste stad van Zwitserland. Niet te
missen is een boottocht vanuit Ascona naar de Brissago-eilanden.
In 1952 opende de Duitser Emden er een botanische tuin met meer
dan 1700 plantensoorten uit Azië, Zuid-Afrika, Amerika en Oceanië.

Valle Verzasca en Vallemaggia
Valle Verzasca en Vallemaggia zĳn twee dalen die zich vanuit Locarno aan het Lago Maggiore uitstrekken. Ze worden gekenmerkt door
wilde natuur en authentieke dorpjes zoals Sonogno, Corippo, Lavertezzo en Bosco Gurin. De Sentiero Verzasca (34 km, regionale route
74) is een tweedaagse eenvoudige tocht van Sonogno (919 m) naar
Locarno (200 m). Voor stevige stappers is de Sentiero Cristallina van
Bignasco in Vallemaggia tot Airolo een absolute aanrader. Deze bergwandeling (regionale route 59) telt 42,6 km. Onderweg logeer je in de
moderne berghut Capanna Cristallina met een schitterend uitzicht op
de Basòdino gletsjer. Is de tocht te zwaar? Hoe afgelegen een plek
ook kan lĳken, er gaat altĳd wel een trein, bus of kabelbaan naartoe.
Voor meer informatie over de routes: SwitzerlandMobility.ch.
Foto’s © Zwitserland Toerisme.

Meer informatie: www.ascona-locarno.com/en
facebook.com/AsconaLocarnoTurismo/
instagram.com/ascona_locarno/

Op stap met

op stap met...

© Dirk Content

Kristien Popelier

MA 9:30

Maandag, 9u30
We werken nauw samen met 70 boeren, zoals André. Zijn
koeien moeten nog even wachten voor ze de wei op kunnen, tot
de jonge grutto’s, tureluurs en andere broedvogels uitgevlogen
zijn. Maar ze krijgen gratis gras in overvloed. En wij een open
polder, boordevol leven.

Dinsdag, 17u30
Weidse graslanden, bezaaid met sloten en poelen: de polder is
een paradijs voor duizenden vogels. Nog even genieten van de
ganzen voor de weidevogels hen opvolgen. Om iedereen te
laten genieten van het schouwspel, bouwden we enkele
kijkhutten.
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Bio
Kristien werkt als specialist
kredieten en verzekeringen
bij Belfius bank. Tussen de
cijfertjes door werkt ze hard
aan haar andere passie:
natuur. Negen jaar is ze nu
voorzitter van Natuurpunt
Blankenberge. Vind je haar
niet ten velde, dan misschien
wel in de fitnessruimte, of
achter een zangpartituur,
want zingen is haar tweede
natuur.

Op stap met

DI 17:30

WO 18:00
DO 17:10

© Wim Dirckx

WO 16:45

DO 19:30

Woensdag, 16u45

VR 18:15

Donderdag, 19u30

Samen met conservator Dirk controleer ik enkele van

Elke maand zitten we met de vrijwilligers samen in het

onze zonnepompen. Die creëren een plasdrassituatie.

bezoekerscentrum. Daar overlopen we alles. Met 40 zijn we,

Natte voeten dus, en dat hebben weidevogels graag. In de

en iedereen doet wat ie graag doet. Er is geen drempel: elk

zomer gaan ze uit. Zo kan het zoute grondwater stijgen en

voorstel is welkom. Zo ontstaan vaak mooie projecten op een

krijgen zoutminnende planten alle kansen.

spontane manier.

Donderdag, 17u10

Vrijdag, 18u15

Johan brieft me nog even vanuit het vogelnest. Binnen-

Na een drukke werkdag fiets ik nog even door de polder.

kort openen we hier een mooi stuk speelnatuur, gebouwd

Ideaal om je hoofd leeg te maken, en je ziet altijd weer iets

uit dood én levend hout. Klimmen, klauteren, verkennen:

nieuws. Onderweg kom ik vaak mensen tegen. Het doet deugd

pret verzekerd! Vanuit de lucht zie je in het bouwwerk

om zien dat ons harde werk in de smaak valt bij wandelaars,

een kievit. Natuur, da’s pure kunst.

fietsers en vogelspotters.
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In beeld

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

@annnika.1a

@hugo.ketelsbl

@lexplore_earth

@luciawetteren

@paula_darwinkel
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@writtenbynature

Natuurpunt en
Sanctuary De Zonnegloed
De Zonnegloed hecht veel belang aan
de bescherming van de lokale dieren
en planten. Daarom steunen Natuurpunt en
De Zonnegloed elkaar.
Alle leden van Natuurpunt kunnen
op vertoon van hun geldige lidkaart en identiteitskaart bij De Zonnegloed aan kortingstarief binnen.
Dit voor max. 2 volwassenen en 3 kinderen.
(Niet cumuleerbaar met andere kortingen.)

Wild animal rescue & education

Er staat een uitgebreide infostand bij de
Food- & giftshop over de werking van Natuurpunt.

Eerste wild animal sanctuary in België.
Wild Animal Sanctuary De Zonnegloed vzw, we redden dieren uit gruwelijke en eenzame gevangenissituaties en herstellen ze zodat ze kunnen leven in grote aangepaste leefomgevingen met soortgenoten.
animal
We krijgen voor onze werking geen enkele subsidies, omdat we geen tijdelijke, maar Wild
een definitieve
opvang bieden aan de dieren.

rescue & education

Dieren die niet terug naar de natuur kunnen, krijgen een nieuwe thuis en
dit voor de rest van hun leven.

Opvang
Veel dieren bevinden zich in benarde of gruwelijke situaties. Veel in- en uitheemse wilde
dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van.
Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. De Zonnegloed
schenkt deze dieren een nieuw leven. We zijn een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest.
Een veilige plaats om te groeien, herstellen en te genezen.

Rehabilitatie en verzorging
De dieren die bij De Zonnegloed binnenkomen, werden vaak verwaarloosd, zowel qua
verzorging als sociale omgeving. Bij De Zonnegloed krijgen zij de professionele zorg
die zij nodig hebben, zodat ze weer ‘dier’ kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie
categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.
We rehabiliteren hen fysiek en mentaal en bieden hen een tweede leven in groep bij soortgenoten.
Educatie en sensibilitatie, de sleutel tot de toekomst van onze natuur en samenleving...

Preventie, educatie en sensibilisatie
We zijn voorvechters van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij
onze ervaring en samenwerking met tijdelijke opvangcentra als Stichting AAP, Natuurhulpcentrum in
Opglabeek, verschillende VOC’s en wildlife rescuecentra over het gehele Europa hebben we zicht op
de enorme problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.
De Zonnegloed is een dierenopvangcentrum en biedt als zodanig een andere educatieve ervaring dan de
meeste dierentuinen. We proberen onze bezoekers mee te nemen in ons verhaal, hen inzicht te geven over
dierenwelzijn en kennis over de behoeften van onze dieren.

Onze principes
Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch
belang zouden moeten dienen. Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden:
als een levend wezen met een bewustzijn en gevoelens.
Volg onze rescue acties op onze webstie bij ‘Help mee’.
Je kan onze werking ook beter leren kennen door ons een bezoekje te brengen. Neem een kijkje op
onze website www.dezonnegloed.be voor meer info.

Je bent van harte welkom!
Karel Ackaert
Oprichter-verantwoordelijke
vzw De Zonnegloed sanctuary

www.dezonnegloed.be

Kort

Natuurpunt kiest voor een
nog sterkere eenheid
Op zaterdag 1 december vond de Algemene Vergadering van Natuurpunt plaats met
een uitzonderlijk grote opkomst: er waren ongeveer 500 aanwezigen, vooral vrijwilligers. Deze AV koos uitdrukkelijk voor een traject van vernieuwing en verandering:
er werd beslist om met alle partijen – raad van bestuur, personeel, vrijwilligers – een
verbetertraject op te starten rond de aansturing en de eenheid van Natuurpunt.
Vanaf januari zijn vier werkgroepen actief om voorstellen te formuleren, samen met
experts van binnen en buiten de vereniging om de eenheid van de vereniging te versterken. De resultaten van dat traject zullen tegen de volgende Algemene Vergadering
op 27 april 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de stemgerechtigde leden.

Bomen knuffelen
levert geld op voor
meer natuur
Om de verwondering en de verbondenheid met de natuur te promoten organiseerde Natuurpunt Kern Rondom Burreken een boomadoptiecampagne. Dat
het concept aanslaat getuigt deze peter:
“Prachtig initiatief, dat een tastbare link
creëert tussen de mens met de natuur.
Door de actie hebben we het Burreken
nu al meer leren kennen en wij zullen
zeker af en toe nog eens passeren om
een wandeling te komen doen.” In totaal
werden 100 bomen geadopteerd wat
6400 euro opbracht. www.burreken.be

© Katrien Degreef

Spiksplinternieuwe
speelnatuur in de
Uitkerkse Polder

Vlaams Steenuilenproject 2020
Twintig jaar geleden gingen vrijwilligers op pad om Vlaanderens kleinste uiltje te
inventariseren. Het werd een eerste grootschalige Vlaamse steenuileninventarisatie
en de opstart van de Steenuilwerkgroep. Dit herhalen ze met het ‘Vlaams Steenuilenproject 2020’. Hierbij inventariseren ze gedurende twee opeenvolgende jaren over
heel Vlaanderen. Zo willen ze nagaan hoe de steenuilenpopulatie het doet in
vergelijking met 20 jaar geleden.
Dit grote project tot een goed einde brengen is enkel mogelijk dankzij de hulp van
vele vrijwilligers. Tijdens de inventarisatieperiode die loopt van midden februari tot
eind maart tellen ze steenuilen in aan hen toegewezen UTM kilometerhokken (heel
Vlaanderen is opgedeeld in hokken van één bij één kilometer). En dit tussen 19u
en 23u op windstille en regenvrije dagen. Zo krijgen we een goed overzicht waar
er steenuilen voorkomen.

© Wim Dirckx

www.natuurpunt.be/ steenuilenwerkgroep

Vanaf dit voorjaar biedt het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder puur
ravotplezier met een natuurspeelzone én
belevingspad. De speelzone heeft in vogelperspectief de vorm van een vliegende
kievit en bestaat uit avontuurlijke klimen klauterstammen, touwen, een wilgenhut, gezellige boomhut en boomstamzitbank met zicht op de polder. Via het
toegangspad aan het eind van de eerste
parkeerstrook kom je in de speelnatuur.
Natuurpunt kreeg voor de verwezenlijking financiële steun van Stad Blankenberge en Provincie West-Vlaanderen.
www.natuurpunt.be/bcuitkerksepolder

Duizend bomen voor
duizend leden
Natuurpunt Markvallei in de Kempen
telt sinds kort 1000 aangesloten gezinnen. Dat werd gevierd met de actie ‘Duizend bomen voor duizend leden”. Het
duizendste lid kreeg bovendien de eer
om ook de duizendste boom te planten.
Achteraf waren er voor iedereen lekkere
pannenkoekenen en een drankje. Het
werd een groot feest voor heel Natuurpunt Markvallei en waar de volgende
generaties van kunnen blijven genieten.
www.natuurpunt.be/markvallei
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Katelijne Verbeke
Loslopend wild in de Hobokense Polder

We ontmoeten actrice Katelijne Verbeke op een zachte voorjaarsdag, tussen het mos en de
knoestige bomen van de Hobokense Polder. Ze lacht, speelt. De natuur als bühne. Vroeger
geloofde men nog dat het spookte in de polder. Geen plek om vredig rond te dwalen. Dat is nu
wel anders.
Katelijne geniet: “De stad ligt vlakbij, maar wat is de natuur hier wild en groots. Samen met
enkele vriendinnen heb ik een wandelclubje. Hebben we tijd vrij, dan bellen we elkaar, en hop,
even later staan we hier. Ook tijdens een theatertournee kom ik mijn hoofd legen. Al toen ik
kind was, zocht ik het avontuur op: sluipend door het gras, duikend naar de bodem. Later zou
in de gelukkigste momenten van mijn leven, natuur steevast de hoofdrol spelen.”

maart | april | mei 2019 NATUUR.BLAD
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Ontdek de wereld van
de voorjaarsbloeiers
Wanneer de lentezon het bos zachtjes verwarmt komen de eerste voorjaarsbloeiers tevoorschijn. Langzaamaan zie je het
bos oplichten in witte, gele en paarse tinten tot een tapijt de bodem kleurt. Leer alvast enkele oud-bosplanten herkennen.

SPEENKRUID

© Wim Dirckx

Wanneer: april tot en met mei
Kleur: witte bloemen
Opvallend:
 donkergroene ovale bladeren met
sterke lookgeur
 overwintert als bolgewas
 verspreid zich via bolletjes en zaad

WILDE HYACINT OF BOSHYACINT

© Vilda/Lars Soerink

SLANKE SLEUTELBLOEM
Wanneer: maart tot eind mei
Kleur: lichtgele, buisvormige
bloemen
Opvallend:
 langwerpige, gerimpelde bladeren

Wanneer: april tot en met mei
Kleur: donkerblauwe, klokvormige
bloemen
Opvallend:
 lijnvormige bladeren
 overwintert als bol. Verspreid zich
door zaad en door bijbolletjes.

© Wim Dirckx

DASLOOK

© Vilda/Lars Soerink

Wanneer: maart tot en met mei
Kleur: witte bloemen, kleuren soms roze tot lichtpaars
Opvallend:
 onder de bloem drie samengestelde bladeren
 verspreid zich via ondergrondse wortels en vormt daarom
aaneensluitende tapijten.
 zaden hebben een mierenbroodje, waardoor ze via mieren
worden verspreid.

© Vilda/Rollin Verlinde

BOSANEMOON

Wanneer: februari tot mei
Kleur: gele bloemen
Opvallend:
 hartvormige bladeren met
broedknollen in de oksels
 overwintert via ondergrondse
knolletjes die op speentjes lijken
 verspreid zich via zaad en
knolletjes

Wil je alles leren over voorjaarsbloeiers? Neem dan deel aan onze webinar op 27 maart. Een webinar is een live online lezing, je ziet en
hoort de spreker en kan vragen stellen over de chat. Inschrijven noodzakelijk. woensdag 27 maart, 19u30-20u30
Op onze website vind je verschillende voorjaarsactivteiten. Je kan gaan wandelen met een gids of trek er zelf opuit in de mooiste
voorjaarsbossen van Vlaanderen.
www.natuurpunt.be/voorjaarsbloeiers
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Activiteiten
& Cursussen
© Wim Dirckx

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!

21.03

Cursus: Vogeltrek en trekvogels regio
Zevenbergenbos

Ranst

23.03

Bushcraft: Initiatie vuurtechnieken

Lembeek

26.03

Cursus: Vogelzang in het bos

Mortsel

27.03

Webinar: Voorjaarsbloeiers

28.03

Cursus: Natuurverkenner

Diepenbeek

29.03

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog
spraken...

Edegem

01.04

Cursus: Vogelgeluiden voor dummies

Roeselare

24.04

Cursus: Natuurverkenner

Roksem

www.natuurpunt.be/nachtvandesteenuil

25.04

Cursus: Libellen

Niel

Wandeltracé Kluizenbos

25.04

Cursus: Eetbare en giftige planten

Muizen

26.04

Cursus: Dagvlinders

Duffel

04.05

Cursus: Planten in de stad

Lier

06.05

Basiscursus: Insecten

Oostende

15.05

Cursus: De stad, mijn eerste natuur

Antwerpen

16.05

Cursus: Eetbare wilde planten
in het voorjaar

Brugge

27.05

Cursus Klimaatverkenner: over klimaatverandering & duurzaamheid

Westerlo

31.05

Eerste editie van het 'West-Vlaams
Bushcraftweekend'

Zedelgem

11.06

Workshop De levende tuin: Rondleiding
in een ecologische tuin

Horebeke

Nacht van de Steenuil
In heel Vlaanderen kan je op 30 maart 2019 deelnemen aan
de Nacht van de Steenuil. Zin om het dapperste uiltje van
Vlaanderen te ontdekken?
Tijdens de Nacht van de Steenuil maak je kennis met het kleinste
en sympathiekste uiltje van Vlaanderen. De rakker met knalgele
ogen heeft een voorliefde voor holle knotwilgen als broedplaats
en wordt actief in de vooravond. Dit en nog vele andere zaken
beleef je op de Nacht van de Steenuil.
De Nacht van de Steenuil wordt gecoördineerd door
de Steenuilenwerkgroep in samenwerking met lokale
Natuurpuntafdelingen en Werkgroepen.

Opening Kluizenbos zondag 28 april 2019
Tijdens de jaarlijkse Kluiskermis aan de Kluiskapel wordt het
wandelpad in het Kluizenbos officieel opengesteld.
6u45: vroege ochtendwandeling. In navolging van Broeder
Hildebrand luisteren we naar het mooie gezang van de vogeltjes.
Nadien kunnen we aanschuiven voor een ontbijt in de feesttent.
Op voorhand inschrijven is verplicht. Stort hiervoor 6 € per
persoon op rekening nummer BE 63 0013 6121 1508 van
Natuurpunt Affligem-Liedekerke en vermeld Kluizenbos en het
aantal personen.
Vanaf 14u:
 Gegidste wandelingen langs het nieuwe wandelpad door het
bos.
 Kinderanimatie: maken wilgenfluitjes en natuurknutselwerkjes,
we bouwen een bijenhotel en er is een springkasteel.
 In de feesttent van de Kluiskermis kan je terecht voor een
hapje en een drankje.
De Kluiskapel ligt op de grens van de Kluizerij in Erembodegem
en de Kluisdreef in Affligem

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/agenda
maart | april | mei 2019 NATUUR.BLAD
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Wandelzoektocht 30 jaar Natuurpunt Toeteleer Kortessem
Vanaf 11 mei
Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan kan je de de natuurgebieden Zammelen en Nietelbroeken met je familie en vrienden
op een speelse manier komen verkennen tussen 11 mei en 15 september 2019.
Zoektocht 1 is een lus van 8 km door het natuurgebied Zammelen, vertrekpunt aan de St.Amanduskerk, St. Amandusstraat 14,
Kortessem
Zoektocht 2 is een lus van 5,5 km in Nietelbroeken, vertrek aan de parking in de Herbroekstraat naast nummer 37 in Kortessem.

29.03
Aartselaar
ROODKAPJE, HET SPROOKJE
VOORBIJ
Roodkapje is niet tevreden over de
teloorgang van de natuur. Een originele
toneelavond voor volwassenen en
kinderen vanaf 14 jaar. 8 euro in VV,
10 euro aan kassa.
Vrijdag 29 maart, 20u-21u30
Parochiaal Centrum ‘t Wolffaertshof,
Baron van Erbornstr. 7, 2630 Aartselaar

24.03

24.03

Gooik

Ravels

VIER SEIZOENEN VAN
KESTERHEIDE: LA PRIMAVERA

WORKSHOP WILGENHUTTEN
VLECHTEN

Landschapswandeling op en rond de
Kesterheide, vier de lente!

Wil je een leuke wilgenhut in je tuin? Leer
hier alle tips en trics.

Zondag 24 maart 2019, 14u
Plattelandcentrum Paddenbroek, Paddenbroekstraat, Gooik

Zondag 24 maart, 14u-17u
Aan het Boshuis, Jachtweg 27, Ravels.
Deelname is gratis.

07.04

14.04

Zomergem

Diksmuide

HISTORISCHE FIETSTOCHT
ROND 'DE LIEVE'

NATUURWANDELING
IN LAMPERNISSE

Een fietstocht van zo'n 25 kilometer met
de Lieve als rode draad, een handelsroute tussen Gent en de wereld. We staan
stil bij de geschiedenis van de vaart en
het landschap.
Zondag 7 april, 14u
Parking Café 't Oud Liefken, Stoktevijver
aan de brug van 'De Lieve', Zomergem

Tijdens de wandeling lopen we door het
beschermde gebied en passeren onder
meer de site van " 't Leenhof ter Wissche"
en prachtige historische poldergraslanden.
Zondag 14 april, 9u30-12u
Dorpsonthaalpunt voor de kerk ,
Zannekinstraat, Lampernisse

27.04

28.04

Houthalen-Helchteren

Bierbeek

ECOFITNESS HEIHUISKENS

ERFGOEDWANDELING OP DE
GRENS - BIERBEEK EN MILLE

Kom een zaterdagvoormiddag mee
helpen aan het onderhoud van onze natuurgebieden. Maaien, zagen, afvoeren
van maaisel, bouwen van takkenwallen…
Zaterdag 27 april van 9u-12u30
Oude Postbaan, eerste veldweg links
vanaf het kruispunt met de
Helchterensedijk (volg de bordjes),
Houthalen-Helchteren
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Landschapswandeling tussen
Mollendaal, Opvelp en Mille in Wallonië.
We genieten van de weidse,
Haspengouwse vergezichten.
Zondag 28 april 2019, 14u
Kruispunt, Zwartehoekstraat en
Bevekomstraat, Bierbeek

© Shutterstock

© Shutterstock

www.natuurpunt.be/toeteleerkortessem

01.05

04.05

Oud-Turnhout

Weerde

GROTE GEZINSBUSHCRAFT

NACHTEGALENWANDELING MET
ONTBIJT

Leer vuurmaken, trek op kruidenwandeling, maak een shelter of schiet eens met
een echte pijl en boog. Deelname 20€
(tot 14j, 10€).

© Wim Dirckx
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Bij het krieken van de dag zingen vogels
volop en zeker de nachtegaal is dan heel
actief. We vragen 5 euro voor het ontbijt.
Inschrijven verplicht via 015-61 31 16.

Woensdag 1 mei, 9u30-16u30
Bezoekerscentrum De Liereman,
Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout.

Zaterdag 4 mei 2019, 5u-9u
Kerkplein van Weerde (verplaatsing naar
Broek De Nayer), Dorpsstraat, Weerde

05.05

12.05

Gent

Bree

Blankenberge

WILDEPLANTENBEURS
IN DE BOURGOYEN

DAUWWANDELING MET ONTBIJT

WORLD MIGRATORY BIRD DAY

Met ecologisch en inheems plantgoed
geef je de Gentse biodiversiteit een stevige duw in de rug.

Een vroege wandeling, hierna staat een
lekker ontbijt te wachten op de wandelaars. Leden 10 euro, niet-leden 12 euro.
Inschrijven is verplicht,
andre.decloedt@natuurpunt-bree.be.

Zondag 5 mei,
doorlopend van 10 tot 18u
NMC De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32,
Gent

Zondag 5 mei, 6u30-12u
Natuur.huis Bree, Mariahofstraat 51, Bree

De Uitkerkse Polder is de favoriete broedhaven voor duizenden trekvogels. Voor de
grutto, de kluut, de kievit, de tureluur en
de scholekster is het de grootste en beste
broedplaats van Vlaanderen. Op de
wandeling zijn honden niet toegelaten.
Zondag 12 mei, 9u-12u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder,
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

© Wim Dirckx

05.05

Grote Beach
Clean Up
24.03
Al dat afval op het strand. Daarvan word
ik ambetant. Doe mee aan de grote
strandopruimatie met Natuurpunt
Knokke-Heist en de sportvrienden van
Surfers Paradise.

01.06

Zondag 24 maart, 14u-17u
Surfers Paradise & Anemos Beach-Club,
Zeedijk, Knokke-Heist

18-19.05
Schellebelle
1000-SOORTENWEEKEND
KALKENSE MEERSEN
Wandel langs infostands over de rijke
biodiversiteit. In de Natuurpuntboerderij
zijn er een drankje en een hapje.
Zaterdag 18 mei, 14-18u
en zondag 19 mei van 9u-14u
Natuurpuntboerderij Meersenhof,
Aard 9 a, Schellebelle

15.06

Knokke-Heist

Riemst

ZIJN DE BOOMKIKKERS
AL WAKKER?

ZOMERFEEST IN DE
VRIENDENBOOMGAARD

In het binnenduingebied van Het Zwin
kan je op een warme zomeravond
getrakteerd worden op een oorverdovend kwaakconcert van een belangrijke
Vlaamse populatie boomkikkers.
Zaterdag 27 april, 20u-22u30
Oosthoekplein Knokke-Zoute, tgo
bushalte, Knokke-Heist

Samen sluiten we de lente in een
gemoedelijke sfeer af in de vriendenboomgaard van Caestert. We vragen
iedereen een zelfgemaakt hapje en/of
drankje mee te nemen.
Zaterdag 15 juni, 20u-24u
Boomgaard van Caestert, Steenstraat 1
Parking Steenstraat in Kanne, Riemst

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda
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Het woord van de voorzitter

Het klimaat verandert, maar de maatschap-

Natuur is het krachtigste wapen in de strijd

pij gelukkig ook. Of wat te denken van de

tegen klimaatverandering, zowel om de tem-

tienduizenden, vaak jonge, klimaatbetogers

peratuurstijging onder de 2°C te houden als

die door de straten van Brussel trekken?

om ons aan te passen aan de gevolgen ervan.

Een even grote groep mensen ondertekende

Koolstof wordt opgeslagen in bossen, venen

een petitie voor een andere landbouw. En in

en graslanden. Overstromingsgebieden langs

Beieren onderschreven 1,7 miljoen inwoners

de rivieren en wetlands bufferen water bij

een vraag naar maatregelen om de achteruit-

stortbuien en zorgen voor het aanvullen van

gang van bijen en biodiversiteit te stoppen.

de grondwaterlagen bij droogte. Een zachte

Een groeiende groep bezorgde mensen wil

kustlijn met natuurlijke stranden en duinen

dat het palaveren over kleine stappen stopt.

groeit mee met een stijgende zeespiegel. In

Ze vragen een plan voor een trendbreuk en de

het buitengebied hebben we veel te win-

moed om groot te denken.

nen bij een toenadering tussen landbouw en

© Wim Dirckx

Natuur is sleutel voor
toekomstplan van Vlaanderen

De groene economie
werkt best samen met
natuur.

andere ecosysteemdiensten.
Voor de nieuwe economie wordt op innovaties

In het toekomstplan voor Vlaanderen vormt

in technologie gerekend als het om energie,

natuur een vitaal onderdeel. Dat vergt flinke

transport, productie en landbouw gaat: een

investeringen. Maar het zijn slimme investe-

wereld van windmolens, zelfrijdende deel-

ringen in onze levensverzekering op langere

voertuigen en het hergebruik van grondstof-

termijn.

fen. Maar milieuvriendelijk is niet hetzelfde

Tot slot zullen we ook gewoon kunnen genie-

als natuurlijk. De groene economie werkt best

ten van die nuttige natuur. Om grote natuur

ook samen met natuur. Gezonde ecosyste-

te beleven hoeven we dan het vliegtuig niet

men vormen er de essentiële onderbouw van.

meer op. Machtige zeearenden zie je binnen-

Op natuur gebaseerde oplossingen werken

kort bij het fietsen langs de Schelde.

vaak beter dan technische, en ze zijn veelal

Lieven De Schamphelaere

goedkoper.

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
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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. Lieven De Schamphelaere, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Foto Cover: Boommarter, Vilda/Lars Soerink
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Meer info op
www.lampiris.be/nl/bizbike

Dankzij Lampiris geniet je tot
50% op je elektrische fiets !
Per verkochte fiets beschermt Lampiris in samenwerking
met Natuurpunt 3m² van het Turnhouts Vennengebied.

Echte Kempense volmoutbieren van hoge gisting met
het kenmerkende aroma van gagel (Myrica gale).
Gagel is een struikje dat groeit op veenachtige gronden zoals in het
natuurreservaat De Liereman in Oud-Turnhout. Gagel was de voornaamste
smaakmaker in de middeleeuwse gruitbieren (gruit = kruid).
Gageleer is het eerste hedendaagse bier waarin gagel opnieuw wordt gebruikt.

www.gageleer.be
www.gageleer.be

www.gageleer.be
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De opbrengst van de Gageleer-bieren is bestemd voor de aankoop enDe
hetopbrengst van de Gageleer-bieren is bestemd voor de aankoop en het
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GEZOCHT:
medewerkers met een hart
voor zuiver water

De Voer leeft weer. Maar tien jaar geleden was dat helemaal anders, de waterloop was zwaar
vervuild. In 2009 startte Aquafin de waterzuivering van Tervuren op en legde de Voercollector
aan. Het afvalwater loopt sindsdien naar een waterzuiveringsinstallatie en belandt niet
langer in de Voer.
Het resultaat? De Voer bruist weer van het leven. Onze inspanningen leveren dus op. En dat
is goed nieuws, niet alleen voor de waterlopen en hun bewoners, maar ook voor de
omwonenden en recreanten. Want geef toe: wonen of sporten rond proper water is geweldig!
Wil jij ook een job met een ‘wauw-gevoel? Bij Aquafin maak je een zichtbaar verschil voor
mens en milieu. Daarbovenop krijg je nog een boel dingen die er toe doen: een prima balans
tussen werk en privé, toffe collega’s in een open sfeer, afwisselend werk waarin je jouw eigen
touch legt en de kans om je verder te ontplooien.
Surf dus gauw naar www.aquafin.be/jobs. We zoeken regelmatig gemotiveerde medewerkers
in heel Vlaanderen.
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