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       Ik geloof in één  
gemeenschappelijke toekomstvisie 

V
oor zolang ik me kan herinneren wandel ik al rond in de Liereman. Als kind ging ik er altijd met 

de hond wandelen. Toen ik later bio-ingenieur ging studeren wist ik dat mijn passie buiten in 

de natuur lag en koos ik voor de optie land- en bosbeheer. Tijdens mijn studies ontmoette ik 

veel inspirerende mensen en zo kwam ik in contact met de Wielewaal (nvdr één van de voor-

lopers van Natuurpunt). Kris Verheyen nam me mee naar de Dombergheide, daar deed ik mijn 

eerste ervaringen met natuurbeheer op. Kort daarna engageerde ik me voor het Landschap de Liereman en 

zo ben ik langzaamaan bij Natuurpunt binnengerold.

Ondertussen ben ik al 20 jaar actief in de Liereman. Sindsdien is het gebied heel erg geëvolueerd. Dankzij 

een Europees LIFE-project dat in 2010 afgerond werd, is de natuur er sterk op vooruit gegaan. Ook voor de 

wandelaars werd het gebied een stuk aantrekkelijker met nieuwe wandelroutes en een uitkijktoren. Mo-

menteel kijken we uit naar een groot natuurinrichtingsproject dat op komst is.

Vandaag werken we rond heel andere thema’s dan 20 jaar geleden. Zo zijn er ‘Klimaat’ en ‘Natuur 

en Gezondheid’. Natuur is het antwoord op veel maatschappelijke problemen zoals burn-out. Wij 

willen graag op een creatieve manier meewerken aan oplossingen. Therapeuten komen hier nu 

wandelen met hun cliënten als onderdeel van een therapeutische sessie.

Mijn droom voor de Liereman is dat het verder uitgegroeid tot een groot aaneengesloten 

gebied met internationale uitstraling. En dat we dat uiteraard niet alleen verwezenlijken, 

maar in goede relatie met alle sectoren. Geen strijd, maar één gemeenschappelijke toe-

komstvisie, daar geloof ik in. Samen met al onze vrijwilligers en alle belanghebbenden wil 

ik blijven werken aan de toekomst van Landschap de Liereman.

Groetjes, 

 

Bas Van der Veken
Beheerder Landschap de Liereman

Ik vergader met Johan, in  
Oud-Turnhout schepen van (onder 
meer) Landschap de Liereman. We 
bekijken samen de plannen voor de 
herinrichting van de omgeving rond 
het bezoekerscentrum.  
Stap met me mee op blz. 44
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Dylan Vandenberghe is een 
amateur-kunstenaar met een ASS. 
Hij kreeg vrij spel om met de natuur 
als inspirator foto’s te maken van 
het Maskobos.
 
“Ik was ergens in de zomer van vorig jaar door 
het Maskobos aan het wandelen toen de klap-
roos mij opviel. Ik was er bijna voorbij gewan-
deld zonder de bloem te zien omdat ze over-
schaduwd werd door een grote struik. Dan ben 
ik gestopt om vlug de klaproos te fotograferen, 
voordat ze volledig verwelkt zou zijn. Hetgeen 
ik zo speciaal vind aan dit beeld, is het spelende 
zonlicht dat op het laatste overgebleven blaadje 
van de klaproos valt.

Ik heb het Maskobos leren kennen toen ik 
klein was. Ik ging daar vaak wandelen met 
mijn grootvader. Tegenwoordig wandel ik er 
voornamelijk om foto’s te nemen van de natuur. 
Het Maskobos is een oase van rust waar je kan 
genieten van zowel rijke fauna en flora. Je hebt 
er ook inspirerende uitzichten op de omlig-
gende velden en de kerk van Zerkegem.

Voor het fotoboek over het Maskobos ‘Het 
Maskobos, een beeldige muze’ heb ik de foto’s 
genomen, waaronder deze foto. De reden dat ik 
de foto heb gekozen is omdat het zomerse van 
het Maskobos geaccentueerd wordt in dit beeld 
en het Maskobos is in mijn ogen op z’n mooist 
in de zomer.” 

Het fotoboek kwam tot stand in samenwerking 
met Huis 45, een voorziening voor blinden en 
slechtzienden in Jabbeke. In het fotoboek staan 
mooie gedichten geschreven door Jabbekena-
ren en enkele schoolkinderen. Het boek is te 
koop via Natuurpunt Jabbeke.

    Mijn 
BEELD

34

Win!
Wil je je bushcraftskills eens testen? Dit kan met de FireSteel 2.0 
Scout. De set heeft een ingebouwd fluitje, 100% natuurlijk 
aanmaakhout en een vuurvork met beschermdop. Zweedse 
topklasse en helemaal wat je nodig hebt voor een kampvuur en/of 
barbecue. 
Maak kans op een van de vijf Firesteel sets door deze vraag juist te 
beantwoorden:“Welke zwam werd al in de oudheid gebruikt om 
vuur aan te maken?”

 
 
Niet gewonnen? Dan kan je deze Firesteel 2.0 scout ook 
aankopen in de A.S.Adventure winkel in je buurt. 
 
www.natuurpunt.be/win.

27



Zomer in het Maskobos, het laatste blaadje van de klaproos.  
Foto: Dylan Vandenberghe
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Kort

Extra geld om topnatuurgebieden aan te kopen
In april kondigde minister van Natuur Koen Van den Heuvel aan dat hij het budget om natuurgebieden aan te kopen eenmalig 
verhoogt met 2,5 miljoen euro. Een goede zaak voor de natuur en al wie daarvan wil komen genieten. Het gaat om volgende 
gebieden: Breeven (Geel-Ten Aard), Turnhouts Vennengebied, Schijnvallei (Wijnegem), Altenbroek (Voeren), Kluizenbos 
(Aalst/Affligem), Hagelands Bos (Rillaar) en  Uitkerkse Polder (Blankenberge).
De minister investeerde ook 376.000 euro in twee innovatieve projecten van Natuurpunt. GrasGoed: een project dat  
maaisel- en grasresten uit natuurgebieden een tweede leven wil geven. Reconnect farmers and nature: gaat de komende 2 jaar 
inzetten op het versterken van de dialoog en de samenwerking tussen landbouwers en natuurbeschermers.

10 jaar Dieren onder de wielen
Het project Dieren onder de wielen bestaat 10 jaar. Die 10 jaar 
monitoring van aangereden dieren leert ons dat in Vlaanderen zo’n  
5 miljoen dieren sterven onder onze wielen (14.000 per dag of 1 om de 
6 seconden). Nergens ter wereld is die problematiek zo gedetailleerd in 
kaart gebracht als in Vlaanderen, met dank aan burgerweten- 
schappers. Nu de knelpunten, piekperiodes en voornaamste slach- 
toffers gekend zijn, is het hoog tijd voor een ontsnipperingsplan. Meer 
ecoducten, faunabuizen en amfibieëntunnels kunnen het aantal 
slachtoffers drastisch terugdringen. Het is dringend tijd dat Vlaande-
ren daarin actie onderneemt.
www.dierenonderdewielen.be

27 februari: Natuurpunt, Natagora en WWF richten het 
Wolf fencing team Belgium op. Een ploeg van vrijwilligers 
helpt veehouders om schade door wolven te voorkomen. 

9-10 maart: Natuurpunt organiseert het eerste Mollen-
weekend. Er werden 3312 nieuwe meldingen van molshopen 
geregistreerd.

21 maart: Voor het eerst kon een boommarter op beeld 
vastgelegd worden in het Zoniënwoud bij Brussel.

30 maart: In het natuurgebied de Blankaart broedt voor het 
eerst sinds 1971 weer een roerdomp, ook wel het spook van 
de Blankaart genoemd omwille van zijn mysterieuze roep. 
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Kort

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Ga met korting op stap!

Tiengemeten (NL) 
Wandel of fiets over dit prachtige natuureiland 
in Zuid-Holland en bewonder vogels, bevers en 
Schotse hooglanders. Kinderen leven zich uit op 
meer dan 4,5 hectare bomen, beekjes, bloemen 
en blubber. De coolste speelplek van Nederland!

Plantentuin Meise 
In de plantentuin ontdek je indrukwekkend 
groen uit alle hoeken van de wereld. In de wiglo’s 
en op het vijvervlot halen kinderen hun hartje 
op.

Blote Voetenpad Lieteberg 
Zet al je zintuigen en beide voeten in op het blo-
tevoetenpad in natuurcentrum Lieteberg. Dat is 
3 kilometer blootvloets plezier in hartje Limburg.

De Zonnegloed in Vleteren 
De Zonnegloed is een opvangcentrum voor 
verwaarloosde dieren. Ze krijgen in het mooie 
dierenpark een warme thuis, waar je ze kan 
bewonderen.

Kajaks Korenlei Gent 
Huur een kajak in het centrum van Gent en ont-
dek de histroische binnenstad vanuit een ander 
perspectief.

Wildpark en Grotten van Han 
Laat je betoveren door de magische Grotten van 
Han en ga op avontuur in het Wildpark. Nieuw is 
het Parcours Speleo.

Aquascope Virelles 
In de Aquascope van Virelles maakt de bezoeker 
een reis langs de mooiste vijver van Wallonië 
tot in de hoogste boomtoppen. Een dagje puur 
natuur!

9juni | juli | augustus 2019    NATUUR.BLAD 

28 april: Opening natuurspeelzone De Kievit aan het bezoekers- 
centrum van de Uitkerkse Polder, met avontuurlijke klim- en klauter-
stammen en een natuurbeleefparcours. 
 
2 juni: Dag van de Boerennatuur. Over heel Vlaanderen kon je kennis-
maken met de biodiversiteit van de boerennatuur en deelnemen aan 
verschillende activiteiten in en om het boerenerf.

Betonstop in actie  
in de Kleine Netevallei 
In de vallei van de Kleine Nete, tussen Lier en Zandhoven, vind je heel 
wat koterijen, historische ophogingen en illegale weekendverblijven. 
Dankzij een subsidie van het Departement Omgeving kan Natuurpunt 
daar maar liefst 9,5 hectare ‘ontharden’ en omvormen naar natuur. De 
betonstop in actie, dus. Op die manier zal de overstromingsgevoelige 
vallei meer water kunnen bufferen, en tegelijk zal de natuur profiteren 
van de ingrepen. De werken starten deze zomer.

Klimaatrapport van  
de Vlaamse bouwgronden
80.000 hectare: zoveel ongebruikte bouwgrond heeft Vlaanderen 
vandaag. Als die ruimte volgebetonneerd wordt, dan leidt dat tot meer 
overstromingen, droogtes en een verdubbeling van het aantal hitte- 
dagen. Tegelijkertijd kan die oppervlakte, als ze zou ingericht worden 
met natuur en water, de uitstoot van 785.193 personenwagens per jaar 
capteren en het aantal hittedagen halveren. Dat blijkt uit het  klimaat-
rapport dat Natuurpunt opgesteld heeft in samenwerking met weten-
schappelijk onderzoekscentrum VITO.
www.natuurpunt.be/klimaatrapport

Waarnemingen.be in een nieuw jasje
Waarnemingen.be, de populaire website waar elke natuurliefhebber zijn 
observaties van dieren en planten kan melden en delen met anderen, 
kreeg een volledige make-over. Dankzij de geïntegreerde beeldherken-
ningssoftware vertelt de website haar gebruikers zelf welke soort ze 
gespot hebben. Sinds haar ontstaan in 2008 heeft de website al meer 
dan 33 miljoen waarnemingen ontvangen, 5 miljoen foto’s en 40.000 
geregistreerde gebruikers. Het is een onmisbare bron van informatie 
geworden voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbeleid.
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Mijn gebied

DE DORPSBEMDEN   
   IN DIEPENBEEK

De Dorpsbemden ligt in de vlakte van de Demer. 

Hier overstroomt de Demer regelmatig, waardoor 

ze een belangrijke invloed heeft op het gebied. 

Tijdens die overstromingen zet de rivier de mee-

gevoerde leem en kalkdeeltjes uit het brongebied 

af. Die deeltjes verrijken de bodem. Onder andere 

daardoor bloeit hier een buitengewone verschei-

denheid aan planten. Zo vind je er een van de best 

bewaarde blauwgraslanden in Vlaanderen. Dit zijn 

vochtige hooilanden die hun blauwachtige kleur te 

danken hebben pijpenstrootje, blauwe zegge en 

tandjesgras. Je wandelt ook langs glanshaverhooi-

landen en dotterbloemgraslanden.

  “Hier kom je in  
een plantenparadijs ”
Jos Paulussen  

Conservator 

Planten hebben me altijd al kunnen bekoren. Maar toen ik 

jaren geleden verhuisde naar Diepenbeek en vrijwilliger 

werd bij Natuurpunt, kwam ik terecht in een heus planten-

paradijs. Het is een plezier om te werken in de Dorps- 

bemden: blauwgraslanden zoals je ze nauwelijks nog vindt 

in Europa, met kleine schorseneer, kranskarwij en tal van 

andere zeldzaamheden. De vlinders fladderen je er om de 

oren. Stuk voor stuk zijn het bewijzen dat we goed bezig 

zijn. Dankzij het LIFE-project werd nóg meer ruimte 

gecreëerd voor bloemrijke graslanden. Die worden één keer 

per jaar gemaaid, maar gelukkig hoeven we dat niet 

allemaal zelf te doen. Verschillende boeren helpen ons de 

prachtnatuur te beheren.

WANDELEN

Het gebied is het hele jaar door vrij toegankelijk op de 

wandelpaden.  Bij regenperiodes kan het gebied overstromen 

en enkel met laarzen toegankelijk zijn. 

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

  “Zij aan zij met 
natuurbeschermers”
Johan Claesen 

Landbouwer  

  “Hier leven 
jeugdherinneringen’’
Jenny Lambrichts

Natuurgenieter

Ik groeide op vlak bij de Dorpsbemden, op de boerderij van 

mijn vader. Nu ook mijn zoon volop actief is, zitten we al 

aan de zesde generatie. Eén keer per jaar haal ik de 

maaibalk boven in de Dorpsbemden. Dan neemt Jos van 

Natuurpunt me mee naar de blauwgraslanden en toont hij 

mij welke plekjes ik wel en niet mag maaien. Sommige 

zeldzame planten, zoals de blauwe knoop, laat ik met 

plezier staan. De rest kan ik gebruiken als voeding voor mijn 

koeien: een mooi extraatje. Ik ben blij dat ik mijn steentje 

kan bijdragen aan de lokale natuur, en dat er wederzijds 

respect is. Landbouw en natuur zijn beide onmisbaar, dus 

we kunnen maar beter samenwerken.

Mijn vader woonde in het centrum van Diepenbeek en bracht 

zijn jeugd door in “de bem”, de Dorpsbemden dus. Hij kon er 

uren over vertellen. De dorpsbemden zullen de herinneringen 

aan mijn vader altijd levendig houden. Als kind was ik ook 

altijd buiten. We maakten bloemenkransen van madeliefjes 

of lieten lieveheersbeestjes een stok op racen. Nu trek ik er 

vaak opuit met Natuurpunt Diepenbeek. Alleen leer je niet zo 

veel dus wandel ik mee met een gids en ik volgde een 

vlindercursus. Met de kleinkinderen tel ik de vlinders in de 

tuin en elke maand geven we onze waarnemingen door. De 

liefde voor de natuur van mijn vader leeft nu voort in mijn 

kleinkinderen, dat is mooi om te zien.
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Doe mee

      DE GROTE 
VLINDERTELLING:

GROENTJE WORDT TELLER 
Met enige schroom geef ik toe dat ik de ene vlinder niet van de andere kan onderscheiden.  

Ok, een citroenvlinder herkennen, lukt nog net. Maar daar houdt het dan ook bij op. Tijd 

om daar verandering in te brengen, als ik in juli klaar wil zijn om mee te doen aan de Grote 

Vlindertelling van Natuurpunt.   

Tekst: Natalie Sterckx

Ko
ni

ng
in

ne
np

ag
e 

 ©
 V

ild
a/

 R
ol

lin
 V

er
lin

de

12 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2019



13juni | juli | augustus 2019    NATUUR.BLAD 

I
k ga eerst mijn licht eens opsteken bij 

twee vlinderkenners van Natuur-

punt: Wouter Vanreusel en Wim 

Veraghtert. Kan ik mij op enkele 

weken tijd nog klaarstomen om mee 

vlinders te tellen? “Iedereen kan mee 

vlinders tellen”, begint Wouter enthou- 

siast. “Wij hebben bij Natuurpunt een 

vlindergids die je kan aanvragen, en 

daar staat een heel handige zoekkaart  

in met daarop de meest voorkomende 

vlinders. Daar kan echt iedereen mee 

aan de slag, jong en oud.” 

OMSTANDIGHEDEN

Ik krijg alvast een exemplaar en zie 

prachtige vlinders met al even mooie 

namen als: dagpauwoog, koninginnen-

page, kleine vos, atalanta, oranje 

zandoogje … Ga ik die allemaal kunnen 

zien? “Dat hangt er van af. Elke vlinder 

heeft zo zijn eigen plantenvoorkeur, dus 

afhankelijk van hoe je tuin eruit ziet en 

welke planten erin staan, zie je bepaalde 

soorten meer of minder”, weet Wouter. 

“En het weer moet ook mee zitten”, 

vertelt Wim. “Als het heel hard waait, 

dan kunnen ze moeilijk vliegen en zie je 

ze niet. Het moet ook warm genoeg zijn, 

minstens 17°C in de zon, maar ook weer 

niet té warm. Boven de 30°C gaan 

vlinders schuilen. De ideale temperatuur 

ligt rond de 22-25°C.”  

Het lijkt alsof de omstandigheden echt 

wel ideaal moeten zijn, eer zo’n vlinder 

gaat fladderen. “Klopt, en net daarom 

kiezen we er dit jaar voor om 4 weekends 

te tellen. De afgelopen 11 jaar telden we 

telkens maar 1 weekend, maar als het 

slecht weer was, viel de telling soms 

letterlijk in het water. Bovendien  

vliegen vlinders almaar vroeger door de 

warmere voorjaren. De vlinderpiek valt 

meestal ergens in juli, dus die zit er nu 

ook zeker tussen. We gaan dus een nog 

beter zicht krijgen op wat er rond- 

fladdert in onze tuinen”, vertelt Wouter. 

MINDER VLINDERS

Ik herinner me dat ik als kind heel veel 

vlinders zag, maar ik heb het gevoel dat 

dat er nu veel minder zijn. Is dat iets wat 

jullie kunnen zien in de tellingen van de 

afgelopen 11 jaar? 

“Je bent zeker niet de enige die dit 

opmerkt. Maar we hebben jammer 

genoeg te weinig oud cijfermateriaal  

om te berekenen hoeveel minder vlinders 

er zijn”, zegt Wim. “In Nederland hebben 

ze recent wel een analyse gedaan en daar 

bleek op 127 jaar het aantal dagvlinders 

met 84% achteruit te zijn gegaan. 

Wellicht is het bij ons niet veel beter.”

“In 11 jaar tellingen kunnen we wel 

zeggen dat elk jaar anders is. Veel hangt 

af van het weer van het voorbije jaar”, 

zegt Wouter.

Oei, dan zal het dit jaar misschien niet 

zo goed worden, want vorige zomer was 

wel heel droog en de bloemen hingen er 

maar flets bij. “Het positieve aan vorige 

zomer was dat de vliegomstandigheden 

voor veel soorten ideaal waren”, begint 

Wim hoopvol. “Maar aan de andere kant 

verdroogden er ook veel waardplanten, 

en dat betekent geen eten voor de 

rupsen. Je kon dat duidelijk zien bij de 

dagpauwoog. Die legde zijn eitjes aan 

het einde van de lente op brandnetels, 

door de hitte verdroogden die planten  

en in augustus waren er nauwelijks 

dagpauwogen. Ook dit jaar zullen er niet 

veel te zien zijn. Maar een rampjaar 

betekent nog niet dat de soort op 

uitsterven staat. Hopelijk herstelt die 

zich snel terug.”

Doe mee

“De inrichting van je tuin 
is heel belangrijk om 
vlinders aan te trekken.”
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Doe mee

Ik beloof Wouter en Wim dat als ik ga 

tellen, dat ik dan zeker met extra 

aandacht zal uitkijken naar de dagpauw-

oog. Dankzij de vlindergids weet ik dat 

dat die dieprode vlinder is met zijn grote, 

blauwe oogvlek op elke vleugel. 

WILDE TUIN

Ik onthou ook uit ons gesprek dat de 

inrichting van je tuin heel belangrijk is 

om vlinders aan te trekken. Een kort- 

gewiekt gazonnetje zonder bloemen of 

planten zal niet veel vlinders aantrekken. 

Een tuin met veel bloemen om van te 

eten, waardplanten om eitjes op te 

leggen, planten om in te schuilen en 

wilde hoekjes om te overwinteren, dat is 

het summum. Daarom ga ik eens op 

bezoek bij Ingrid Piryns (55) in Alsem-

berg, op 15 kilometer ten zuiden van 

Brussel. Ze woont in een halfopen 

bebouwing en heeft achter haar huis een 

prachtige (ver)wilde(rde) tuin waar 

menig dier zich thuis voelt. Ze doet al 

van bij het begin mee met de Grote 

Vlindertelling. “Ik ben altijd zo content 

om vlinders te zien. Ze zijn zo mooi. Ze 

zien er fragiel en breekbaar uit maar ze 

zijn toch sterk. Als ik denk aan die 

trekvlinders die duizenden kilometers 

kunnen vliegen met die fijne vleugels ... 

daar kan je toch alleen maar respect 

voor hebben?”

Ik ben vooral onder de indruk van haar 

tuin. Woest en wild, kleurrijk en 

gevarieerd. “Ik woon hier sinds 1995. 

Toen was de tuin nog een groot saai stuk 

gras met aan de ene kant allemaal 

coniferen en sparren en aan de andere 

kant een klein stukje beukenhaag. Ik 

wilde een tuin waarmee ik allerlei 

soorten dieren zou kunnen aantrekken. 

Dus die coniferen en sparren heb ik 

allemaal weggedaan en in de plaats zijn 

een meidoorn gekomen, en een vlinder-

struik, liguster, hulst, gele kornoelje, 

kardinaalsmuts ...” De plantennamen 

blijven komen en het begint me al wat te 

duizelen. 

Ik wandel met Ingrid over een gemaaid 

stukje gras wat als een paadje van het 

ene wilde hoekje naar het andere loopt. 

Overal tussen de struiken en planten 

liggen grote stenen met mos erop, 

stukken boomstronk of snoeiafval, elk 

met hun eigen verhaal. Onder die stenen 

en dat hout, elk een eigen wereld. “Kijk, 

hier zit een salamandertje. En daar 

onder die bladeren hoorde ik op een dag 

geritsel. Dat kan geen vogel zijn, dacht 

ik. Toen ik wat dichterbij ging kijken, 

bleek er een egel te zitten met 2 kleintjes. 

Ik heb ze rustig laten doen en een 

schoteltje met water gezet.”

VLINDERS

Ik ben vooral nieuwsgierig naar de 

vlinders in haar tuin. “Dit jaar was de 

citroenvlinder de eerste vlinder die ik 

zag. Die was er al vroeg bij, ergens 

midden februari, toen het plots even 

lente was. En daarna kwam de dag-

pauwoog, die is ook altijd bij de eersten. 

En daarna gaat het snel, he.” Ik kan me 

voorstellen dat het een paradijs moet 

zijn als alles hier in bloei staat. “Ja, in de 

zomer is dat hier een echte nectarbar 

voor vlinders. Ze komen hier eten, 

drinken, rusten en zichzelf opwarmen in 

de zon. Ik heb al zo’n 29 verschillende 

vlindersoorten geteld in mijn tuin. Daar 

zitten alle klassieke soorten bij: atalanta, 

dagpauwoog, kleine vos, klein koolwitje, 

oranje zandoogje, groot koolwitje, 

oranjetipje ... maar af en toe zie ik ook 

wel eens iets bijzonders. Zo zat er 

afgelopen zomer ineens een keizers- 

mantel op de vlinderstruik. En sinds 2 

jaar komt er wel eens een bruin blauwtje 

langs of een kaasjeskruiddikkopje. Ik 

hoop nog altijd dat ik hier ooit eens de 

rupsen van de koninginnenpage mag 

tegenkomen. Ik heb in ieder geval al hun 

favoriete planten gezet: venkel en peen. 

Daar leggen ze hun eitjes op. Ik hoop 

ook met mijn kamperfoelie de kleine 

ijsvogelvlinder te lokken, maar tot nu toe 

zonder succes.”

Ingrid laat de vlindernamen zo vlot uit 

haar mond rollen alsof het oude beken-

den zijn. Ik vraag me af hoe ik ooit al die 

namen ga kunnen onthouden of zelfs 

maar uit elkaar ga houden. Klein 

koolwitje, groot koolwitje, klein geaderd 

witje? Bont zandoogje, bruin zandoogje 

of oranje zandoogje?©
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Doe mee

“Daar moet je je geen zorgen over maken,” stelt Ingrid me 

gerust. “Je kan ook gewoon een foto nemen en ‘s avonds op  

de computer nog eens rustig alle details van de vlinder 

bekijken. Dan kan je de naam opzoeken in een gids. En  

zelfs als je de naam niet kan vinden, dan kan je er nog 

gewoon van genieten.” 

Ik ben al wat meer gerustgesteld. Maar hoe zit dat met mijn 

kans op vlinders spotten? Ik woon in de stad, in een apparte-

ment, maar ik heb wel een groot terras. Daar kweek ik 

groenten in bakken maar veel vlinders heb ik daar nog niet 

op af zien komen. “Je kan misschien beginnen met wilde 

marjolein te zetten, ook wel gekend als oregano. Daar komen 

heel veel vlinders en bijen op af. En als ze de weg gevonden 

hebben, gewoon genieten.”

Gewapend met heel wat meer kennis, stap ik het dichtstbij-

zijnde tuincentrum binnen. “Voor mij een wilde marjolein, 

alsjeblief. En doe er ook maar een vlinderstruik bij”. Laat die 

vlinders (nu) maar komen.
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Wil je ook meedoen met de Grote Vlindertelling? Dat kan! Vanaf 6 juli tot 28 juli tel je samen met 
je familie of vrienden de vlinders in je tuin. Gedurende een kwartier tel je het aantal verschillende 
exemplaren van elke vlindersoort in je tuin, en geef je je resultaten door aan Natuurpunt. Als je geen 
enkele vlinder ziet mag je dat doorgeven. Dat is ook belangrijke informatie.

Stap 1. Leer vlinders herkennen

Om je te helpen de vlinders in je tuin te herkennen, zijn er verschillende hulpmiddeltjes op www.vlindertelling.be
 � Print de zoekkaart en ga ermee op pad in je tuin
 � Bekijk het overzicht op vlindertelling.be

 
Heb je een soort niet gevonden? Stuur je foto en/of je vraag door naar onze vlinderexpert via de website.

Stap 2. Tel de vlinders in je tuin

Hoe tel je vlinders?
 � Loop een kwartiertje door de tuin en noteer alle vlinders. 
 � Zet een streepje voor elke vlinder van elke soort die je ziet, maar let op dat je dezelfde vlinder niet dubbel telt.  

Om de vlinders te noteren kan je het telformulier gebruiken.
 � Kies een zonnig moment, dan vliegen de meeste vlinders in je tuin.
 � Tel je later nog een keer? Geef dan een nieuwe telling door.
 � Ook als je geen enkele vlinder ziet, is het belangrijk om dit te melden in het telformulier.

Stap 3. Geef je telling door

Vanaf zaterdag 6/07/19 t.e.m. zondag 28/07/19 kan je je telling op de website doorgeven. Zo help je om de gegevens 
sneller te verwerken. En je spaart papier. 

www.vlindertelling .be
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Kort

Argonne, een  
indringende kijk … 
In 2001 publiceerden Rik Desmet, Koen 
Van Den Berge en Norbert Huys een 
prachtig natuurboek over de Argonne 
in Noord-Frankrijk. Nu hebben ze een 
tweede boek uit: Argonne, een indrin-
gende kijk.  In dit rijk geïllustreerd boek 
komen de actuele status van dier- en 
plantensoorten, de noodzaak tot gepaste 
bescherming en een historische terug-
blik op natuur tijdens de Grote Oorlog 
uitvoerig aan bod. Het boek is te koop 
voor 32 euro (plus 6 euro verzendings-
kosten). desmet.rik1@gmail.com 

 
Vernieuwing door  
eenheid in diversiteit
Na de Algemene Vergadering van de-
cember 2018 gingen zo’n 60-tal mensen 
aan de slag om het verandertraject 
van Natuurpunt vorm te geven. Op de 
Algemene Vergadering van 27 april 
2019 waren er 300 stemgerechtigde 
leden aanwezig. Zij keurden, met 92% 
van de stemmen, de voorstellen van de 
werkgroepen goed en een voorstel van 
vervolgtraject. Die voorstellen willen 
allemaal de eenheid van Natuurpunt 
versterken en de vereniging klaar maken 
voor de toekomst. Dat willen we doen 
door sterk te werken aan zowel de gover-
nance als de verenigingscultuur. Een 
sterker Natuurpunt voor meer en betere 
natuur.

Brandstichting in het 
Pommelsven Keerbergen
Het Pommelsven in Keerbergen werd 
slachtoffer van - al dan niet opzettelijke 
- brandstichting. Via een facebookactie 
werd vrij snel duidelijk wie erachter 
zat: enkele jongeren van een school in 
de buurt. Natuurpunt Keerbergen koos 
ervoor om geen officiële klacht of scha-
declaim in te dienen, maar zich te laten 
registreren als benadeelde. In overleg 
met de school werd afgesproken dat de 
daders komen helpen tijdens beheerda-
gen. Hopelijk brengt dat wat besef over 
wat ze hebben aangericht. 

De Kemper
Natuurpunt Kempen reist deze zomer 
met een gezellige zomerbar (de Kemper) 
langs Kempische natuurgebieden. Hier-
mee zetten ze de nieuwe samenwerking 
tussen Kempische natuurverenigingen in 
de verf. De opbrengst van de zomerbar 
gaat integraal naar meer en betere natuur 
in de Antwerpse Kempen. De Kemper 
staat in juni en juli op 6 even verschillende 
als mooie locaties: van een natuurlijke 
stadstuin in het centrum van Turnhout 
over een gloednieuw natuurgebied in Geel 
ten Aard tot de boorden van rivier de Mark 
in Hoogstraten. Allemaal zijn ze het toneel 
voor een weekend lang gezellig terrassen 
midden in de natuur. Een biertje drinken 
in een natuurgebied was nog nooit zo 
gezellig. 

Kijk voor meer info en de juiste data en locaties op www.natuurpunt.be/zomerbar 

De Wijmelaars gedoopt
Het Wijmelbroek in Deerlijk vierde vorig jaar haar twintigjarig bestaan. Verschil-
lende Deerlijkse kunstenaars en verenigingen maakten toen werken voor een 
kunstenparcours. Eén van de opvallendste was de mysterieuze beeldengroep van 
keramiekatelier Terra. Iedereen was het erover eens dat dit kunstwerk best wat 
langer mocht blijven en vanaf nu staan de keramieken koppen opnieuw in de vijver. 
Nathalie Deknudt noemde ze ‘De Wijmelaars’ en schepen Bert Schelfhout, uitgedost 
als pastoor Bert, doopte ze. Voorzitter Yann Feryn: “Die koppen kijken in je ziel, hun 
stille blik beroert je, ze doen je fantaseren of nadenken. Je kan er blijven naar kijken, 
elk bezoek opnieuw. Met Natuurpunt engageren we ons om ze elke zomer opnieuw te 
plaatsen.”
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We ontmoeten muzikant Kris De Smet (De Nieuwe Snaar) aan de spaarbekkens in Duffel. De 
prachtige natuur hier is zijn ideale decor om te lopen. 

“Als ik thuis de voordeur uit stap, loop ik binnen 5 minuten in de grootste groene long van Duf-
fel. De spaarbekkens, in eigendom van Water-link, zijn een oase voor planten en dieren maar 
ook voor wandelaars en joggers. Nu zijn ze deels toegankelijk op zon- en feestdagen tussen 
mei en september. 30 dagen zorgeloos joggen. Mijn grote droom is dat ze het hele jaar door 
geopend zijn. We staan hier in de gigantische natuurtuin van de Duffelaars. Vlakbij, ideaal om 
te ontspannen en de drukte van het leven even te vergeten. Daar wil je toch elke dag in kunnen 
rondlopen.” 

Kris De Smet
“Loopt, droomt en gaat op in de natuur”

17juni | juli | augustus 2019    NATUUR.BLAD 



1 De das is onze grootste inheemse 

marterachtige. Met zijn wigvormige 

lichaam, stevige kop en lange snuit is de 

das goed aangepast aan het leven in de 

gangen van zijn burcht. Zijn korte, 

sterke poten gebruikt hij om zijn burcht 

uit te graven.

 

2 Vrijwilligers helpen mee de versprei-

ding van de das op te volgen en in kaart 

te brengen. Daarbij controleren ze oude 

en verlaten dassenburchten op nieuwe 

bewoning. Zie je een das of weet je een 

bewoonde dassenburcht zijn? Geef dit 

dan door via www.waarnemingen.be. 

 

3 De pootafdruk verraadt vaak de 

aanwezigheid van een das. Het grote, 

niervormige middenvoetkussen en de  

5 ovale teenkussens die in een bocht 

staan, zijn makkelijk te herkennen. 

Meestal zijn ook de afdrukken van de 

lange, stevige klauwen te zien. 

 

 

In actie

De das leefde eeuwenlang in de buurt van de mens. Tot vervolging en een sterk veranderend 

landschap daar in de 20ste eeuw een einde aan maakten in Vlaanderen. Vandaag worden er 

opnieuw dassen waargenomen. En hoewel zijn situatie in Vlaanderen nog kwetsbaar is, kan de 

soort langzaam herstellen en zijn vroegere leefgebied opnieuw innemen.  

Tekst: Griet Nijs
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4 Je kan de das aantreffen in een 

gevarieerd landschap waar bossen, 

houtkanten, graslanden en boomgaar-

den elkaar afwisselen. Zo vindt hij het 

hele jaar voldoende voedsel. Burchten 

liggen bij voorkeur in of nabij bosranden, 

holle wegen of steile taluds.  

 

 

5 Met een wildcamera volgen vrijwil-

ligers de bewoonde dassenburchten op. 

Zo kunnen we inschatten hoeveel dieren 

er wonen, en dat zonder de bewoners te 

verstoren. Dassen zijn erg gevoelig voor 

verstoring, blijf zeker uit de buurt van de 

burcht. 

6 Het dichte wegennetwerk in 

Vlaanderen vormt momenteel een van de 

grootste gevaren voor de das. Samen met 

de overheid en de Regionale landschap-

pen zet Natuurpunt zich in om de 

versnipperde leefomgeving van de das 

opnieuw te ontsnipperen.

In actie

4

2

3

5

6
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Visie

Natuur houdt ons gezond

Een dag vol stress. Van vergadering, 

naar een volgende vergadering, naar nog 

een vergadering. En dan plots, sta je op 

een wandelpad in het midden van de 

Vallei van de Zwarte Beek, een lang- 

gerekt natuurgebied tussen Koersel en 

Beringen. Krekels tsjirpen. De zon 

straalt op je gezicht. Blauwborst en 

grasmus zingen fenomenale melodieën 

op de achtergrond. Op de voorgrond 

strekt zich een bloementapijt uit. 

Spontaan begin je te glimlachen.  

De druk valt van je schouders.

Steeds meer studies tonen aan wat ons 

buikgevoel ons vertelt: natuur is 

heilzaam. Meer wandelen in de natuur 

vermindert stress op het werk. Onder-

zoekers van de Universiteit van Hasselt 

lieten 45 werknemers van de Provincie 

drie weken lang natuuractiviteiten 

combineren met hun werktaken. Wat 

bleek? Na die 3 weken daalde de 

burn-outscore met 15,25% ten opzichte 

van de meting aan het begin van de 

studie. Ook verwerkten de deelnemers 

significant beter nieuwe informatie en 

reageerden ze sneller. 

Natuur lijkt niet enkel een impact te 

hebben op ons psychisch welzijn maar 

ook op onze fysieke gezondheid. Dr. 

Chris van Tulleken verkent op BBC hoe 

we zonder medicatie kunnen leven in de 

serie ‘The Doctor who gave up drugs’. Hij 

begeleidt patiënten, vaak verslaafd aan 

slaapmiddelen en pijnstillers, naar een 

medicijnvrij leven door schijnbaar 

eenvoudige wijzigingen in hun levens-

wijze. Dagelijks 30 minuten zwemmen 

in een zwemvijver. Dagelijks 30 minuten 

wandelen in de natuur. Het werkt 

verrassend goed. 

Investeren in natuur is investeren in 

onze gezondheid. 

10 procent meer natuur in de woonom-

geving zou overeenkomen met een 

besparing van 214 euro per inwoner voor 

de sociale zekerheid. Meer natuur nabij 

de woning zorgt ervoor dat bewoners 

zich beter gaan voelen en meer gaan 

bewegen. Kinderen in natuurlijke 

Natuur heeft een 
positieve impact op ons 
psychische en fysieke 
welzijn.

Zoek jij deze zomer de natuur op? Gelijk heb je! Natuur brengt rust en ontspant. Het doet 

wat met ons hoofd en ons lijf. Maar jammer genoeg moeten we het vaak ver gaan zoeken. 

Zou het niet geweldig zijn als er natuur te vinden was vlak bij je thuis, vlak bij je werk en daar 

tussenin? En wat als de speelplaats van je kinderen een echt natuurgebied was in plaats van 

een gebetonneerde vlakte? Tekst: Anke Geeraerts, tekeningen: Korneel Detailleur.

Een gezonde geest in een 
gezonde natuur
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woonomgevingen spelen 15% meer 

buiten en jongens die meer buitenspelen 

hebben een lagere kans om obesitas te 

krijgen.

Essentieel voor een dagelijks natuurbad 

is dat er voldoende gezonde natuur in je 

buurt te vinden is. Het is in robuuste en 

gezonde natuurgebieden dat je rust en 

stilte kan vinden, veeleer dan in een 

snipper naast de autostrade. 

Natuur in Vlaanderen is zeer versnip-

perd en buitengewoon schaars. Om 

effectief gebruikt te worden, moet 

natuur binnen een straal van 1-3 km 

liggen. Ondanks de groennormen, 

Vlaamse richtlijnen voor de hoeveelheid 

natuur per inwoner, vinden 3 miljoen 

Vlamingen géén natuur op wandelaf-

stand van hun woning. Daarnaast blijkt 

het groen bijzonder slecht verdeeld: een 

West-Vlaming heeft gemiddeld 5 keer 

minder natuur ter beschikking dan een 

Limburger en inwoners van steden als 

Roeselare vinden nauwelijks natuur in 

hun buurt. 

Meer natuur op wandelafstand: wat 

is daarvoor nodig?

Om meer natuur op wandelafstand te 

krijgen, zouden we de groennormen 

verplicht moeten maken. Minstens 20 

vierkante meter publiek toegankelijk 

groen, per inwoner en op wijkniveau is 

een norm die in het buitenland vaak 

gehanteerd wordt. Dat kan bij ons ook.

Maar er is meer nodig. Door natuur een 

plaats te geven in de gezondheidsdoel-

stellingen van Vlaanderen ontstaat er 

een basis om structureel samen te 

werken. Natuur is een preventieve 

gezondheidsdoelstelling die een rand-

voorwaarde vormt voor een gezonde 

leefomgeving en levensstijl. Zo kan je via 

het gezondheidsbudget extra natuur 

creëren en nieuwe samenwerkingen 

tussen natuur- en gezondheidspartners 

opzetten en belonen.

Groene wachtkamers wachten niet 

op het beleid

Maar we hoeven niet te wachten op het 

beleid. Ziekenhuizen erkennen nu al het 

belang van natuur voor de gezondheid en 

nemen zelf een voortrekkersrol. Voor 

mensen die een beroerte hadden, is 

bewegen in de natuur een belangrijk 

advies. Samen met Natuurpunt maakte 

het AZ Groeninge in Kortrijk een 

brochure op met concrete tips hoe je als 

patiënt of familielid maximaal kan 

profiteren van de natuur om aan je 

gezondheid te werken. Het AZ Sint-

Lucas in Brugge stuurt de mensen dan 

weer naar een wachtkamer in de natuur. 

Patiënten die lang moeten wachten voor 

een afspraak, kunnen zo een luchtje 

scheppen in de natuur. Veel beter en 

rustgevender dan een drukke wachtzaal. 

Een goede samenwerking tussen 

overheid, natuurverenigingen, jeugdsec-

tor en andere middenveldorganisaties 

brengt dit allemaal binnen handbereik. 

Afgelopen lente ging het Netwerk 

Natuur en Gezondheid van start. 

Natuurpunt trok mee aan de kar. 40 

partners uit verschillende sectoren, zoals 

CM (mutualiteit), Domus Medica 

(huisartsen), het Steunpunt Geestelijke 

Gezondheid en tal van onderzoeksinstel-

lingen, overheden en middenveldorgani-

saties stappen mee in dit verhaal. Wie 

weet rijden je kinderen ooit via een lang 

lint van natuur veilig naar school en 

zitten we binnenkort tussen oude eiken 

te wachten op de tandarts.

Alle spelers in het 
buitengebied zullen op 
zoek moeten gaan om het 
water nog veel meer te 
koesteren en te zien als 
een troef.
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Samen voor meer natuur rond Lier

Baloise Insurance en Natuurpuntafdeling De Wie-

lewaal realiseren samen meer natuur in de Vallei 

van de Kleine Nete bij Lier. Op het hoofdkantoor 

van verzekeraar Baloise Insurance ontmoeten we 

Kurt Neckebrouck, Market Development Manager 

en Marc Vermeylen, voorzitter van Natuurpunt De 

Wielewaal.

“Als toonaangevend verzekeraar kiezen wij voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Investeren in natuurbehoud is een logische keuze. 

Zo willen we de negatieve impact op het leefmilieu 

terugdringen en risico’s, ontstaan door de klimaat-

verandering, beperken. Bovendien zorgt voldoende 

natuur voor een beter welzijn door mensen weer-

baarder te maken tegen hedendaagse ziektebeel-

den als burn-out”.

Marc treedt Kurt bij: “ Recent konden we een gebied 

aankopen met een oppervlakte van ongeveer 40 

hectare in de Vallei van de Kleine Nete. Zeldzame 

soorten zoals het zomerklokje en de nachtegaal 

vinden een vaste stek in die vallei. Door de aankoop 

van de percelen zorgen we voor een groene long 

voor de inwoners van Lier. Na het opruimen van 

koterijen en sluikstorten kunnen de bezoekers er ge-

nieten via een educatief bewegwijzerd wandelpad. 

We zijn heel blij dat Baloise Insurance financieel 

wil bijdragen om de aankoop te financieren en de 

herinrichting mogelijk te maken”.

www.natuurpunt.be/ baloise-insurance

Tijdens de Noorderlichtreis van Natuurpunt verken je het natuur-en 
dierenleven langs de Noorse kust. De reis wordt begeleid door bioloog 
Dirk Draulans, die onderweg Nederlandstalige lezingen geeft. Je vaart 
langs de Noorse fjordenkust van Bergen via de Noordkaap tot Kirkenes 
en terug naar Bergen. Onderweg bezoek je de steden Ålesund en Trond-
heim, de eilandenarchipels van de Lofoten en de Vesterålen en uiteraard 
de inspirerende fjorden. Hou je ogen open voor tal van vogels, vissen en 
het magische noorderlicht! Van 08.01.20 tot 19.01.20

Opnieuw ruimte  
     voor water

        Fotowedstrijd 
Nature Photographer of the Year

Terwijl het klimaatdebat zich vooral toespitst op technologie, ligt het 
krachtigste antwoord in de natuur. Natuur- en valleigebieden bescher-
men onze maatschappij tegen de negatieve effecten van klimaatveran-
dering. Ze kunnen enorme hoeveelheden water opvangen bij extreme 
neerslag en afstaan in periodes van grote droogte. Werken met natuur is 
vaak ook de goedkoopste oplossing die heel wat extra voordelen oplevert. 
Overstromingsgebieden beschermen ons niet alleen tegen waterover-
last. Het zijn ook rustplaatsen voor trekvogels en ideale plekken om te 
recreëren. 

De Coca-Cola Company heeft dit begrepen. Het bedrijf investeert samen 
met Natuurpunt en Europa in grote natuurinrichtingswerken die tot 
doel hebben om opnieuw ruimte te geven aan water en nieuwe kansen te 
geven aan de natuur. Coca-Cola investeert 450.000 euro in de Demerval-
lei. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend met de terugkeer van de 
zomertaling, een kleine eendensoort.

Door een lens vanop een nietsvermoedende afstand een blauwborst aan-
schouwen, je tijd nemen en hem op voyeuristische wijze leren kennen. Je 
ontwaart z’n trekjes, z’n karakter, z’n omgeving; om dan op die ene juiste 
tel, een intiem ogenblik vast te leggen. Sinds het begin van de fotografie, 
hebben we als mens getracht om de pracht van de natuur te ervaren door 
ze analoog of digitaal te vereeuwigen.

Om die vorm van natuurbeleving te vieren, organiseert Natuurpunt met 
z’n Nederlandse partner Nature Talks de “Nature Photographer of the 
Year”-wedstrijd. De internationale fotowedstrijd bestaat uit verschillende 
categorieën, waaronder ook het Vlaamse en Nederlandse landschap.

Wil je graag meedoen, ontdek snel de voorwaarden en prijzen op:  
www.natuurpunt.be/fotowedstrijd
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Eva Mouton op graspapier

Natuurpunt beheert duizenden hectaren 
bloemrijke, onbemeste hooilanden.

Elk jaar worden die gemaaid om ruimte te 
geven aan zeldzame planten en dieren.  
Natuurpunt verwerkt het maaisel tot grondstof 
voor potgrond, veevoer, isolatiemateriaal en 
papiervezels.

Samen met illustratrice Eva Mouton werd een 
trendy notitieboekje ontworpen op basis van 
dit graspapier. Dit is nu te koop in een 10-tal 
AVA winkels. AVA schenkt een deel van de 
opbrengst aan Natuurpunt om nieuwe hooi- 
landen veilig te stellen.

Al meer dan 1000 nieuwe  
zonne-installaties voor de natuur

Heb je een dak dat geschikt is voor zonnepane-
len? Kies samen met Natuurpunt voor Linea 
Trovata voor duurzame energie in de strijd 
tegen de klimaatverandering. Je wordt minder 
afhankelijk van fossiele brandstoffen en je ziet 
de prijs van je energiefactuur dalen. Al meer 
dan 1300 Natuurpuntleden deden het je voor! 
Vraag je gratis offerte aan via onze website.

 � aanpak op maat
 � materiaal van topkwaliteit
 � uitstekende service en onderhoud
 � bijdrage voor nieuwe natuur in Vlaanderen

 
ww.natuurpunt.be/zonnepanelen

ding

doen

 “Het noorderlicht biedt een wonderlijk 
spektakel in de Noorse winterluchten.  
Zeezoogdieren en zeevogels blijven  
wakker. De combinatie van groene hemels 
en speelse dolfijnen is toverachtig.”

Dirk Draulans 
Wetenschapsjournalist Knack
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Natuurpunt fondsenwerving voor 
BirdLifepartner in Burkina Faso:  
 wat hebben we bereikt?

In 2017 zamelde Natuurpunt 20.000 euro in om de Burkinese BirdLife 
partner Naturama te ondersteunen. Naturama voert acties uit om de 
Sahel opnieuw leefbaarder te maken voor de Europese trekvogels die er 
overwinteren. Daarnaast werken ze samen met lokale gemeenschappen 
om hun levensonderhoud te verbeteren. 

Een voorstudie maakte duidelijk dat er een gebrek is aan vegetatie, ten 
gevolge van een slecht hak- en waterbeheer. In 2011 introduceerde Vogel-
bescherming Nederland de actie ‘Living on the Edge’ waarin het gemeen-
schappelijke belang van vogels en mensen in de Sahelregio centraal staat. 
Sindsdien werd op heel wat plaatsen het landgebruik verduurzaamd en 
heel wat bomen aangeplant.

In 2018 werd, dankzij de gift van Natuurpunt, in drie gemeenschappen 
in de Sourou vallei de natuur hersteld en tegelijk de levenskwaliteit van 
de plaatselijke bevolking verbeterd. Het was vooral een verbetering voor 
vrouwen die voordien geen betaald werk uitvoerden. 

Ondertussen werden in Kassoum, Lanfièra en Di 24 vrouwengroepen  
opgericht, die bestaan uit 289 vrouwen uit plattelandsgebieden. Er wer-
den 15.000 planten of bomen aangeplant in de omgeving van Kassoum 
en Lanfièra. Natuurpunt Reizen gaat het project nu ook nog eens extra 
ondersteunen met 5000 euro. Zo zorgen we ervoor dat onze trek- 
vogels op hun trektocht voldoende plaatsen hebben om te rusten en  
bij te tanken.
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Ik word enthousiast verwelkomd 

door Patrick Schuurmans en Paul 

Vangerven, 2 vijftigers die zich al 

jarenlang vrijwillig inzetten voor het 

Hageven. De ene als voorzitter van 

Natuurpunt Pelt, de andere als onder-

voorzitter van Bezoekerscentrum 

Hageven. Terwijl ik in het bezoekerscen-

trum geniet van een lekker kopje 

biokoffie zie ik plots wat bewegen op het 

donkere tv-scherm dat hier staat. “Dat 

zijn onze 2 kerkuilen die boven in de 

schuur hun nest hebben”, vertelt Patrick. 

“Al van bij het begin van het bezoekers-

centrum, nu 21 jaar geleden, komt er 

regelmatig een koppel langs dat hier in 

de nestkast komt broeden. En via de 

camera krijg je een inkijk in hun leven.”

Mijn verkenning van het Hageven start 

langs de Dommel. Afgeknaagde jonge 

wilgen en afgekalfde oevers verraden het 

al: sinds 2014 is dit beverland. 

Natuur kent geen grenzen en in het noorden van Limburg mag je dat letterlijk nemen. 
Het Hageven-De Plateaux spreidt zich uit over België en Nederland. Het is een 
oase van 600 hectare met heide, vennen, bossen en graslanden, waar de Dommel 
zich kronkelend een weg baant langs het prachtige landschap. Wat wil je nog meer? 

Ontmoetingen met spectaculaire vogels? Check! Tekst: Natalie Sterckx

De hangbrug over de dommel. ©Kevin Feytons

Hemelse zomertocht in het Hageven:   
   grenzeloze natuur in Limburg

Vanaf eind augustus bloeit de herfsttijlloos. @Vilda/Jeroen Mentens
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Over het rolstoeltoegankelijke pad 

komen we al snel in een open landschap 

met enkele vijvers. “Dat waren vroeger 

weekendverblijven met allemaal een 

eigen vijvertje. Wij hebben die omge-

vormd tot amfibie- en vogelvriendelijke 

vijvers, met glooiende oevers zodat er 

weer riet- en oeverplanten kunnen 

groeien. Nu zijn ze ook toegankelijk voor 

kikkers en salamanders en bovendien een 

ideale broedplaats voor vogels”, vertelt 

Patrick. 

“Heb je hem gehoord?”, vraagt Patrick 

glunderend, “de roerdomp!” Een diep 

‘oemp oemp’ komt van tussen het riet. 

Een geluid dat ik niet onmiddellijk van 

een vogel verwacht. “Hier hoor je hem 

altijd, heel het voorjaar”, vult Paul aan. 

“Er komen al een aantal jaar minstens 2 

koppeltjes hier broeden. In de goeie jaren 

hebben we hier zelfs 4 roepposten”, 

vertelt Patrick trots.

Aan de kijkhut aan de provincievijver 

splitst het pad: links kan je over het  

plankenpaadje door de rietmoerassen 

terug naar het bezoekerscentrum, maar 

ik ben nog lang niet uitgekeken en ga 

naar rechts op het Hagevenpad, een 

wandeling van 6,7 kilometer. 

Dat het hier een echt paradijs is om 

vogels te kijken, merk ik als we alweer 

aan een kijkhut komen. Die staat hoog 

boven de grond en kreeg ooit het label: 2 

sterrenplekje. Als ik binnen ga, heb ik 

snel door waarom. Hier kan je gemakke-

lijk een halve dag komen zitten, kijken en 

genieten van de rust. Je hebt er zicht op 

de gemeentevijver met in het midden een 

eilandje met daarop een paalconstructie. 

“Die is indertijd opgericht om de 

visarend aan te trekken,” licht Patrick 

toe, “maar voorlopig zonder succes.” Ik 

zie dat de aalscholvers en het koppel 

kokmeeuwen dat er nu nest daar niet 

rouwig om zijn. 

Aan het kappelletje laten we de Dommel 

achter ons en wandelen op de grens van 

het natuurgebied. Rechts liggen de 

boerenweides, vers bemest, links ligt het 

natuurgebied, enigszins schraal en 

verruigd maar met een heel gevarieerde 

natuur. Zo’n 50 gallowayrunderen 

houden het gras hier kort en ze doen dat 

ook in Nederland. 300 hectare graasple-

zier. 

Boven: Patrick (links) en Paul op uitkijk over hun gebied. © Natalie Sterckx
Onder: Met wat geluk kan je hier het smelleken zien. ©Vilda/Yves Adams

Hemelse zomertocht in het Hageven:   
   grenzeloze natuur in Limburg

Het is hier een paradijs 
om vogels te kijken
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Naar buiten

Wat verderop gaan we de hangbrug over de Dommel over en komen 

terecht in het heidelandschap. “In de natte heide staat ook gagel. 

Dat ken je misschien wel van het Gageleer bier”, vertelt Patrick. 

“Maar wij zijn hier bezig met een project om biologische gagellikeur 

te winnen uit het Hageven”, vult hij aan. Ik bied me spontaan aan 

om te komen proeven als het lukt. 

Terwijl ik nog naar de grond sta te kijken, hebben Patrick en Paul 

hun verrekijker al op de lucht gericht. “Wauw, zie daar! Een 

vliegende deur!”, roept Paul. Zelfs zonder verrekijker zie ik wat hij 

bedoelt. Je kan niet naast zijn twee meter brede vleugels kijken: een 

zeearend. De heren grijpen naar hun telefoon om hun waarneming 

in te geven op waarnemingen.be. “Dat is de eerste keer dat ik er dit 

jaar een zie”, glundert Patrick.

Over naakte begijnen en smokkelaars
Verderop vinden we de vloeiweiden: gronden die vroeger regelmatig 

onder water gezet werden via een ingenieus systeem van kanaaltjes. 

Zo werd droge of zure grond geschikt gemaakt als grasland. “Toen 

de hooilanden niet meer interessant waren, zijn er voornamelijk 

Canadapopulieren op geplant om lucifers te maken”, gaat Patrick 

verder. “Zo zijn heel wat gebieden verloren gegaan en ook de 

bijhorende flora. Nu hebben we dit hersteld en staat er bijvoorbeeld 

weer herfsttijloos op. In de volksmond noemen we dat naakte 

begijnen.” “Kom eind augustus, begin september nog maar eens 

terug. Dan ziet het hier paars van de naakte begijnen”, lacht Paul.

Over de Bergeijkse dijk wandelen we terug richting bezoekerscen-

trum. Paul houdt plots halt en grijpt naar zijn verrekijker. “Een 

smelleken”, fluistert hij enthousiast, “een kleine roofvogel waarvan 

ik er met geluk maar één per jaar van zie.” Het is een goeie dag 

vandaag.

Over een sloot met enkele kopvoorns in, langs nog enkele vloeiwei-

den komen we bij de verkeerde lieve heer. Een steen met daar 

bovenop een gekruisigde Jezus. “Zie je wat er verkeerd aan is?”, 

vraagt Paul. “Zou het kunnen dat zijn hoofd naar de foute kant 

hangt?”, probeer ik voorzichtig. “Helemaal juist. Normaal hangt het 

hoofd op de rechterschouder maar hier hangt het links”, verduide-

lijkt Patrick. “Hubert Lehaen (een van de eerste conservators van 

het Hageven, n.v.d.r.) had zo zijn eigen verklaring”, lacht Paul. “Die 

zei altijd dat het is omdat Jezus liever naar het Hageven kijkt dan 

naar Overpelt fabriek, want anders moet hij werken.”

Op de terugweg naar het bezoekerscentrum bedenk ik dat Hubert 

Lehaen wel eens gelijk kan hebben. Werken is wel het laatste waar 

ik aan denk na deze deugddoende wandeling in het Hageven. Alleen 

gaat die tekst zichzelf niet schrijven …

Dwalen op De Groote Heide
Het Hageven is één van de 
natuurgebieden die behoren tot het 
grenspark De Groote Heide, 6000 
hectare prachtige natuur. De Groote 
Heide ligt op grondgebied van zes 
gemeenten aan weerszijden van 
de Belgisch-Nederlandse grens. 
Gemeenten die samenwerken om 'hun' 
natuur te koesteren. De Groote Heide 
is voor kenners en natuurliefhebbbers 
uniek, wat betreft biodiversiteit behoort 
het tot de top-tien van Europa.  
www.degrooteheide.eu

B&B La Rose 
De charmante B&B ligt in Pelt, de meest zuidelijke 
gemeente van De Groote Heide. Het is het ideale 
vertrekpunt om te wandelen en fietsen in de Limburgse 
Kempen. Je wordt er ontvangen in alle rust door 
gastvrouw Kathleen. De B&B is gelegen tussen 
fietsknooppunt 241 en 253.

Meer info en reservatie: 
B&B La Rose, Zavelstraat 20, 3900 Pelt,  
info@benb-larose.be,  011-66 52 13 of 0468-32 57 17, 
www.benb-larose.be

Win een overnachting voor 2 personen 
inclusief ontbijt in B&B La Rose. Geef 
antwoord op de vraag ‘Wat is een 
andere naam voor herfsttijloos?’ en wie 
weet verblijf jij binnenkort in Pelt.
 www.natuurpunt.be/win

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

W I N !



#NatureAwaysWithYou

www.berghen.com



32 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2019

10 x actief

Antwerpen

 Stappersven (Grenspark   
 Kalmthoutse Heide)  
Het Stappersven biedt panoramische zichten 
op heide en vennen omarmd door bossen. De 
Kalmthoutse Heide is het enige gebied in Vlaanderen 
waar gladde slang en adder samen voorkomen. 

 Landschap De Liereman 
Dit uitgesproken Kempens landschap wordt 
gevormd door bossen, heide, duinen, vennen en 
open grasland. De diverse structuur biedt kansen 
aan heidesoorten zoals de nachtzwaluw. 

 Snepkensvijver - Heiberg
Het reliëf van de Kempense Heuvelrug creëert een 
mooie overgang van droge delen met open zand en 
struikheide naar een uitgestrekt ven.

 Buitengoor - De Maat - Den Diel 
Aan de Molse meren vind je de Kempense natuur 
in een notendop. Je kan er uren wandelen in een 
afwisselend landschap, van droog tot zompig nat, van 
dopheide tot zandblauwtje, van zuur tot kalkrijk. 

Limburg

 Hageven - De Plateaux
Het Hageven is een oase van heide, vennen, bossen 
en graslanden. Het gentiaanblauwtje komt er voor, 
een dagvlinder die voor zijn overleving afhankelijk is 
van de klokjesgentiaan en steekmieren.

 De teut en Ten Haagdoorn   
 (Natuur en Bos) 
2000 hectare vol afwisseling met beekdalen, vennen, 
duinen, bossen, akkertjes en heideterreinen nodigen 

je uit voor een prachtige wandeling. Dankzij ijverige 
schaapjes blijft die heidepracht behouden. 

 Mechelse Heide  
 (Nationaal Park Hoge Kempen)
Op de oostelijke rand van het Kempisch plateau 
ligt de Mechelse Heide, één van de grootste 
heidegebieden in Vlaanderen. Van daaruit strekt het 
Nationaal Park Hoge Kempen zich voor je uit.

Oost-Vlaanderen

        Heidebos  
Ten zuiden van het Oost-Vlaamse polderland ligt 
een brede zandrug waar je typische heidesoorten 
terugvindt. Door de afwisseling van droge bossen, 
schrale graslanden, struwelen en heidevelden oefent 
het gebied een grote aantrekkingskracht uit op 
vlinders. 

Vlaams-Brabant

        Averbode Bos & Heide  
Het gevarieerde mozaïeklandschap biedt onderdak 
aan tal van dieren en planten die zowel van het bos 
als van meer open heide houden. Door natuurherstel 
ontstond weer struikheide met liggende 
vleugeltjesbloem, stekelbrem en tormentil in de 
vochtigere delen. 

West-Vlaanderen

         Heideveld-Bornebeek 
Dit heiderelict van 30 hectare groot maakt deel uit 
van het Landschapspark Bulskampveld en is een 
weerspiegeling van hoe het historische landschap in 
de Brugse Zandstreek er in de 17e eeuw uitzag. De 
poelkikker en de levendbarende hagedis vinden er 
nog steeds hun thuis.
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Nog maar een eeuw geleden was het grootste gedeelte van de arme, hoger gelegen 
zandbodems in Vlaanderen bedekt met heide. Ongeveer 95% van dit vroegere 
cultuurlandschap verdween, maar vooral op de zandgronden in de Antwerpse en 
Limburgse Kempen vinden we nog heide terug, perfect om uren door te struinen. 

Tekst: Yasmine Heynderickx

Heidegebieden
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EEN PALING ZIJN
Ik zou niet graag

Zwemmen vind ik best wel fijn, maar 2400 kilometer zwemmen is mij van het goede te veel. Ik doe 
mijn hoed af voor triatleten en marathonlopers, maar palingen zijn echt wel buiten categorie.  
Ik heb er nog nooit één zien fietsen, maar over land kruipend kunnen ze ook wel wat afstand 
afleggen. En voor een triatleet is het risico om ergens onderweg te eindigen als paling in ’t groen  
ook veel kleiner. Tekst: Pieter Van Dorsselaer

Weet jij de Sargassozee liggen? In het noorden van de Atlantische 

Oceaan, voor de kust van Noord-Amerika, denk Bermudadriehoek, 

daar ergens. Elke paling zwemt er blindelings naartoe! Geen gps, 

geen Google Maps, geen kompas, gewoon op ‘t gevoel. Paaien 

en nakomelingen op de wereld zetten, die als mini-paling tot in 

Europa komen gezwommen en jaren later, als ze geslachtsrijp zijn, 

terug in de Sargassozee de cirkel rond komen maken.

Zeg niet zomaar paling tegen een paling! 
Een pas uit het ei gekomen babypaling heet een wilgenbladlarve. 

Die steekt met zeestromingen de Atlantische Oceaan over en 

verblijft als glasaal in de Europese estuaria en rivieren. Tijdens zijn 

vijf tot twintig jaar (!) durende groei is het een gele paling en tot 

slot keert hij als zilverpaling terug naar de Sargassozee om er te 

paaien en te sterven. 

Zo glad als een paling
Dat spreekwoord is niet onterecht. Hun schubben zijn heel klein 

en staan dicht bij elkaar, waardoor ze precies een glibberige huid 

hebben. Die is ook nog eens beschermd door een slijmerige laag, 

om niet te snel uit te drogen als de paling even over land gaat. 

Doordat de paling schijnbaar geen schubben heeft, mogen gelovi-

gen van een aantal religies geen paling eten, want een vis zonder 

schubben is geen echte vis.

Bij ons in het wild gevangen paling zou ik ook niet aanbevelen, 

tenzij je zware metalen en andere toxische stoffen tekort komt. 

Palingen leven lang en hebben dus veel tijd om die stoffen op te 

nemen in hun vet. 

Paling in ’t rood
Sinds 1970 is er in heel Europa een drastische afname van de  

palingpopulatie merkbaar. De paling gaat stevig in het rood … 

Een recent artikel in Natuur.focus vat het zo samen: 

De hoeveelheid glasaal die elk voorjaar aan de Europese kust arri-

veert, is herleid tot minder dan 3% van historische waarnemingen 

en de hoeveelheid gele paling in de Noordzeelanden is met onge-

veer 90% gedaald. De paling staat dan ook als ‘kritisch bedreigd’ 

op de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Klimaat- 

gerelateerde wijzigingen in zeestromingen en marien voedsel-

aanbod, migratiebarrières, pompgemalen, milieuverontreiniging, 

invasieve parasieten en overbevissing, algemene milieu- 

Focus



Wie weet wat de paling eet?

Palingen zijn flexitariërs. Ze jagen voornamelijk op mug-

genlarven en -poppen, driehoeksmossels en korfmossels, 

vlokreeften en andere kleine ongewervelden. Ze eten ook 

kuit en larven van andere vissoorten. Sommige palingen 

schakelen als ze groter zijn dan 30 centimeter over op 

een dieet van vis. Je herkent ze aan de bredere bek. Zo’n 

paling heet een breedbekaal of roofaal. Er is verder geen 

genetisch verschil met ‘normale’ palingen. 

De groei van de paling hangt af van de temperatuur van 

het water. Bij ons stoppen ze met eten in oktober, om pas 

in april weer actief te worden. Ook daarom zou ik niet 

graag een paling zijn.

Wie weet wie de paling eet?

Da’s geen moeilijke vraag, elke visser zal die beant-

woorden: elke zichzelf respecterende aalscholver eet op 

vrijdag vis, dus ook wel eens verse paling. Ook op het bord 

van een occasionele visarend of zeearend kan de paling 

belanden.

Focus
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HET ONECHTE BROERTJE  

VAN DE PALING
De beekprik. Hij ziet er wel uit als een paling, maar is totaal 

niet verwant. En hij is ook veel minder avontuurlijk: de 

beekprik blijft zijn hele leven in dezelfde beekloop! Het dier 

leeft drie tot zes jaar als een blinde larve in de modderbo-

dem en verandert dan in het vroege voorjaar tot volwassen 

prik. Hij krijgt ogen, vinnen en geslachtsorganen, maar 

verliest tegelijkertijd zijn maag- en darmstelsel en houdt 

daarom op met eten. Wat dan nog rest is op zoek gaan naar 

partners, paaien en sterven. Ik zou dus ook niet graag een 

beekprik zijn …

Sommige palingen 
schakelen als ze groter 
zijn dan 30 centimeter 
over op een dieet van vis.

verontreiniging en habitatverlies … Noem maar op, je zal maar een 

paling zijn … 

Na 25 jaar talmen werd in 2007 een Europese Palingverordening 

van kracht. Maar na tien jaar bescherming zijn er nog geen tekenen 

van herstel. De intrek van glasaal aan de Belgische kust blijft 

historisch laag en palingen geraken nauwelijks nog tot in Wallonië. 

En slechts een fractie van de zilverpalingen slaagt erin om terug de 

zee te bereiken.

De paling wordt in België nog te vaak verhinderd om vrij te  

migreren en wordt ook vaak beschadigd of gedood door turbines en 

pompen. Daarnaast heeft hij onvoldoende geschikt opgroeihabitat 

in de vorm van natuurlijke oevers. Zijn voortplantingsvermogen 

wordt gefnuikt door de vele toxische stoffen die in het spierweefsel 

opstapelen en desondanks belandt de vis nog vaak op het bord.

Hoog tijd dus voor de overheid om versneld werk te maken van het 

maatregelenprogramma uit het Palingbeheerplan België. Herstel 

is misschien nog mogelijk, maar zal door de lange generatieduur 

en het lage aantal ouderdieren nog heel lang duren, zelfs met een 

totaal verbod op de visserij op paling.
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Weinig soorten hebben zo’n gevatte naam als de lepelaar. Met zijn naam weet je voldoende: in 
Europa is het de enige soort met een lepelvormige snavel. Wereldwijd zijn er nog 5 soorten lepelaars. 
In tegenstelling tot reigers roepen lepelaars nooit, maar met zijn witte verenkleed en een lengte 
van ongeveer 90 cm (spanwijdte 130 cm) zie je hem van ver staan of vliegen. Op grote afstand lijkt 
de lepelaar wat op een geblokte zilverreiger. Maar zijn houding en gebochelde rug verraden dat hij 
nauwer verwant is aan de ibissen. Voedsel zoeken doet hij op geheel eigen wijze: stappend maait hij 
met brede zwaaibewegingen van links naar rechts door het water. Soms rent hij wat paniekerig met 
opgeheven vleugels door het water achter zijn voedsel aan. 

Sinds de eeuwwisseling werkt de Europese lepelaar aan een 
ware comeback in Vlaanderen. België en Nederland vormen de 
noordgrens van zijn broedareaal. De huidige Vlaamse opmars 
vindt zijn voorgeschiedenis in Nederland in de jaren ’60. De 
toename die toen losbarstte bleef gestaag doorgaan tot 2015. 
Momenteel broeden er in Nederland naar schatting 3000 
paren waarvan de helft op de Waddeneilanden. Ze broeden in 
kolonieverband en hun nesten zitten op de grond in plassen of 
rietland, of in boomnesten zoals reigers en aalscholvers doen. 

Sinds 2003 broeden ze opnieuw in Vlaanderen. Een kolonie 
van 15 à 20 paren bracht jaarlijks jongen groot in het Ant-
werpse havengebied bij Verrebroek. Nadien werd op een tiental 
plaatsen in Vlaanderen opgemerkt hoe lepelaars begonnen met 
takken aanslepen, vaak ging het om louter ‘gespeel’ van onvol-
wassen dieren. In 2013 volgde er dan een nieuwe vestiging van 
een 15-tal paren in De Blankaart bij Woumen.
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Seizoensweetjes

VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

In mijn tuin zitten veel  
vuurwantsen. Wat moet ik 
daartegen doen?

Vuurwantsen zijn opvallende insecten die de 

voorbije decennia duidelijk zijn toegenomen. 

Je ziet ze vaak in grote groepen. Ondanks hun 

talrijkheid kunnen we niet van een plaag spreken. 

Vuurwantsen doen namelijk niets verkeerd. Ze 

zuigen sap uit vruchtjes van bomen en uit schors. 

Bovendien kunnen ze niet steken noch bijten. Je 

mag vuurwantsen dus gewoon laten zitten. Bin-

nenshuis hebben ze niks te zoeken (en kunnen ze 

niet overleven).

Help, een slang in mijn tuin! 
Wat nu?

Het kan even schrikken zijn: een slang in jouw 

tuin. Kan dat wel in Vlaanderen? Vaak gaan 

meldingen van slangen over hazelwormen, een 

pootloze hagedis. Die leeft in bosranden en open 

bossen, vooral in de oostelijke helft van Vlaan-

deren, en wordt steeds zeldzamer. Of misschien 

gaat het om een gevlekte ringslang? Dat kan als 

je in de buurt van bestaande populaties woont 

(bv. in Jette, Geel of Hoegaarden …). In verschil-

lende natuurgebieden blijken de ringslangen het 

goed te doen. Ze durven wel eens composthopen 

op te zoeken. Zowel ringslangen als hazelwormen 

zijn voor mensen totaal ongevaarlijk. Een andere 

mogelijkheid is dat er een ontsnapte slangen-

soort uit een terrarium in je tuin terecht gekomen 

is. Dat soort enkelingen kan hier meestal niet 

overleven.

Keizersmantel in de lift

Hoewel het met de insecten grosso modo niet zo goed gaat, zijn er toch 
lichtpuntjes. Enkele bosvlinders die tot voor kort vrij tot zeer zeldzaam 
waren, nemen de laatste jaren weer toe. De kleine ijsvogelvlinder en de 
grote weerschijnvlinder bijvoorbeeld, die je vooral in vochtige bossen 
moet gaan zoeken. Nog een winnaar is de keizersmantel. Twintig jaar 
geleden nog uitgestorven in Vlaanderen, maar momenteel volop bezig 
aan een comeback, in verschillende provincies. De keizersmantel legt zijn 
eitjes op bosviooltjes, liefst in oude eikenbossen. Hij zwerft goed en tankt 
af en toe bij in tuinen. Het is een oranjebruine vlinder die een kop groter 
is dan een gehakkelde aurelia. Hou zeker jouw vlinderstruik in het oog!

Wilde orchideeën
Orchideeën: dat zijn toch die potplanten die zo prachtig en lang bloeien 
in je woonkamer? Klopt, maar dan gaat het om tropische orchideeën 
die je bij de bloemist haalt. In Vlaanderen komen daarnaast 27 soorten 
orchideeën in het wild voor. De meeste orchideeënsoorten zijn zeld-
zaam en bedreigd. Dat komt omdat ze heel hoge eisen stellen aan hun 
groeiplaats: een schrale, onbemestte bodem, die voor veel soorten liefst 
kalkrijk is. Daarnaast kunnen de zeer kleine orchideeënzaadjes slechts 
ontkiemen door voedsel te onttrekken uit een bodemschimmel. Zo heeft 
elke orchideeënsoort wel zijn specifieke schimmel nodig, en dat maakt 
het nog ingewikkelder. Orchideeën in natuurgebieden uitsteken om ze 
in je tuin te planten: het is niet alleen wettelijk verboden, maar ook nog 
eens tot mislukken gedoemd: zonder de juiste bodemsamenstelling en 
schimmelsoort leeft de orchidee niet verder!
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Zussen Isis (9) en Noor (6) wonen in de Voorkempen. Ze hebben een grote tuin en zijn vaak buiten 
te vinden. Isis heeft twee katten om voor te zorgen. Konijn Mickey is de vriend van Noor. Ze zorgen 
goed voor hun kippen en hebben een terrarium met wandelende takken. Het liefst spelen ze in hun 
kamp achter in de tuin, gaan ze op zoek naar waterdiertjes in het poeltje, maken ze een kampvuur 
in de tuin en roosteren ze worstjes op een stok. Of ze helpen hun ouders in de grote moestuin.   

Isis en Noor waren er bij op de  
Gezinsbushcraft in Landschap De Liereman. 
Isis: “Ik vond de bushcraft heel leuk omdat je met de natuur veel kan 

knutselen. Je kan veel dingen maken met voorwerpen uit de natuur. Ik 

vond de activiteit van het maken van de vogels en het verhaal het 

tofste.”

Noor: “Ik was het meest onder de indruk van de workshop lepel 

snijden. Op een half uurtje maakte ik mijn eigen lepel uit een stuk 

hout. We leerden dat we van ons weg moesten snijden bij het maken 

van de lepel, anders ontstaat er een bloedfontein."

Isis  
    en Noor

Altijd al eens in de natuur willen slapen in een zelfgemaakte shelter? Wil je leren hoe je vuur kan 
maken zonder aansteker of lucifers? Zelf een houten lepel kerven met een zakmes? Je komt er alles 
over te weten in het boek ”Bushcraft” van Mike De Roover, te koop in de Natuurpunt Winkel.
 
Zelf de natuur in? Het Groot Bushcraftweekend 2019 is helaas volzet maar hou  
www.natuurpunt.be/bushcraft in de gaten voor andere activiteiten.

Tip!

Natuurpassie
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LEDEN
VOORDELEN
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54

1. Observatiecamera €149,99 | 2. Waterschaal tuinvogels  €11,69 | 3. Buitenkaars citronella €4,49  
4. Cross Bill Guide Wadden €22,45 | 5. Insectenhuis Pinta €7,15 | 6. Boodschappentas vlinder €5,39 

7. Koeltas madelief en bij €4,49

www.natuurpunt.be/winkel, winkel@natuurpunt.be, 015-43 16 88

Prijzen zijn die voor Natuurpuntleden 

Ledenvoordelen
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NATUUR ...in de stad

B
este lezer. Ik had het mezelf gemak-

kelijk kunnen maken. Gewoon 

systematisch ‘Deens lepelblad’ 

vervangen door ‘Hertshoornweeg-

bree’ en ‘lente’ door ‘zomer’, en klaar. 

Hoeveel lezers herinneren zich immers nog de 

column ‘Natuur in de stad’ van het lentenummer 

van 2017. Ik had het misschien toch kunnen 

riskeren. 

Enfin, om een lang verhaal kort te maken: 

hertshoornweegbree is net als Deens lepelblad 

een plant die het tegenwoordig veel beter doet in 

de stad dan in het zilte milieu waar beide zich 

miljoenen jaren lang aan aanpasten. Het 

pekelzout dat des winters met gulle hand 

gestrooid  wordt op onze stadsring gaf hen die 

nieuwe kans.

Op de plekken waar je in de prille lente Deens 

lepelblad aantreft, daar staat in de zomer de 

hertshoornweegbree. Ze gebruiken dezelfde plek 

op een verschillend moment. ‘Timesharing’ heet 

zoiets, geloof ik. Revolutionair concept toen de 

toeristische sector het uitvond, maar de natuur 

had dat idee natuurlijk al veel eerder uitgewerkt. 

Hertshoornweegbree,  
een verhaal van pekel en timesharing

Waar het Deens lepelblad aarzelt aan de rand 

van de stad, is de hertshoornweegbree resoluut 

de binnenstad ingetrokken. Het verschil: 

hertshoornweegbree heeft zich ontpopt tot een 

succesvolle tredplant met dank aan zijn geheime 

wapen, aan moderne rustieke bestrating en aan 

argeloze passanten.

Bij het minste vocht zwelt de gelatineuze laag 

rond de zaadjes op.  Zo plakken ze aan band of 

zool en worden ze de binnenstad in gevoerd. 

Daar raken de zaadjes los en vallen in de spleten 

tussen de kasseitjes. De bladrozetten vullen die 

spleten op en blijven zo onder het maaiveld. Op 

plekken waar minder beloop is, komt de plant tot 

volle wasdom en vormt een dichte kring van 

vlezige, geweivormige blaadjes en van opstaan-

de bloeistengels.

Een samenloop van omstandigheden, een 

combinatie van pekel en kleverige zaadjes, gaf 

hertshoornweegbree de sleutels tot de stad.
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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.
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...in je tuin

T
erwijl ik aan de tafel de krant zit te 

lezen, zie ik uit mijn ene ooghoek een 

gespetter aan de rand van onze 

tuinvijver. Een mannetje merel is 

uitgebreid aan ’t badderen, de 

druppels vliegen in ’t rond en hij neemt er 

duidelijk zijn tijd voor.  

Op de steen ernaast zit een vrouwtje netjes haar 

beurt af te wachten. Zodra mijnheer er genoeg 

van heeft en de vleugels neemt, hipt zij het 

ondiepe water in en hetzelfde ritueel herhaalt 

zich.

Zeggen dat het nog maar een paar jaar geleden is 

dat de merel één van onze meest voorkomende 

vogels was, dat ik hen ’s morgens –maar dan 

alleen na een slechte nacht- zelfs durfde te 

vervloeken als hun vrolijke zang mij tot onder 

mijn warme dons tegemoet kwam. Of dat ik hen 

verwenste als ze weer eens naar regenwormen 

op zoek waren in de met schors bedekte 

tuinboord en handenvol schors op het grasveld 

gooiden. 

Maar toen kwam het usutuvirus en stuikten de 

merelpopulaties in elkaar en opeens werden we 

Tuinmerel
ons weer bewust van hun uitbundige zang en van 

de schoonheid van de gitzwarte mannetjes met 

hun oranjegele snavel. Ook de donkerbruine 

vrouwtjes met hun vrij onopvallend getekende 

borst genoten weer onze volle aandacht, zeker in 

de periode dat de jongen groter werden en het 

niet zo gemakkelijk was om vanuit onze zetel uit 

te maken of het een vrouwtje of een juveniel dier 

was. 

We volgden die zomer angstvallig de zorgen van 

een eenzame merelvader wiens enige over- 

levende jong onder de met rupsen beladen 

buxusstruik verstopt zat, dicht bij de voedings-

bron en beschut door het dichte netwerk van 

laaghangende takken. Bij elke buurtkat die in 

onze tuin verscheen, sprong ik op om het jong te 

beschermen. We waren immers zo blij dat we 

nog 2 merels hadden! 

Toen de eigen kleine appeltjes allemaal rot of 

opgepeuzeld waren, legden we afgelopen winter 

nieuwe appels om de merels in onze tuin te 

houden, telkens een klein beetje dichter bij het 

venster om de vogels beter te kunnen bekijken.
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Bio: Kristel Keppens is natuurgids, 

bosgids, plantentuingids … 

gepassioneerd door planten. Ze 

woont in Drongen en heeft een 

prachtige wilde tuin. Ze geeft les 

over planten en ecologie in de 

cursussen Natuurverkenner en 

Natuurgids. Daarnaast houdt ze van 

vogels kijken, wandelen met 

vriendinnen, pilates en tapdansen.
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...in close-up

H
et web van de broeikasspin heeft 

een bijzondere eigenschap: de 

kleefkracht is sterk genoeg om het 

web aan een muur te hechten, 

maar ook zwak genoeg om een 

vangdraad van de grond los te laten komen 

wanneer er een prooi tegenaan loopt.” Dat las ik 

op een website van de Getuigen van Jehova. (Ja, 

ik kom soms op rare sites terecht.) In dat 

vermogen om met dezelfde kleefstof zowel 

sterke als zwakke verankeringen te produceren, 

schuilt de hand van een Intelligent Ontwerper, 

suggereerde de getuige van dienst.

Met dezelfde lijm op twee manieren kunnen 

plakken, dat is maar een mager argument om de 

evolutieleer af te wijzen, dacht ik. Ik had al 

sterkere stoten van een broeikasspin gezien. Ooit 

stonden mijn vrouw en ik in een Limburgse 

veranda naar een spin te kijken die van een dode 

pad in haar web zat te eten. 

Had dit diertje ineens een jaarvoorraad in haar 

web gevangen?

“Kan dit?” schreven wij verbluft op waarnemin-

gen.be en we plakten er een foto bij. Het 

antwoord kwam van spinnenspecialist Koen Van 

Keer, die zoiets ook nog nooit had gezien. 

Maar het kon: broeikasspinnen maken een heel 

sterk web waarin ze hun prooi optakelen. Ze 

hijsen alleen levende dieren omhoog die de 

zogenaamde galgdraden doen bewegen. Dat zijn 

hard opgespannen webdraden, aan de bodem 

verankerd en heel kleverig. Als er een prooi 

tegenloopt, schiet de spin in actie om die met 

haar sterke gif te immobiliseren. Misschien was 

de pad door die opsluiting in een veranda al 

verzwakt, en heeft ze dat eerst niet eens 

gemerkt. De spin bleef regelmatig gif toedienen 

en heeft de pad stilaan ingekapseld en omhoog 

getakeld. Stukje bij beetje, door telkens de 

draden een eindje naar boven te trekken en te 

verankeren. Maar liefst 200 keer haar eigen 

lichaamsgewicht. Een straffe prestatie met straf 

plaksel.

Wat zouden die van Jehova daar van zeggen?

Bio: Sancho is vrijwilliger bij 

Natuurpunt. Elke week helpt hij in 

het natuurgebied de Blankaart. Met 

een frisse blik bekijkt hij ons gedrag 

en onze verhouding als menselijke 

soort met de dieren, de natuur en 

het milieu.

Blijven plakken!



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

De 3 mooiste wandelroutes  
in het Zwitserse Ascona-Locarno
Matteo Zanoli en zijn team zorgen voor absoluut wandelplezier in Ascona-Locarno. Ze staan in voor 
het onderhoud en de bewegwijzering van het 1400 km tellende wandelnetwerk in de zonnigste regio 
van Zwitserland. Of het nu gaat om wandelroutes aan de oevers van het Lago Maggiore of hoog in 
de bergen, steeds weer geniet je van indrukwekkende uitzichten. 

Matteo geeft je alvast zijn drie geheime tips prijs. 

Op stap door de 100 valleien van Centovalli
Via del Mercato   5u | <-> 12 km | ∆ 890 m 
Moeilijkheidsgraad:  

Tot in 1800 was de Via del Mercato de enige verbinding tussen het einde van het 
Centovalli dal en Locarno. Verschillende historische plekken maken dit voormalig 
muilezelpad bijzonder interessant. Op deze oude handelsroute wandel je van het 
pittoreske dorpjes Camedo naar het charmante Intragna. Gelegen op een rots 
imponeert deze laatste met de hoogste kerktoren van Ticino en het tachtig meter 
hoge spoorwegviaduct. De ideale wandeling om het Centovalli te ontdekken.

Tweedaagse tocht in het hart van Vallemaggia
GR Lodano – Alpe Canaa – Lodano   7u40 | <-> 14,5 km | ∆ 1790 m 
Moeilijkheidsgraad:  

Het immense bosreservaat staat bekend om zijn biodiversiteit: meer dan 680 
planten- en diersoorten. Kastanje, kalk, eiken, lariks, sparren en de beroemde oude 
beukenbossen maken van de Lodano-vallei een paradijs voor vogels, steenbokken, 
marmotten en uiteraard ook voor wandelaars. Tijdens de steile klim naar Alpe Canaa 
doorkruis je Valle di Lodano. Je inspanningen worden beloond eenmaal aangekomen 
in de hut Capanna Alpe Canaa vanwaar je geniet van een prachtig uitzicht over 
Vallemaggia. Op de tweede dag gaat het bergaf: van Cramalína naar Alpe Pii en 
verder door het bos en door de wijngaarden naar Lodano.

Het laagste en hoogste punt  
van Zwitserland in één oogopslag
Cardada Cimetta ∆ 1670 m |   21 min |

  
Locarno – Orselina  |    Orselina - Cardada

Het diepste en hoogste punt in Zwitserland in één oogopslag: 
zuidelijk het Lago Maggiore, met Ascona (196 m) en westelijk het 
Walliser hooggebergte met de Dufourpiek (4634 m). Allemaal op 
enkele minuten afstand van de bruisende stad Locarno. Cardada 
is de ideale gezinsuitstap. Een educatief pad met originele en 
leerzame spelletjes leidt over een afstand van 1,2 km door een 
bijzonder rustig en schaduwrijk bos. 

Download de gratis HikeTicino App
Meer dan 200 wandelroutes en bijkomende informatie binnen handbereik. 
Beschikbaar in Google Play en App Store.

©Valle di Lodano, Christian Ferrari

EPINOIA_ADV_ASCONA_194x269_19DP1717.indd   1 17/04/19   14:41
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Op stap met Op stap met

   op stap met...
    Bas Van der Veken

Bio  
 
Bas werkt als coördinator van 

Regionaal Landschap Kleine en 

Grote Nete. Daarnaast is hij 

één van de beheerders van 

Landschap de Liereman. De 

resterende vrije tijd vult hij 

met reizen, tennis en uiteraard 

buiten zijn. Na een lange 

werkdag vind je hem in de 

Braekeleer, het weidevogel- 

gebied van Landschap de 

Liereman.

Maandag 15u30 

Mijn collega’s en ik vergaderen in de tuin van ons kantoor in 

Kasterlee. We bekijken een kaart die we opmaakten rond trage 

wegen. Hiervoor werken we nauw samen met de gemeente, 

omwonenden en Natuurpunt. We streven steeds naar een mooi 

compromis tussen de belangengroepen.

Woensdag 17u05
Samen met Annemie ga ik langs onze shetlandpony’s. Annemie 

staat samen met haar team in voor de verzorging van de dieren. 

We verwachten elk moment veulens. Elke dag gaan vrij- 

willigers op pad langs de verschillende kuddes, er grazen  

ook konikpaarden. 

VR 10:40WO 17:05

MA 15:30
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Op stap met

Vrijdag 10u40 

Door de extreme droogte in april moesten we de Liere-

man afsluiten voor het publiek. RTV Kempen belde me 

op voor een interview. Een goede relatie met de pers is 

belangrijk. Zij weten mij te vinden en als wij nieuws te 

melden hebben kunnen we ook op hen rekenen.

Vrijdag 11u20 

Ik wandel even langs onze vrijwilligers van Liereman 

Leeft, elke dinsdag en vrijdag werken ze in het gebied. We 

hebben een lange traditie met vrijwilligerswerk en dat 

leidt tot hechte vriendschapsbanden. Er zijn ook twee 

zorginstellingen die hier geregeld helpen.

ZO 18:10

ZA 9:45

VR 11:20

Zaterdag 9u45
Boer Dieter en ik vergaderen in de tractor over het beheer. Hij 

helpt ons door wildakkers in te zaaien en te maaien. Hij paste 

zijn bedrijf aan naar vleeskoeien die grazen in het natuur- 

gebied. Een mooie samenwerking waar we allebei voordeel  

uit halen. 

Zondag 18u10
We sluiten de week af in het bezoekerscentrum. In de  

Liereman zijn meer dan 200 vrijwilligers actief bij het beheer, 

de dieren, het bezoekerscentrum … Goed voor 10.000 

vrijwilligersuren per jaar. Ze zijn onmisbaar voor de natuur en 

de 160.000 bezoekers die we jaarlijks ontvangen.
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E
en verrekijker hoefde niet mee. 

Het was al bijna donker. Boven-

dien gingen we niet naar vogels 

kijken. Het was een vleermuizen-

wandeling. De wandelgids begon 

met een PowerPoint  over vleermuizen in 

Vlaanderen. Pipistrellus pipistrellus! De 

gewone dwergvleermuis komt het meeste 

voor. De gids projecteerde een monster op 

de muur. Het had scherpe tanden, boze 

oogjes en oorschelpen met ribbels. “We 

zullen  hem niet zien”, voorspelde de gids. 

“De Pipistrellus pipistrellus is maar vier 

centimeter groot. Tenminste zonder 

vleugels. De gewone dwergvleermuis heeft 

een spanwijdte van 24 centimeter, maar we 

gaan hem desondanks niet zien. We gaan 

hem alleen horen. Welkom bij Radio 

Vleermuis.”

De man haalde twee doosjes uit zijn tas: 

batdetectors. Het waren geen bijzondere 

doosjes. Ze leken uit Rusland te komen, lang 

geleden. Ze hadden maar twee knoppen, 

eentje voor de golflengte, eentje voor het 

volume. Daarna volgde een uitleg die me 

deed denken aan de lessen van mevrouw 

Habex. Het mens gaf natuurkunde. Ik 

begreep er nooit wat van. Toen we aan het 

hoofdstuk geluidsgolven kwamen, stond ze 

met een speelgoedveer golven na te doen 

in de klas. Hertz hier. Hertz daar. En rare 

diagrammen. 

Gelukkig had de wandelgids stukjes 

vleermuis opgenomen. De Pipistrellus 

pipistrellus was op jacht. Hij klonk als een 

avant-garde muziekje, met een natte beat. 

Met dank aan de batdetector. Enfin, we 

vertrokken in het donker. De gids zei dat het 

een mooie avond was om vleermuizen te 

spotten. “Warme zomerdag, veel insecten.” 

We liepen langs de rivier. Het water blonk. 

Kleuren zag je niet meer. “Hier komen veel 

vleermuizen om te jagen”, zei hij en hij 

zette Radio Vleermuis aan om te luisteren. 

Krrrrrrk. Het bleef stil. Pipistrellus pipistrel-

lus niks. “Anders moeten we die andere 

bocht eens proberen.” Ook goed. We 

wandelden achter elkaar verder door het 

natte gras. Het nevelde in het donker. 

Er werd niet veel gezegd, af en toe een 

roezemoesje. De vleermuizenbocht lag 

twee kilometer verderop. De gids zette de 

batdetectors opnieuw aan. Radio Vleermuis 

kraakte, zonder meer. De wandelgids vond 

het niet leuk. Hij draaide aan de knoppen, 

mompelde iets over de batterijen en zei wel 

100 keer sorry. Hij begreep er niets van. 

“Hoe kan dat nu! Normaal zitten ze hier 

altijd.” Hij stak zijn batdetectors wanhopig 

in de lucht. Maar de Pipistrellus pipistrellus 

zweeg. “Anders moet ik even wat over 

glimwormen zeggen?” De gids bukte zich. 

We gingen rond hem heen staan en zagen 

een heel klein lichtje branden. 

“De glimworm is de larf van een kever”, 

wees de gids. “Hij eet huisjesslakken”, 

voegde hij er kwaad aan toe. Hij had geen 

zin meer in fijne weetjes. De natuur had 

hem in de steek gelaten, nog meer dan zijn 

batdetectors. Mij maakte het niets uit. Ik 

keek naar het lichtje van de glimworm en 

besefte hoe heerlijk het is om ‘s avonds met 

een groepje mensen door het bos te 

wandelen. Radio Vleermuis. Krrrrrrk. Over 

en uit.

Column

PROFIEL An Olaerts
An Olaerts is freelance journalist en schrijft onder  
andere columns voor De Standaard Magazine.  
Daarnaast zit ze in het tweede jaar van de grote  
vogelcursus in Leuven. En heeft ze een tuin met  
twee kippen, die zich uiteindelijk nog het makkelijkst 
laten bekijken.

Radio Vleermuis. Krrrrrrk.

Dit stukje gaat niet 
over vogels. Het gaat 
over vleermuizen, 
die we zagen noch 
hoorden.  De gids zich 
schaamde zich ervoor 
en zei wel 100 keer 
sorry.

An
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Laat de natuur je nest opfleuren  
met het Solar Tarief van Lampiris.

Een tarief op maat van  
iedereen met zonnepanelen.

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

#natuurpunt

In beeld

48 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2019

@wouter.cardoen

@christophe.verbraeken@dannyddc44 @annnika.1a

@tantekikienco @jolijnboumon@pietschuttelaar

@waelberspeter
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“GEEN MOOIER GESCHENK DAN 
MEER NATUUR VOOR PIPPA”

“Bij de komst van een tweede kindje heb je alles al, daarom kozen we er voor om geld te vragen voor de vallei van de Ede-
gemse beek. We vinden het belangrijk dat onze kinderen in de toekomst kunnen genieten van meer natuur. Bovendien 
wordt de locatie bedreigd door een verbindingsweg. Die zou dwars door de vallei lopen, een belangrijk stukje groen zou dan 
verdwijnen onder beton. Dat is voor ons onaanvaardbaar. We hebben geen nood aan meer autowegen, maar juist meer open 
ruimte, aan meer bossen, aan gezonde lucht. Al die dingen zetten je aan het denken en zo kwamen we al snel uit op de web-
site iksteun.natuurpunt.be. Daar maakten we een pagina aan en kondigden onze actie aan op het geboortekaartje. Familie 
en vrienden steunden maar al te graag ons goed doel. De eerste pippa-boom, een linde, is alvast geplant. Ideaal voor Pippa 
om zich later aan vast te ketenen om de open ruimte daar te redden. Al komt het hopelijk nooit zo ver.”

Heb jij iets te vieren: een geboorte, verjaardag, huwelijk? Vraag je familie en vrienden om het traditionele cadeau te vervangen 
door een geschenk ten voordele van de natuur. Jij beslist welk project er gesteund wordt ter ere van jou! 
Iksteun.natuurpunt.be
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Meer en betere natuur is niet alleen goed voor de (bedreigde) fauna en flora, maar ook voor onze gezondheid. Meer groen 
is vaak ook een belangrijk deel van de oplossing tot een meer gezonde levensstijl én leefomgeving.
De natuur werkt zowel preventief als curatief. Daarom zetten we dit relatief nieuwe thema op de kaart: de positieve 
effecten van natuur en stilte op ons welzijn. Want meer natuur in je buurt verlaagt tal van ziekteklachten en verhoogt het 
welzijnsgevoel. Volg een van onze cursussen of workshops en ervaar zelf de positieve effecten van natuur en stilte.

Project met Bond Zonder Naam: Workshop "Gewoon zijn"
Deze zomer lopen er 36 workshops in samenwerking met Bond Zonder Naam. De workshop “Gewoon Zijn” laat je de kracht 
van stilte ontdekken op verborgen groene plekken in je eigen buurt. Geniet ervan!

Cursus natuur als medicijn (Beringen)
De tweedaagse opleidingsmodule voor natuurgidsen biedt jou achtergrond en ervaringen om de natuur gericht in te 
zetten voor meer welzijn en als verrijking van jezelf.  

Vind de activiteiten op www.natuurpunt.be/gezond

Activiteiten

Natuur is gezond
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Activiteiten 
& Cursussen 

Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere diersoort? 
Zin om te gaan wandelen in een natuurgebied onder begeleiding 
van een ervaren gids? Interesse om zelf natuurgids te worden? Of wil 
je deelnemen aan een toffe activiteit van een Natuurpuntafdeling 
in je buurt? In onze activiteitendatabank vind je een ruim aanbod 
aan cursussen en activiteiten. Je vindt ongetwijfeld iets wat jou 
aanspreekt!  

 
Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/agenda

Activiteiten

18.06 Webinar - Zwaluwen & Gierzwaluwen

20.06
Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog 
spraken...

Vilvoorde

20.06 Cursus: Sprinkhanen Sint-Gillis-Waas

22.06 Workshop "Gewoon zijn" Zichem

25.06 Cursus: Dagvlinders Ranst

01.07 Cursus: Zeeweek, alles van de zee Oostende

vanaf 
03.07

Schatten van Vlieg in het Natuurpunt  
Museum: Proef jij wat ik proef?!

Turnhout

07.07 Voordracht en wandeling: Vlinders Boortmeerbeek

08.07 Workshop "Gewoon zijn" Kalmthout

14.07
Lezing: ‘De Gierzwaluw, tussen hemel  
en steen’

Hoeilaart

28.07 Wandeling: Insecten van het Scheutbos
Sint-Jans- 
Molenbeek

10.08 Workshop "Gewoon zijn"
Mariakerke/
Gent

19.08 Cursus: Natuurverkenner zomer Gent

22.08 Lezing: Kennismaking met spinnen Gullegem

26.08 Cursus: Planten anders bekeken
Mariakerke/
Gent

03.09 Cursus: Natuur-in-Zicht Bokrijk

05.09 Cursus: Vogeltrek Duffel

06.09 Cursus: Vleermuizen Neerpelt
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Nacht van de Vleermuis
Wist je dat er in België 23 soorten vleermuizen leven?  Kom 
ze op 30 en 31 augustus ontdekken tijdens de Nacht van de 
Vleermuis! Op meer dan 40 locaties kan je terecht voor een 
duistere speurtocht met batdetector, vleermuisvriendelijke 
kinderactiviteiten of bloederige cocktails in het batcafé. 
Sommige vleermuizen wonen in huizen, grotten of verlaten 
forten, andere in holle boomstammen. Zo heeft elke soort zijn 
favoriete stekje. Laat je met je gezin of vrienden gidsen door 
hun habitat en ontdek het belang van de ongevaarlijke, maar 
bedreigde diersoort.
Wil je graag meer ontdekken over de prachtige nachtdieren? 
Ontdek dan de activiteiten in jouw provincie op:
www.nachtvandevleermuis.be

JNM Startdag 
Kom op zaterdag 21 en-/of zondag 22 september kennis 
maken met de beestigste jeugdbeweging van Vlaanderen. JNM, 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is er voor iedereen van 7 tot 
26 jaar die graag in de natuur is en het milieu belangrijk vindt. 
Niet alleen tijdens het schooljaar kan je bij ons terecht voor 
knotsgekke activiteiten, ook in de zomervakantie organiseren we 
geweldig leuke kampen in binnen- en buitenland. 

Kom tijdens de startdag kennis maken met jouw lokale JNM-
afdeling. Op de website vind je terug welke afdeling het dichtst bij 
jouw woonplaats ligt en wanneer zij hun startdag houden. 
www.jnm.be/in-je-buurt

van de

Op stap in het duister 30 & 31 augustus!

Nacht
Vleermuis

Meer dan

40
locaties

www.nachtvandevleermuis.be
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AgendaAgenda

23.06  
Dilbeek 
BRUEGELHOOIFEEST  
OP TER PEDE  
De zeisploeg toont hoe vroeger grasland 
gemaaid werd. We bouwen hooiruiters 
om het maaisel te drogen. Verder zijn er 
volkspelen.

Zondag 23 juni, 14u-18u
Natuurhuisje Ter Pede, Roomstraat 
tegenover nr 186, Sint-Anna-Pede

30.06
Overijse
ZIE ZE VLIEGEN! 
Bezoek aan het vlinderbos in de Reuten-
beek. Bewonder zeldzame bosvlinders als 
grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogel-
vlinder en iepenpage. Tip neem verrekij-
ker en vlindernetje mee. 
 
Zondag 30 juni, 14u-16u
Kruispunt Reutenbeek met de  
Moerlaanbeek, Reutenbeek, Overijse 

22.06 
Lanaken 
AVONDFIETSTOCHT  
‘RONDE VAN DE LANDMARKS’  
Samen met Erfgoedkring Wiosello op 
de fiets langs tien landmarks. Daar krijg 
je uitleg over de geschiedenis. Na de 
fietstocht is er gratis drank met vlaai 
voorzien.
Zaterdag 22 juni, 19u-21u30
Ontmoetingscentrum Kesselt (De Helle), 
Alfons Nelissenlaan 13, Lanaken 

21.06
Hoogstraten
EXPEDITIE NACHTZWALUW
De nachtzwaluw houdt zich al jaren op 
in de De Elsakker in Meerle. In de  
schemer bestaat er veel kans om de mys-
terieuze nachtzwaluw waar te nemen. 
 
Vrijdag 21 juni, 21u-23u
Parking Elsakker, Chaamseweg 55, 
Hoogstraten

05.07
Genk 
NACHTZWALUWTOCHT
Natuurwandeling met natuurgids  
door het prachtige heidegebied van de 
Glabbekerzavel, op zoek naar de nacht-
zwaluw.
 
Vrijdag 5 juli, 21u-23u
Parking kerkhof Waterschei,  
Opglabbekerzavel, Genk

07.07
Antwerpen 
BOMENWANDELING  
DOOR DE SEEFHOEK
Van Panamarenko tot Park Spoor Noord: 
De gidsen vertellen over het leven van 
bomen in een stedelijke context. 

Zondag 7 juli, 14u-18u 
Standbeeld Pepto Bismo van Panamaren-
ko, Sint-Jansplein hoek Oude Steenweg 
- St. Gummarusstraat, Antwerpen

21.06
Alken 
MIDZOMERWANDELING  
Een tocht door het natuurschoon van 
Terkoest en bezoek aan een hobbybrou-
werij. Inschrijven voor 18 juni bij Albert 
Put, putalbert@proximus.be. 
 
Vrijdag 21 juni, 19u tot 22u
GC Erckenteel Parkstraat z/n,  
Terkoest Alken

Maak kennis met de topbeheerders van het Landschap De Liereman: onze grote grazers. De meest gekende 

zijn de konikpaarden, maar ook shetlandpony’s en schapen grazen mee. Leer meer over de dieren, hoe ze 

verzorgd worden, waarom ze van onschatbare waarde zijn voor natuurbeheer en hoe jij daarbij kan helpen. 

Per gezin betaal je 10 euro om deel te nemen aan de wandeling, en je bent meteen gedurende een jaar peter 

van een kudde! Gezinnen die al peter zijn, gaan gratis mee op pad. Afspraak: 13u30-16u, Bezoekerscentrum 

Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout. Honden kunnen helaas niet mee.

Grote grazerswandeling voor gezinnen
Zondag 15 september
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AgendaAgenda

07.07
Sint-Gillis-Waas
OPENSCHUURDAG -  
WATERLEVEN   
We gaan gewapend met een schepnetje 
op zoek naar waterleven. We bekijken 
onze vangst nadien door een binoculair 
of met een vergrootglas. 
 
zondag 7 juli, 14u-17u
Natuurhuis Panneweel Krekeldijk 2,  
Sint-Gillis-Waas 

04.08
Brakel
ZOEKEN NAAR DAGVLINDERS 
LANGS  DE ZWALM
We speuren naar vlinders in het natuur-
gebied Zwalmvallei en brengen ze op 
naam. Meebrengen: stevig schoeisel.

Zondag 4 augustus, 14u-16u
Boembekemolen, Boembeke 18, Brakel 

13.07
Lede
POËZIE IN HET BOS
Avondwandeling met gedichten, voor-
gedragen door de deelnemers. Iedereen 
mag een zelf gekozen gedicht, verhaal of 
liedje brengen. 

Zaterdag 13 juli, 19u-23u 
Taverne Wijmenier -Ledezijdestraat 76, 
Lede  

28.07 
Brugge
OP SAFARI IN BRUGGE
Voor vele plant- en diersoorten is de 
stad een geschikte leefwereld gewor-
den. Wandeling langs parken, oude 
bleekweiden, kloostertuinen, oever- en 
muurvegetatie.
Zondag 28 juli, 10u-12u
€3 per persoon, kinderen < 12j gratis
Grote luifel vlakbij rode brug,  
Bargeplein, Brugge 

30.08
Oostende
NACHT VAN DE VLEERMUIS
Op zoek naar vleermuizen met de 
batdetector. Voorafgegaan door een 
korte presentatie over de mysterieuze 
fladderaars. 

Vrijdag 30 augustus, 21u-23u 
Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1, 
Oostende 

11.07
Blankenberge
SFEERVOLLE AVONDWANDELING 
IN DE UITKERKSE POLDER
Bij valavond trakteren de fauna en de 
flora in de Uitkerkse Polder je op een 
uniek spektakel. 

Donderdag 11 juli, 19u-21u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge 
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Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

Natuur.kamp in het 
Mechels Broek  

29.07-31.07

Drie dagen volop natuur beleven: 
vogels kijken, waterbeestjes zoeken, 

natuurspelen … Voor kinderen van 2de 
tot 6de leerjaar.

Telkens van 9u tot 17u 
(woensdag van 8u tot 17u).

Deelnemen kost 45 euro  
(35 euro voor een broer of zus) voor leden 

van Natuurpunt.
 

Inschrijven via  
bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be

08.09
Tremelo
TRILLEN OP HET VEEN
Maak kennis met een vrij zeldzaam 
natuurfenomeen: trilveen, een drijvend 
plantentapijt dat op water of slappe 
modder drijft. 

Zondag 8 september, 14u-17u
Damiaanmuseum vzw, Pater  
Damiaanstraat 37, Tremelo

18.08
Veerle Laakdal
WANDELING  
IN DE VEERLE-HEIDE 
De struik- en dophei kleuren het land-
schap. Duizenden vlinders, bijen en hom-
mels doen zich te goed aan de nectar.  
 
Zondag 18 augustus, 14u-17u
Kerk van Veerle Heide, Zandstraat,  
Veerle Laakdal
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Het woord van de voorzitter

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

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

V.U. Lieven De Schamphelaere, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

Foto Cover: Zeearend, Shutterstock

Verhuisd? Vragen over je lidmaatschap? Neem contact op met onze ledenadministratie, 015-29 72 17 of ledenservice@natuurpunt.be.

Lid worden of een lidmaatschap cadeau geven? Stort 27 euro op BE17 2300 0442 3321 met vermelding “nieuw lid”.  www.natuurpunt.be/lidworden

Bestel de producten uit het blad in de Natuurpunt Winkel: www.natuurpunt.be/winkel - winkel@natuurpunt.be 015-43 16 88. In de bezoekerscentra vind je een beperkt assortiment.

Bezit je grond die je wil wegschenken, of wil je Natuurpunt opnemen in je testament? Neem dan contact op met Joost Verbeke, joost.verbeke@natuurpunt.be 0477-20 47 27.

Help reservaten groeien. Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588. Vermeld "Gift Natuurpunt" en het projectnummer van jouw favoriet natuurgebied.  
www.natuurpunt.be/gift

Hoe gaat het met de natuur? Niet zo slecht 

zou je zeggen, als je de intocht van grote die-

ren ziet. Na de blauwe reiger, de aalscholver 

en de buizerd volgden de vos, de bever en het 

everzwijn. De terugkeer van de wolf spreekt 

absoluut tot de verbeelding. Vandaag zijn de 

visarend, de kraanvogel en het edelhert op 

komst. Die soorten stellen niet zo’n hoge eisen 

aan hun leefomgeving maar werden vroe-

ger vervolgd. Doordat we ze vandaag de dag 

tolereren, delen we er opnieuw het landschap 

mee. Samenleven met grote dieren is niet 

zonder uitdagingen, en soms is het even  

zoeken. Maar er is veel mogelijk en Natuur-

punt werkt hier actief aan mee.

De terugkomst van die grote soorten steekt 

schril af tegen de achteruitgang van soorten 

die hogere eisen stellen aan hun leefomge-

ving. De oppervlakte van Vlaanderen wordt  

intens gebruikt: er zit veel stikstof in de  

bodem en het water. Gif wordt breed ingezet. 

Zo hebben niet alleen specialisten het moeilijk 

maar daalden ook de aantallen van soorten 

die vroeger nog doodnormaal waren. Je merkt 

het aan de voorruit na een zomerse autorit: 

het is nog nauwelijks nodig om die schoon te 

maken. Dat was vroeger wel even anders. Wat 

valt eraan te doen? Sommige soorten kunnen 

we meer kansen geven in sterk gebruikte 

landschappen maar andere vragen eigen 

ruimte. Volgens de Amerikaanse topbioloog 

Edward Wilson is daarvoor wereldwijd een 

‘halve aarde’ nodig. Hoeveel van Vlaanderen 

willen we daarvoor voorzien?

Vast staat dat investeren in natuur en bio- 

diversiteit ook heel wat ecosysteemdiensten 

levert. Dat lijkt ingewikkeld, maar soms kijk je 

ernaar door het keukenraam. Thuis koesteren 

we de ringmussen, ooit een algemene vogel 

die nu snel verdwijnt uit het landschap. Ook 

buxusmotten ontdekten onze tuin. We keken 

er gelaten naar en gebruikten bewust geen 

bestrijdingsmiddelen. Deze lente zagen  

we ringmussen gericht enkele struiken  

afzoeken. Ze hebben zich -naar het voorbeeld 

van koolmezen- nu volop op de lekkernij 

gestort. De ringmus ontpopte zich tot een 

natuurlijke plaagbestrijder. 

 

Lieven De Schamphelaere

Ruimte voor natuur  
betaalt zichzelf terug
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Bebat gee�  
je gebruikte batterijen 

een nieuw leven!
Breng je gebruikte batterijen vandaag nog 

binnen in je supermarkt of recyclagepark!

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

Recycleer met ons mee en help de natuur.

www.bebat.be
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Hiervoor doen 
we het! 

Werken aan proper water! 
Dat doet projectmanager Xenia, 
samen met meer dan 1100 Aquafin-collega’s 
elke dag. Wil jij ook bijdragen aan het ecologisch 
herstel van onze waterlopen en de comeback van 
bedreigde diersoorten?  

Neem dan zeker een kijkje op www.aquafin.be/jobs. We zijn 
steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers in heel Vlaanderen. 
 
Denk je dat jij past bij de waarden van Aquafin? Doe de test op onze jobsite en 
ontdek of jouw profiel past bij Aquafin. Wie weet word jij onze volgende collega!

Aquafin NV 
Dijkstraat 8  •  2630 Aartselaar  •  T 03 450 47 80  •  jobs@aquafin.be  •  www.aquafin.be/jobs 

Volg ons op
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