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Hoe het wilde kind de 
natuur kan redden

Nacht van  
de Duisternis

De terugkeer van de raaf,  
    grootste Europese zangvogel
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    Werken in de Vallei van  
de Zwarte Beek is een droom 

M
ijn natuurcarrière begon in 1984. Een kameraad kende de vereniging ‘Milieugroep Bero’ 

(die werd later Natuurreservaten en nog later Natuurpunt). We sloten ons aan en  

hielpen toen al bij het beheer van de Vallei van de Zwarte Beek. We volgden ook een  

cursus natuurgids bij de Limburgse natuurgidsen. Nadien wilden we daar meer mee 

doen, dus Steven en ik stapten naar een lokale vrije zender en kregen een eigen radio- 

programma. Elke week brachten we een uur natuurnieuws. Ik verzorgde de technische kant en Steven 

kwam op de radio. Hij kondigde de activiteiten aan die we organiseerden als natuurgids. Dit hebben we 

enkele jaren volgehouden. Een zeer boeiende en leuke tijd.

Sinds 1993 werk ik voor Natuurpunt, het was altijd mijn droom om in de Vallei van de Zwarte Beek te  

werken. Ik begon in de bouw maar volgde al snel de opleiding boerenhelper. Ideaal om mijn doel te  

bereiken, ik leerde omgaan met machines en dieren. Toen de opleiding afgelopen was, kwam er een plaats 

vrij in de terreinploeg van Natuurpunt, alsof het zo moest zijn. En zo startte mijn carrière bij Natuurpunt  

én in de Zwarte Beek.

In al die jaren als vrijwilliger heb ik ontzettend veel zien veranderen. We zijn ooit begonnen met 

enkel een bosmaaier, die namen we mee op onze schouders op de fiets en we trokken op pad. 

Gedreven om van de vallei het mooiste natuurgebied te maken. Die gedrevenheid is er nog 

steeds maar we werken nu wel met gespecialiseerd materiaal. De Vallei van de Zwarte Beek 

is ook enorm gegroeid. Wat begon met 0,5 hectare natuur is nu een natuurgebied van 1500 

hectare. Momenteel zijn we nog veel bezig met de inrichting van het gebied. Zowel voor 

de bezoekers via wandelroutes als voor de natuur. We werken rond zeggevegetaties en 

broekbossen, we willen de vallei open houden. Door de jaren heen kwamen verdwenen 

soorten terug dankzij ons beheer. Dat geeft mij echt een kick.

Groetjes, 

 

Corry Goossens
Vrijwilliger Natuurpunt Beringen,  
technisch medewerker Natuur- en Landschapszorg.

Ik werk dagelijks buiten met de 
terreinploeg van Natuur- en 
Landschapszorg. Dit jaar bestaat het 
maatwerkbedrijf al 20 jaar. Benieuwd 
wat natuurbeheer allemaal inhoudt?  
Kijk met me mee op blz. 44
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Tom Cornille  is fotograaf en 
gespecialiseerd in event-, trouw-, 
portret- en reportagefotografie. 
Maar zijn liefde voor de natuur 
stuurt hem steeds vaker met de 
camera binnen- en buitenlandse 
natuur in.
 
Als we kort naar zee gaan, is het altijd naar 
Zeeland. Dat is logisch met zo’n verleidelijke 
naam, zeker voor inwoners van het drukke 
Antwerpen, waar we in de rand wonen.

De foto maakte ik in een klein natuurgebied 
dat uitkomt op het strand. 

De eerste jaren liepen we er altijd middendoor, 
recht naar zee, door grote duinen, een beetje 
blind voor wat er links en rechts in het donkere 
bos nog te zien was. Dikwijls hadden we het 
immense strand helemaal voor ons alleen, 
zeker buiten het zomerseizoen, met zicht op  
het wonderlijke spel van licht, lucht en water.

Op een dag wilden we toch ook eens weten hoe 
dat natuurgebied zelf er eigenlijk uit zag. 

Bleek het een prachtige mix van droge duinen, 
wild bos en malse weiden te zijn, vol dam-
herten, reeën, reigers en wilde paarden, waar je 
makkelijk een paar uur kan rondlopen, alleen 
met het geluid van ruisende dennenbomen, het 
gekraak van een nieuwsgierige hertenhoef en 
de verleidelijke soundtrack van verre golven op 
het strand … 

Mijn magische hoogtepunt? Een warme 
zomerdag, een duik in zee in een natuurlijk 
zwembad vlak aan het strand, en dan plots 
een neus, een kop en dan het hele lijf van een 
nieuwsgierige zeehond, die waggelend 
over een kleine zandbank terug de zee 
in zwom.

www.tomcornille.be

    Mijn 
BEELD

44

Win!
De herfst staat voor de deur. Dan worden de nachten wat langer, 
maar dat houdt ons niet tegen om naar buiten te gaan. Een 
heldere hoofdlamp om sporen te vinden van dieren in het wild is 
dan geen overbodige luxe. Met de Petzl lamp ben je klaar om de 
nacht in te duiken. (Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar). 
Maak kans op een van de 4 Petzl TIKKID lampen door deze vraag 
juist te beantwoorden: “ Hoe groot kan een raaf worden?”
 
 

Niet gewonnen? Dan kan je de Petzl TIKKID lamp met 
Natuurpuntledenvoordeel ook aankopen in de A.S. Adventure 
winkel in je buurt. 
www.natuurpunt.be/win.

46



Verrassende natuur in Zeeland.  
Foto: Tom Cornille
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Kort

 
Op speurtocht in bruisend water
Er leeft meer in het water dan je denkt: onder dat motto trekken Joeri Cortens en een jonge reporter eropuit. In de vierdelige 
videoreeks Bruisend Water leveren ze het levende bewijs dat het stilaan beter gaat met de waterkwaliteit in Vlaanderen. Reken 
op palingen, pietermannen en andere prettige dieren. De reeks kwam tot stand in samenwerking met waterzuiveraar Aquafin 
en is helemaal te bekijken op ons Youtube-kanaal.

Walter Rycquart wordt  
nieuwe algemeen directeur Natuurpunt
Walter Rycquart (58) wordt vanaf 1 oktober algemeen directeur van Natuurpunt. Rycquart is 
van opleiding bestuurskundige en bouwde een carrière uit in de culturele sector. “We staan voor 
een nieuwe start om onze vrijwilligers- en ledenvereniging te laten groeien en met een open blik 
te kijken naar de grote maatschappelijke uitdagingen die we willen aanpakken”, zegt voorzitter 
Lieven De Schamphelaere. Het selectiecomité en de Raad van Bestuur hebben vertrouwen 
gegeven aan Walter Rycquart op basis van zijn ruime ervaring in het leiden van grote  
organisaties, zijn vermogen tot visieontwikkeling en zijn heldere manier van communiceren.

4 juni: Uitgestorven gewaande vleermuizensoort duikt op in 
de Brusselse rand. 

23 juni: De deelnemers van Expeditie Natuurpunt brengen 
samen € 183.537 in het laatje voor de natuur.

9 juli: Het Schulensmeer krijgt een make-over, dankzij het 
project LIFE Delta. 

10 juli: Tim en Dorien Bottu uit Melkwezer winnen de eerste 
prijs in de wedstrijd De Schoonste Boerenweide.
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jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Wandelbeurs Mechelen, laat je gratis  
inspireren!  
Wandelsport Vlaanderen organiseert op 28 en 29 
september 2019 haar tweede Wandelbeurs in de 
Nekkerhal in Mechelen. Het uitgebreid aanbod 
omvat wandelmogelijkheden, wandeluitrusting 
en accommodaties. Ideaal dus om de nodige  
inspiratie op te doen. Bovendien is de toegang 
voor leden van Natuurpunt helemaal gratis!  
Vergeet je lidkaart niet. www.wandelbeurs.be

Op pad met A.S.Adventure  
Klaar om naar buiten te gaan? Maak een  
tussenstop bij A.S.Adventure, waar je met een 
ruim productassortiment én persoonlijke service 
jouw buitenervaringen nog beter maakt. Als 
Natuurpuntlid krijg je 7% korting op outdoor-
producten, fietskledij en -accessoires. Niet 
cumuleerbaar met andere promoties. Korting 
op vertoon van je Natuurpuntlidkaart en gratis 
A.S.Adventure Explore More-kaart.

Jij maakt de foto’s, Pixbook het boek  
Het Natuurpunt Fotoboek biedt een uitstekend 
alternatief voor alle foto's die op je harde schijf 
blijven staan. In een handomdraai verwerk je je 
foto's van een mooie natuurreis of een  
onvergetelijke familie-uitstap tot een leuk  
fotoalbum. Download nu de gratis software.  
Als Natuurpuntlid geniet je 15% korting.

Alle info en meer voordelen op:  
www.natuurpunt.be/ledenvoordelen.
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29 juli: Warme zomer schudt de vlindertelling grondig door elkaar. 

28 aug: Uittredend minister Van den Heuvel voert een verbod in op 
pulsvisserij en beschermt zo kwetsbare Noordzeenatuur.

10 natuurprioriteiten  
voor de Vlaamse regering  
Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift wordt nog volop onderhandeld 
over de inhoudelijke lijnen van de volgende Vlaamse regering. Natuur-
punt inspireerde de onderhandelaars met 10 natuurprioriteiten.  
Die vormen de basis voor een natuurlijk, gezond en klimaatbestendig 
Vlaanderen. Met het Europees project Care-peat is Natuurpunt alvast 
gestart om van het veengebied in de Vallei van de Zwarte Beek een 
natuurlijke bondgenoot te maken in de strijd tegen de klimaat- 
verandering. 

Hoeve Damme  
wordt onthaalpoort
Natuurpunt Damme heeft een hoeve aangekocht op de hoek van de 
Damsesteenweg en de Romboutswervedijk, vlak bij het natuurgebied 
De Stadswallen van Damme. Bedoeling is om van het gebouw een 
bezoekers- en ontmoetingscentrum te maken, van waaruit iedereen de 
unieke mix van natuur en cultuur kan ontdekken. Al in de herfst zullen 
de lokale vrijwilligers starten met het opfrissen en renoveren van de 
voormalige woning.

Egels gehalveerd  
op tien jaar tijd
Alarm voor de egel! Tussen 2008 en 2018 is het aantal egels in  
Vlaanderen maar liefst gehalveerd. Dat blijkt uit een grootschalig 
onderzoek van Universiteit Gent in samenwerking met Natuurpunt  
en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Verder onderzoek moet 
uitwijzen wat de oorzaken zijn, en wat we eraan kunnen doen. Met het 
project ‘Egelstraat’ wil Natuurpunt samen met tuineigenaars alvast een 
belangrijke uitdaging voor egels in Vlaanderen aanpakken: het verkeer.



Doe mee

     NACHT VAN  
  DE DUISTERNIS

ONTDEK DE MYSTERIES  
       VAN DE NATUUR 

Op 12 oktober doven verschillende gemeenten de lichten voor de Nacht van de Duisternis. 

Dit om de bewoners te informeren over het nachtleven in de natuur en wat de effecten zijn 

van lichtvervuiling. Ik was natuurlijk veel te nieuwsgierig en ben op voorhand even de natuur 

ingetrokken op een zeer ongewoon uur.   

Tekst: Sarah Rummens
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J
ens, daar zit nog iets! Snel!” 

Rudi Segers zit op een klap-

stoeltje met verschillende 

potjes op zijn schoot waarin 

nachtvlinders zitten. Met zijn 

ene hand maakt hij foto’s van de diertjes  

om via de automatische soortherkenning 

in Obsmapp (ook beschikbaar in de 

iPhone-tegenhanger iObs) te achter- 

halen welke soort het is. De andere hand 

gebruikt hij uitbundig om Jens in de 

richting van de nieuwe vondst te sturen. 

Jens D’Haeseleer zit op zijn knieën in 

het natte gras druk een nachtvlindergids 

te doorbladeren. O ja, en het is één uur  

’s nachts. 

Ik hoor het mijn vrienden al vragen: 

“Sarah, wat doe jij daar in godsnaam zo 

laat nog?” Is het niet overduidelijk dan? 

Ik bereid me voor op de Nacht van de 

Duisternis. Op 12 oktober 2019 gaan in 

verschillende gemeenten de lichten uit 

en organiseren ze activiteiten over 

lichtvervuiling en het effect ervan op de 

natuur. Lijkt een degelijke motivatie om 

eens wat later onder de dekens te 

kruipen, toch? 

NACHTELIJK AVONTUUR 

Ik voel de wallen onder mijn ogen 

langzaam groeien. “Waarom zou iemand 

’s nachts de natuur opzoeken?”, vraag ik 

me even af. De reden ondervind ik al 

snel. Een avondorkest van vogels begint 

ons toe te zingen, een ree graast in de 

verte, een vleermuis raast over mijn 

hoofd en ik vergeet de vermoeidheid. In 

de verte horen we een jeugdbeweging 

enthousiast kampliederen zingen terwijl 

Jens en Rudi geduldig naast hun 

ronkende generator wachten op de 

komst van de insecten. Een grappig 

zicht, maar mooi om te zien. 

De twee mannen zijn deze avond 

samengekomen in natuurgebied 

Pikhakendonk in Boortmeerbeek om 

nachtvlinders te tellen. Rudi is een 

nachtvlinderfanatiekeling. Jens is 

bioloog en werkt  bij Natuurpunt Studie. 

Daarnaast is hij voorzitter van de 

kersvers opgerichte Natuurstudie- 

werkgroep Boortmeerbeek. “Ik probeer 

natuurliefhebbers te enthousiasmeren  

en help waar nodig bij praktische 

beslommeringen zodat zij op een fijne 

manier aan natuurstudie kunnen doen”, 

vertelt hij me. Rudi postte veel waar- 

nemingen van nachtvlinders uit de 

gemeente op waarnemingen.be waar-

door Jens hem op het spoor kwam en 

hem er eens over aansprak. Nu beginnen 

ze samen aan dit nachtelijk avontuur. 

De hoeveelheid materiaal nodig om 

nachtvlinders te bestuderen, is best 

indrukwekkend en het doet me beseffen 

dat ik hier eigenlijk helemaal niets over 

weet. “Nachtvlinders worden aangetrok-

ken door licht dus we gebruiken twee 

kwikdamplampen om de nachtvlinders 

naar ons toe te lokken. We moeten 

hierdoor altijd een loodzware generator 

meesleuren omdat die lampen op 

elektriciteit werken”, vertelt Jens.  

Geen vlindernetje dus zoals in de films? 

“Jawel, dat gebruiken we ook voor  

de vlinders die niet onmiddellijk op  

het licht afkomen. Kijk maar.” Hij loopt 

door het gras om de nachtvlinders die er 

zitten, op te schrikken zodat hij ze kan 

vangen met het netje. Toch zoals in de 

films dus!

SLACHTOFFERS

Maar even wat meer over die lichtvervui-

ling. Wat is dat nu precies? Wel, het zit 

zo: omdat we onze straten zo sterk 

verlichten ’s nachts lijdt de planeet 

Doe mee

“Lichtvervuiling verstoort 
het bioritme van mensen, 
planten en dieren”
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Doe mee

hieronder. Het bioritme van de mensen, 

planten en dieren raakt hierdoor ernstig 

verstoord. Na wat opzoekwerk vond ik 

een studie in het geroemde tijdschrift 

Nature. Het vermeldde dat die overvloed 

aan kunstlicht de bestuiving van planten 

in de weg staat omdat het aantal 

(nachtelijke) insecten sterk is gedaald  

de afgelopen jaren. 

Ook nachtvlinders zijn jammer genoeg 

het slachtoffer van lichtvervuiling. 

Nachtvlinders hebben een heel donkere 

omgeving nodig om goed te kunnen 

functioneren. Wanneer het er te licht is, 

raakt hun biologische klok verstoord en 

zullen ze minder eten en paren. Onze 

overvloed aan kunstmatig licht is een 

groot probleem voor de beestjes en zou 

zelfs tot het uitsterven van bepaalde 

soorten kunnen leiden. 

Er werd een uitgebreide studie gedaan 

over het effect van kunstmatig licht op 

merels. De gevolgen ervan kunnen heel 

ernstig zijn. Hun geslachtscyclus 

ontplooit zich niet naar behoren door het 

kunstlicht, merels kunnen er dus 

onvruchtbaar door worden. Daarboven-

op ontwikkelen ze chronische stress 

waardoor hun verenkleedwissel heel 

onregelmatig verloopt. 

Ik begin het nut van de Nacht van de 

Duisternis in te zien, maar ik wil nog 

meer weten. Vleermuizen zijn heel actief 

’s nachts. Hoe gaan zij om met onze 

drang om de dagen langer te maken door 

middel van licht? Wel, niet goed. Dat 

verwachtte ik al. Die zoogdieren houden 

ervan om te vertoeven in een donkere 

omgeving, maar dit blijkt steeds 

moeilijker te worden in België.  

We willen dat alles verlicht is ’s nachts 

met als gevolg dat ons landje zelfs 

duidelijk te herkennen is op nachtelijke 

ruimtefoto’s. 

De leefomstandigheden van de vleer- 

muizen zijn hier niet optimaal. Sommige 

soorten zijn heel gevoelig voor licht en ze 

komen er liefst niet bij in de buurt. Door 

onze vele verlichte wegen is hun woon- 

en jachtgebied sterk versnipperd. 

Aangezien vleermuizen het gevoeligst 

zijn voor blauw en ultraviolet licht 

werden intussen ‘batlampen’ ontwik-

keld. Dit zijn UV-vrije LED- 

lampen met een amberkleur. Dit zou  

het leven van de vleermuizen een beetje 

makkelijker moeten maken, maar dat 

licht aan mijn pas gebouwde carport 

blijft toch uit ’s nachts. 

 

Bechsteinvleermuis,  sommige vleermuis-
soorten zijn erg gevoelig voor licht.  
Foto: Vilda/Rollin Verlinde
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Doe mee

NACHT VAN DE DUISTERNIS

“Wow, een koperuil!” roept Rudi plots enthousiast. Jens vertelt 

me dat een koperuil een magnifieke nachtvlinder is die je in 

bijna elke tuin kan terugvinden. De naam van het diertje is 

toepasselijk want het heeft inderdaad een glanzende koper-

kleur. Het mag dan wel een veelvoorkomende nachtvlinder 

zijn, maar ik had het nog nooit gezien. “Dat komt gewoon 

omdat je normaal gezien nooit buiten komt op dit uur. Zelfs  

als je gewoon ’s nachts in jouw tuin gaat staan, zal je dieren 

tegenkomen waarvan je het bestaan nog niet vermoedde.  

De meeste mensen denken bij nachtvlinders bijvoorbeeld aan  

bruine motten die je kleren kapotbijten, maar eigenlijk kunnen 

er 300 à 400 verschillende soorten in iemands tuin leven”, legt 

Jens uit. “Sommige hebben gekke vormen, andere zijn specta-

culair van kleur. En het is spannend: je weet vooraf nooit wat 

je gaat zien.” Hij en Rudi vonden die nacht 83 verschillende 

soorten nachtvlinders, waarvan er 28 soorten nog niet eerder 

waren geregistreerd in het natuurgebied. In nachtvlinder- 

termen een kalme nacht, maar wel een die door beide heren 

sterk gesmaakt werd. 

De lokale afdeling organiseert in samenwerking met de 

gemeente Boortmeerbeek een evenement voor Nacht van de 

Duisternis aan de rand van het natuurgebied Pikhakendonk. 

“We gaan ons die avond focussen op sterren, muizen, vleer- 

muizen en nachtvlinders”, vertelt Jens me. “Voor elk onder-

werp komt een gids uitleg en een demonstratie geven. Ook 

Rudi is van de partij en geeft de uitleg over nachtvlinders. 

Aangezien alle activiteiten op dezelfde plek starten of door-

gaan mikken we op een soort festivalconcept. Bezoekers kiezen 

zelf welk ‘optreden’ ze meepikken. We werken met een  

programma waardoor de echte diehards toch alle onderwerpen 

kunnen afwerken. Daarnaast voorzien we ook een hapje en een 

drankje. “ Na een nachtje in het gebied door te brengen, heb  

ik alvast goesting om 12 oktober te komen kijken naar de 

sterren en nachtvlinders of te zoeken naar vleermuizen  

met een batdetector.

Heb jij ook zin om mee te doen met Nacht van de Duisternis en meer te weten te komen over de 
mysteries die zich in het donker afspelen buiten? Ga dan zeker naar één van de evenementen in jouw 
buurt of ga eens op zoektocht in eigen tuin!

 � Je kan een lijst met evenementen vinden op www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken 
‘Nacht van de Duisternis’.   

 � Hoe bestrijd je lichtvervuiling in jouw tuin? 

 � Installeer zo weinig mogelijk tuinverlichting.
 � Laat lampen in de tuin én in je huis niet onnodig branden. 
 � Investeer in vleermuisvriendelijke verlichting: UV-vrije LED-lampen. Vermijd blauw en ultraviolet licht. 
 � Gebruik reflectoren aan de oprit.
 � Plaats de lampen zo dicht mogelijk bij het huis. 

 � Vind je een interessant nachtdiertje in jouw tuin? Laat het ons weten op  
www.waarnemingen.be

Nachtvlinderonderzoek met  
kwikdamplampen.  

Foto: Vilda/Lars Soerink
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Legaat

NATUUR IS EEN 
LEVENSKWALITEIT  

DIE IK AAN IEDEREEN 
WIL SCHENKEN. 

“Kijk, van hieruit kan je mijn natuurgebied zien.”  Rita wijst door haar keukenraam naar buiten. De Bellebeek- 
Steenvoordebeekvallei maakt deel uit van een bekenrijk gebied, dat zich uitstrekt tussen Ternat, Affligem en Asse. Het stukje 
waar Rita naar verwijst, gaf ze 15 jaar geleden in beheer en schenkt ze aan Natuurpunt. Het bleek een kantelpunt in haar 
leven. 

“Toen ik stopte met werken, wilde ik me engageren voor de natuur.” Sedertdien is Rita actief bij Natuurpunt Ternat. Stukje 
bij beetje leerde ze bij over flora en fauna en groeide haar passie. “Ik heb altijd graag gewandeld”, zegt Rita, “maar via  
Natuurpunt heb ik de planten en dieren onderweg leren waarnemen, bewonderen en benoemen. Ik geniet er van.” 

 “Natuur is een basisbehoefte”, zo stelt Rita resoluut, “net als eten en drinken”.  “Ik ben dankbaar voor die natuur dicht bij 
mij: de voorjaarsbloeiers, de kleine zilverreiger die hier komt foerageren. Dat is een geschenk dat ik met iedereen wil delen. 
Als iedereen een stukje van zijn erfenis schenkt aan natuur, pas dan kunnen we meer natuur voor iedereen realiseren.”
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N
acht en najaar kropen uit de 

grond naar boven. Lang-

zaam sloeg de klok negen 

uur. Bim, bam, bom. De 

zware trilling mengde zich 

onder de mist boven het stoppelveld. Ik 

vertrok met de fiets. Een vogelaar heeft 

nooit gedaan. Ook niet als hij maar een 

halve vogelaar is. Ik moest weg. Ik was 

getipt. Iemand had me op de hoogte 

gebracht: Willem met zijn lange benen.  

“Ze zitten in de toren, aan de achterkant.  

Bij valavond komen ze buiten.” 

Ik reed door de poort, dokkerde over de 

kasseien. Op het binnenplein van de abdij 

was geen mens. Achteraan rechts lagen 

oude zieltjes te slapen op het kerkhof. Ik 

trapte dieper het donker in. “Is dit wel een 

goed plan”, bedacht ik. “Niemand weet dat 

ik hier ben. Direct kom ik nog een akelige 

man tegen, die écht wil vogelen.”

Ik deed mijn fiets op slot. In de kale 

boomgaard blaatte een schaap. Het poortje 

met de pinnen naast de pastorij was dicht. 

Ik gleed met mijn hand over de klink. 

Goddank kriepte het open. Niemand lette 

op mij. Ik was alleen met de kerktoren en de 

dovenetels langs de gracht. Onder de 

dakgoot zag ik een spoor van drek naar 

beneden druipen. De kerkuilen maakten er 

geen geheim van. Daar woonden ze!

Nooit eerder had ik een kerkuil gezien. Of 

toch niet levend. Ja, op een uilenwandeling 

had de gids eens een uil uit zijn binnenzak 

gehaald. Dood gevonden. Uitgehongerd 

beestje. Te weinig muizen. De uil had veren 

als van een koningsmantel, romig wit met 

een brede zoom van okergoud.  

Srrrrrrrrrrr. Srrrrrrrrrr. Gedaan met de 

herinnering aan de dode uil. Deze kerkuilen 

leefden. Ze maakten griezelige geluiden.  

Ik keek door mijn verrekijker naar het gat 

onder de dakgoot. Eén uilskuiken, twee 

uilskuikens, drie uilskuikens kwamen 

piepen. Srrrrrrr. Srrrrrrrr. Daarna werd het 

opnieuw stil. De poppenkast was leeg. Tot 

een vleugel verscheen. Er wapperde wat 

aan de kerktoren, eerst langs links, daarna 

langs rechts. Hier werden nieuwe lede- 

maten uitgeprobeerd! 

Srrrrrrr. Srrrrrrrr. Achter mij. Ik draaide me 

verschrikt om. Een uiltje hopte over de 

vensterbank van het kozijn hoog boven het 

altaar. Het keek me aan met een katten- 

gezicht. Daarna hopte het terug. Ik zag zijn 

gedaante in het schijnsel van het witte 

glas-in-lood. De jonge uil bewoog als  

een onbetrouwbaar, kromgetrokken  

kapelaantje. Alsof hij iets was vergeten in 

de sacristie. Een grote uil vloog door het 

licht van de maan naar de toren. Vader uil 

kwam vanuit het niets, met een muis.  

Ik legde me neer op het grindpad om langer 

en beter naar de kerkuilen te  kijken. Ik telde 

er vijf. Drie kuikens in het nest, het 

kapelaantje en vader met de muis. Oh, wat 

een vertoning. Srrrrrr. Srrrrr. De familie siste 

in overeenstemming met de spooknacht. 

“Dit is honderd keer beter dan een pom-

poen bij de voordeur”, snoof ik. “En jij ligt 

erbij als een opgebaard lijk”, antwoordde 

iemand. Het was de pastoor. “Wat zie je?”, 

vroeg hij. “Laat mij ook eens kijken.”    

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.

Spooknacht

Dit stukje gaat 
over vijf uilen, een 
opgebaard lijk en een 
pastoor.

An
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Mijn gebied

DE GROENE VALLEI 
OASE TUSSEN  

LEUVEN, BRUSSEL  
EN MECHELEN

Op een boogscheut van Brussel kan je gaan wan-

delen in verschillende unieke stukjes natuur. Enkele 

prachtige beekvalleien net ten noordoosten van de 

stad herbergen dieren met welluidende namen als 

de kamsalamander en de zeggekorfslak. Bloemrijke 

graslanden met bont gekleurde vlinders en oude 

boskernen met rijke voorjaarsflora bepalen hier de 

sfeer.

“Natuur als medicijn  
  voor mijn burn-out ”
Saskia Ribbens  

Conservator 

Vier jaar geleden kreeg ik een burn-out en het beste 

medicijn voor mij was de buitenlucht. Het was een goede 

afleiding voor me om de natuur in te trekken. Zo kwam ik bij 

Natuurpunt terecht. Ik hielp onlangs met de studie naar de 

aanwezigheid van amfibieën in de Groene Vallei. Het was 

groot nieuws toen we de kamsalamander vonden in 

Pikhakendonk, want van zijn aanwezigheid in dat gebied 

waren we nog niet op de hoogte. Ik vrees wel voor de 

toekomst van het diertje. Door de droge lente en zomer is er 

niet genoeg water en hebben ze zich niet kunnen voort-

planten dit jaar. Begin maart kwam het water in het gebied 

aan mijn heupen, eind juni stond datzelfde gebied droog. 
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WANDELEN

De Groene Vallei vormt een oase in het drukbevolkte gebied 

tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Ontdek al wandelend de 

verschillende natuurgebieden.

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

“Onze droom,  
     een bar voor 
natuurliefhebbers”
Katrien Goemaere & Kiki Hanekamp

Uitbaters bar bezoekerscentrum   

  “Dromen van een   
 groot natuurpark’’
Ewoud L’Amiral

Vrijwilliger Groene Vallei

Op 2 oktober openen wij ‘Bar Bruis’ aan het bezoekerscen-

trum van de Groene Vallei. Het wordt een wandel- en 

recyclebar. We focussen op wandelaars en fietsers die een 

bezoekje willen brengen aan het gebied. Omdat we zoveel 

belang hechten aan recycleren, zal al ons meubilair 

tweedehands zijn én te koop staan. Bezoekers kunnen hier 

ook een kleinigheid komen eten zoals een croque, een 

slaatje of een broodje. Kinderen kunnen zich uitleven in de 

speeltuin aan de rand van het bos terwijl de ouders en 

grootouders op het terras iets drinken. We vinden het heel 

spannend, maar het is een droom die uitkomt.”

Het verhaal van de Groene Vallei gaat terug tot in 1977. Toen 

namen we ons eerste natuurgebied in beheer, het Torfbroek. 

Sindsdien hebben we gestaag natuurgebieden uitgebouwd 

in  Kampenhout, Herent, Kortenberg, Steenokkerzeel en 

Vilvoorde.  In 2012 zijn de verschillende Natuurpuntafdelin-

gen gaan samenwerken om te streven naar één groot natuur-

park: het LIFE-project Groene Vallei was geboren. Dankzij 

LIFE kunnen we  natuurgebieden verbinden door nieuwe 

natuur aan te kopen, we kunnen habitats herstellen en we 

bouwen de wandelinfrastructuur verder uit. Als vrijwilliger 

kruipt hier veel vrije tijd in. Maar als ik zie hoe dit nieuwe 

kansen biedt voor de natuur en de mensen kan ik alleen maar 

gelukkig zijn.
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1 De wolf is geen veeleisende soort.  

Hij past zich snel aan zijn omgeving 

aan. Het enige wat hij nodig heeft, is 

genoeg voedsel en een rustig gebied 

waar hij zich kan terugtrekken tijdens 

de voortplantingsperiode. Welkom in 

België, wolf!

 

2 Gallagher geeft zo’n 16 kandidaat-

teamleiders een opleiding over het 

plaatsen van de omheining zodat zij  

de rest van de vrijwilligers kunnen 

verder helpen. 130 mensen hebben zich 

opgegeven om deel uit te maken van het 

Wolf Fencing Team Belgium. 

 

3 De teamleiders kunnen de theorie al 

snel in de praktijk omzetten. Ze oefenen 

op een schapenweide en maken de 

omheining er wolfproof. De oude 

afrastering van ursusdraad krijgt twee 

stroomdraden op 15 en 120 cm zodat de 

wolf er niet onder of over kan. 

 

 

In actie

De wolf heeft sinds 2018 voet aan de grond in België. Intussen hebben de roofdieren al 

meerdere schapen gedood. De vrijwilligers van het Wolf Fencing Team Belgium gaan de 

veehouders een helpende hand bieden door een omheining rond hun weides te plaatsen.  

Op die manier wil Natuurpunt conflicten rond de wolf vermijden zodat het dier in onze 

contreien kan blijven wonen. Tekst: Sarah Rummens, foto’s: Tom Cornille
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4 Hoe gaat dit eigenlijk allemaal in 

zijn werk? Daarvoor daalden de media 

af naar het Limburgse Peer om een 

kijkje te nemen. Niet enkel de regionale 

omroep was ter plaatse, maar we kregen 

zelfs VRT en VTM over de vloer.  

 

 

 

5 Er zijn verschillende afrasteringen 

die de wolf afschrikt. Een flexibel net 

onder stroom (zie foto) dat veehouders 

gebruiken bij kuddes die regelmatig 

verplaatst worden, of een omheining van 

zes horizontale stroomdraden uit metaal 

of kunststof. 

6 Er bevinden zich ongeveer 1600 

kuddes van schapen en soortgelijke 

dieren in het gebied waar de wolf actief 

is. Hij moet die dieren associëren met 

een stroomstoot om een aanvaring met 

de mens te vermijden en zijn plaats in 

België te behouden.

In actie

4

2

3

5

6
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Visie

“Als mensen geen tijd meer buiten in de 

natuur doorbrengen, waarom zouden ze 

er dan om geven, laat staan er duur-

zaam zorg voor dragen? Ga naar buiten, 

neem je kinderen mee en dompel hen 

onder in de natuur. Het is een van de 

grootste geschenken die je hen kan geven 

en ik beloof je dat je veel plezier zult 

hebben onderweg.”

Met die aanmoedigende woorden begint 

topwetenschapper Scott Sampson zijn 

bevlogen TEDTalk waarin hij hamert op 

het belang om kinderen opnieuw zo snel 

mogelijk in contact te brengen met de 

natuurlijke wereld. Volgens Sampson 

kan natuur net zo boeiend zijn als 

videogames. Het is gewoon zaak om 

kinderen zo snel mogelijk te helpen 

verliefd worden op het buitenleven  

door ze voldoende “natuurprikkels”  

aan te bieden.

De vernieuwde aandacht voor jongeren 

en natuur komt er niet zomaar.  

De alarmsignalen dat er iets grondig mis 

is met de huidige generatie kinderen en 

hun verbondenheid met natuur,  

bereikten ons in 2005. Richard Louv, 

auteur van Het laatste kind in het bos, 

bracht toen de ongemakkelijke waarheid 

dat kinderen almaar meer tijd binnens-

huis doorbrengen. Dat doet hen  

vervreemden van de natuur en maakt 

hen kwetsbaarder voor negatieve 

gevoelens. Hij kwam zelfs met een 

nieuwe term voor het fenomeen: Nature 

Deficit Disorder (NDD). De aandoening 

verwijst naar het verdwijnen van pure 

natuurervaringen in ons leven, de 

overdaad aan kunstlicht en het weinig 

bewegen met fysieke en psychologische 

klachten tot gevolg.

Een natuurbad per week 

Sindsdien krijgt ook de wetenschap 

meer aandacht voor het cognitieve en 

psychologische belang van groen in het 

opgroeien van kinderen. Keer op keer 

komen die onderzoeken tot dezelfde 

conclusie: tijd buitenshuis doorbrengen 

is geweldig goed voor koters. Ze zijn 

gezonder, meer geconcentreerd, socialer, 

veerkrachtiger, creatiever én innovatie-

ver. Een recent onderzoek van de 

Iedereen heeft baat bij 
een natuurbad van twee 
uur per week.

Breng kinderen regelmatig in contact met de natuur en ze zullen minder last hebben van 

paniekaanvallen, aandachtsstoornissen en obesitas. Dat is het adagium van een groeiende 

groep pedagogen. Bovendien vergroot het contact met de natuur de kans aanzienlijk 

dat kinderen er zorg voor zullen dragen op latere leeftijd. Maak plaats: hier komen de 

natuurbeschermers van morgen! Tekst: Robin Verachtert & Hendrik Moeremans, tekeningen: Korneel Detailleur.

Hoe het wilde kind  
de natuur kan redden
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Visie

universiteit van Exeter stelde onlangs 

nog dat twee uur per week doorbrengen 

in de natuur cruciaal is om je gezondheid 

en welzijn te bevorderen. Het opmerke-

lijke van dit onderzoek is dat de duurtijd 

van toepassing was op zowat elke groep 

die de onderzoekers konden bedenken. 

Zowel jong en oud, arm en rijk, mensen 

die in de stad of op het platteland 

wonen: allemaal hebben ze baat bij een 

natuurbad van twee uur per week.

Gewapende kleuters en  

helikopterouders 

In West-Europa wordt in toenemende 

mate een bezorgdheid geuit over de 

trend van de 'helikopterouders'. Ouders 

die er alles aan willen doen om hun kind 

te beschermen tegen zorgen of pijn, en 

dit door op een nogal overbeschermde 

manier boven hun kinderen te cirkelen. 

Veel pedagogen geven aan dat het 

contraproductief is: hun kinderen zijn 

hierdoor minder goed voorbereid op de 

gevaren van het leven. Dat het anders 

kan, dat bewijzen de Scandinavische en 

Duitse ‘forest schools’, kleuterklassen 

waar kleuters bij weer en wind de natuur 

intrekken en zonder begeleiding in 

bomen mogen klauteren, takken slijpen 

en zelfgemaakte brouwsels mogen 

stoken. Kinderen die meer vrijheid en 

ruimte krijgen om buiten te spelen, leren 

risico’s beter inschatten en hun eigen 

grenzen bewaken en verleggen.  

Dit verhoogt het kritisch denkvermogen, 

de capaciteit tot zelfreflectie en het 

zelfvertrouwen.

Topnatuurervaringen 

De eerste keer een regenworm uit de 

grond halen, een vlinder die op je neus 

komt zitten, een uilenjong ringen: 

natuurbeleving kan zo intens zijn, dat 

het een blijvende verandering teweeg-

brengt. Onderzoek wees uit dat  

frequente positieve natuurervaringen  

op jonge leeftijd zelfs een invloed hebben 

op de latere beroepskeuze. En er is een 

rechtstreeks verband tussen natuur- 

ervaringen en de wil om de natuur  

te beschermen.

Vaak zijn die natuurervaringen verbon-

den met magische momenten, op school 

of in de vrije tijd. Vanuit dat idee werd 

meer dan 20 jaar geleden gestart met 

het project Educatief Natuurbeheer, een 

project voor scholen waar aandacht is 

voor hoofd, hart én handen. Een 

natuurkenner neemt de leerlingen mee 

naar een natuurgebied in hun buurt, 

waar ze op ontdekking mogen gaan, 

waar er gewerkt en geleerd wordt.  

De school kan na enige tijd zelfs het 

peterschap opnemen van het natuur- 

gebied waar ze beheerwerk uitvoeren  

en gaan genieten. Het project Educatief 

Natuurbeheer loopt voorlopig enkel in 

Vlaams-Brabant, Brussel en Limburg. 

Sinds de start namen er 230.000 

leerlingen deel. 

Het bos in!

De positieve impact van natuur op  

de gezondheid en ontwikkeling van 

kinderen is onmiskenbaar, maar wordt 

momenteel nog niet genoeg naar waarde 

geschat in het Vlaamse beleid en het 

schoolcurriculum. We moeten de natuur 

opnieuw centraal stellen in ons onder-

wijssysteem waarbij ieder kind de kans 

moet krijgen om ondergedompeld te 

worden in de natuur. Belangrijke 

randvoorwaarde daarvoor is dat de 

omgeving fors vergroent. Kinderen 

moeten veilig een groene zone of een 

natuurgebied kunnen bereiken op 

fietsafstand van hun woning. Dat is 

essentieel voor de gezondheid van onze 

kinderen, en op termijn van onze natuur.

Vaak zijn 
natuurervaringen 
verbonden met magische 
momenten.



De mooiste dorpjes van Ascona-Locarno, 
het zonnige zuiden van Zwitserland
Of je de karakteristieke dorpjes van de regio Ascona-Locarno nu te voet, met de fiets of al lopend 

verkent, laat je steeds verwonderen door de natuurpracht en de rust die de dorpjes en hun 

omgeving uitstralen.

Valle Verzasca: Brione en Sonogno
Het hogere Verzascadal is een bĳna vergeten plekje van Zwitserland. 

De mountainbike is heel geschikt om deze afgelegen regio te verken-

nen. De Alta Verzasca-route start in het pittoreske dorpje Brione met 

zĳn historische stenen huizen en verloopt geaccidenteerd naar 

Sonogno, een relatief onbekend gehucht.

Val Rovana: Bosco Gurin
Het schilderachtige dorpje Bosco Gurin, in Val Rovana – een zĳdal van het Maggiadal - werd in 1253 door 

kolonisten gesticht en is mooi intact gebleven met zĳn oorspronkelĳke huizen uit metselwerk en hout. 

De inwoners hebben hun traditie en taal door de eeuwen heen weten te onderhouden. Vanuit het Binntal 

(Wallis) voert de “Grosse Walserweg” via Albrunpas, Formazza, Guriner Furgge naar Bosco Gurin.

Val Lavizzara: Fusio en Mogno
Bĳna aan het eind van het Maggiadal, waar de vallei eigenlĳk al Val 

Lavizzara heet, ligt het dorp Fusio. Op de bergtocht omhoog naar het Lago 

di Mognola wandel je langs watervallen, door bossen en over alpenweiden. 

Wie in architectuur geïnteresseerd is, kan in 30 minuten naar het nabĳ- 

gelegen dorpje Mogno wandelen. De door Mario Botta ontworpen kerk San 

Giovanni Battista valt op door de speciale keuze van het invallende licht: er 

zĳn helemaal geen ramen, al het licht straalt door het glazen dak tot in de kerk.

Meer informatie: www.ascona-locarno.com/en 

facebook.com/AsconaLocarnoTurismo/ 

instagram.com/ascona_locarno/

Valle Onsernone: Salei
Valle Onsernone is een van de meest indrukwekkende en mysterieuze valleien in de regio Ascona-Locarno. 

Typerend zĳn de dichte bossen, de spectaculaire ravĳnen en het snelstromende water. Middenin het Onser-

nonedal op 1777 meter hoogte staat de Capanna Salei, ver weg van de bewoonde wereld. Vanuit de hut zĳn 

prachtige wandeltochten mogelĳk.

Centovalli: Rasa en Palagnedra
Het bergdorpje Rasa bereik je te voet vanuit Plagnedra, Ronco en 

Intragna over de Ponte Romano of vanuit Corcapolo over de brug van 

Salmina. Bĳzonder de moeite waard voor een bezoekje is het kerkje en 

de hangbrug van Salmina. Ben je een geoefend trailrunner, dan is de 

Pizzo Leone Trail een echte aanrader. 
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Turnhouts Vennengebied  

blijft groeien

Het Turnhouts Vennengebied, in de provincie 

Antwerpen, is een belangrijk heidegebied in 

Vlaanderen met zijn kenmerkende vennen, heide 

en graslanden.  Natuurpunt begon in de jaren 80 

grond aan te kopen om de oorspronkelijke ven-

nen in het natuurgebied opnieuw aan te leggen. 

Intussen zijn er al verschillende vennen die voor 

steeds meer diversiteit zorgen. Enkele jaren geleden 

financierde Lampiris een perceel van 20 hectare 

om het natuurgebied verder uit te breiden. Tijd om 

eens te kijken hoe dit gebied er vandaag uitziet met 

Violaine Moers, Laura Walckiers van Lampiris en 

Sander Verbeke van Natuurpunt. 

Laura: “ Er leeft en groeit hier een unieke fauna en 

flora. En als duurzame en toegankelijke energie- 

leverancier zijn we echt fier op onze mooie samen-

werking. Onze Vlaamse natuur beschermen is 

belangrijk, maar herstellen is net zo belangrijk. We 

willen echt meehelpen dit langetermijnverhaal te 

tekenen.” 

Violaine: “Voortaan willen we dit project net iets 

meer in de kijker zetten, en onze klanten aanmoe-

digen hier eens te komen wandelen om de pracht 

ervan te komen bewonderen.” 

Sander: “Dankzij de steun van Lampiris kan dit 

natuurgebied blijven groeien door samen acties op 

touw te zetten. Bovendien ontvangt Natuurpunt 

per gemeenschappelijke klant/lid een bijdrage voor 

de aankoop van extra grond. Het is absoluut de 

moeite om dit gebied te komen verkennen.“

www.natuurpunt.be/lampiris 
www.natuurpunt.be/turnhoutsvennengebied Topontmoeting met de huttenwacht

Sinds kort werkt Natuurpunt samen met de Zwitserse toeristische dienst. 
Ga je de natuur in Zwitserland ontdekken, dan steun je ook onze  
Vlaamse natuur. Trek er eens opuit naar alpenhut Capanna Salei en 
ontmoet er de huttenwachten Gianluca en Illenia. De hut torent boven 
Ascona-Locarno uit in de Onsernone vallei op 1777 meter hoogte. Sinds 
twee jaar zijn de twintigers Illenia en Gianluca de huttenwachters van  
de alpenhut uit natuursteen en blazen ze hem weer nieuw leven in.  
18 gasten kunnen overnachten in drie kleine zolderkamers, het aanbod  
is eenvoudig maar des te aangenamer. 

www.alpesalei.ch 

Water-Land-Schap

     In de bres  
voor kwetsbare natuur

Een veranderend klimaat zet extra stress op ons watersysteem en dwingt 
ons tot een nieuwe relatie met water. Natuurpunt wordt daarom partner 
in het programma Water-Land-Schap. Verspreid over 17 projecten in 
Vlaanderen willen landbouwers, bedrijven, bewoners én natuurbeheer-
ders problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samen-
hang oplossen. Bedoeling is om zo te komen tot een sterkere landbouw, 
een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van 
teveel aan water en een sterker landschap. Natuurpunt zal via haar  
expertise aantonen dat meer en betere natuur de weg vooruit is om ons-
zelf te beschermen tegen zowel periodes van overstromingen als droogte. 

http://bit.ly/waterlandschap

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt werken al geruime tijd  
samen in de strijd tegen de biodiversiteitscrisis. Zij voeren projecten uit 
om te vermijden dat kwetsbare dier- en plantensoorten zoals de water-
snip, blauwe knoop of bepaalde wilde rozensoorten uitsterven.

Alle maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot grote, met elkaar  
verbonden en zelfredzame populaties van kwetsbare soorten in de  
provincie. Een vogelsoort als de grauwe klauwier komt opnieuw voor in 
de valleigebieden van Hoegaarden en Glabbeek, planten als harlekijn-
orchis en blauwe knoop bloeien opnieuw in enkele Brabantse gebieden 
door een beheer op maat en de knautiabij zoemt bijvoorbeeld meer en 
meer rond door de bescherming van haar waardplant beemdkroon.

Ook voor de omwonenden zijn de provinciale investeringen in natuur 
van groot belang. Denk maar aan het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering: overstromingen, droogte en hitte. De Demervallei is 
daarvan een sprekend voorbeeld: opvanggebieden voor overtollig water 
en de drinkwatervoorziening kunnen er gerealiseerd worden dankzij de 
beschermde natuurgebieden.
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SamenwerkenSamenwerken

Quizzen maar

Natuurpunt en Balade stellen je de nieuwe 
editie van Naturaquiz voor, een spel ontworpen 
voor alle natuurliefhebbers. Je speelt het met 
2 tot 6 deelnemers. Dankzij de 208 vragen, 
die bestemd zijn voor groot en klein, leert de 
Naturaquiz je alle geheimen van de natuur aan 
de hand van 7 globale thema’s: de zee, de rivier, 
het bos, bomen, vlinders, het veld en de tuin.

Word een krak in natuurweetjes dankzij de 
Naturaquiz.

Ontdek de Naturaquiz 2019 nu op  
naturaquiz.balade.be

Ecologisch tuinieren

Horta is een groepering van tuincentra met 
een warm hart voor de natuur! 
Natuurpuntlesgevers geven jaarlijks 
vorming aan de Horta- 
medewerkers. Zo kan je in 
de meer dan 30 tuincentra 
terecht voor advies over de  
ecologische tuin. Hoe leg ik een  
waterpartij aan, welke planten 
zijn geschikt om vlinders en bij-
en aan te trekken of wanneer 
voeder ik best de vogels 
in mijn tuin. En je kan er 
ook Natuurpuntnestkastjes, 
voederhuisjes en aangepast voeder, egelhuizen, 
insectenhuizen kopen waar je de natuur mee 
vooruit helpt.

ding

doen

 “We hebben ons hele leven omgegooid om 
in Zwitserland te wonen, midden in deze 
prachtige natuur.”

Illenia & Gianluca,  
huttenwachters van de Capanna Salei
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        Samen op pad

Op een boogscheut van Mechelen liggen heel wat prachtige natuur- 
gebieden en domeinen die garant staan voor een heerlijke buitenna- 
middag op kindermaat. Voor veel inwoners en bezoekers zijn die gebie-
den onbekend terrein. De vele websites, brochures, wandelkaarten en 
infoborden maken het soms moeilijk om door het bos de bomen te zien. 
Om het kindvriendelijk aanbod op een heldere en gebruiksvriendelijke 
manier samen te brengen, zet Natuurpunt samen met verschillende  
partners de schouders onder ‘Samen op pad’.  

‘Samen op pad’ is een kaart met maar liefst 18 kindvriendelijke wandel- 
en fietsroutes in Mechelen, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, 
Boortmeerbeek, Zemst en Willebroek. Hierop staan de leukste  
routes van onder meer Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos, 
provincie Antwerpen, Kempens Landschap, de betrokken gemeenten en 
andere partners. Er is voor elk wat wils: je kan bijvoorbeeld hossen in de 
speelbossen op je route, jagen op natuurschatten, via een digitale app  
de geheimen van een kasteel of fort ontrafelen of curieuzeneuzen  
in de Mosterdpot. Genoeg inspiratie om samen op pad te gaan tijdens  
de herfstmaanden! De kaart is gratis te downloaden op  
www.rlrl.be/samen-op-pad.

Samen op Pad is een realisatie van het strategisch project ORIOM, een samenwerking tussen 

Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt, met 

financiële steun van Departement Omgeving.

Ontdek #vandaagsamenoppad ook op

@vandaagsamenoppad @samenoppad



SEE THE UNSEEN

CL COMPANION
DE VRIJHEID 
OM MEER 
TE BELEVEN

B-02B_NatuurBlad_194x269_BE_NL.indd   1 12.06.19   10:25



september | oktober | november 2019    NATUUR.BLAD 

Naar buiten

met 

HANDIGE

wandel

kaart

Westouter
Stiltepad

n a a r
BUITEN

©
 H

en
dr

ik
 M

oe
re

m
an

s



28 NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2019

Vandaag heb ik afgesproken met 

een heuse wandelcoryfee. Piet 

Hardeman, gepensioneerd 

leerkracht, conservator bij Natuurpunt 

Westland en mede-oprichter van de 

wereldvermaarde GR-wandelroutes, 

gidst me rond in zijn Heuvelland. Hij 

tekende zelf een route uit die vertrekt 

vanuit z’n geboortedorp en maar liefst 

vijf natuurgebieden doorkruist: het 

Stiltepad van Westouter. “Reken genoeg 

tijd voor die 12.9 kilometer”, had Piet me 

vooraf nog gewaarschuwd.

Snel begint het me te dagen wat Piet 

bedoeld heeft. Het had hier net zo goed 

de West-Vlaamse Ardennen kunnen 

heten. Voor ons doemen uit de kluiten 

gewassen pieken op: de Scherpenberg,  

de Kemmelberg, de Vidaigneberg en de 

Zwarteberg, die al in Frankrijk ligt.  

“De helft van de tocht flirt je hier 

trouwens met de schreve, de Franse 

grens”, weet Piet.

Het Heuvelland: zo heet de driehoek tussen Poperinge, Ieper en de Franse grens. En 
die naam is niet verkeerd gekozen. Steile klimmetjes vanuit valleien boordevol natuur? 
Check! Een fascinerende geschiedenis? Dubbel check! Vanuit een hangmat haiku’s 
lezen met viersterrenuitzicht? Tripel check. In het Heuvelland vind je gegarandeerd  

je goeste. Tekst: Hendrik Moeremans

Boven: Hier hoor je de geelgors zingen. Foto: Wim Dirckx 
Onder: Piet Hardeman, bezieler van het Stiltepad. Foto: Hendrik Moeremans

De route trakteert je geregeld op de mooiste vergezichten. Foto: Hendrik Moeremans

Haiku’s, hangmatten en heuvels
    nazomeren in het Heuvelland
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De kracht van stilte
Op de mooiste uitkijkpunten langs de 

route vind je zitbanken, houten lig- 

banken en hangmatten. “Het zijn 

plekken die mij telkens opnieuw raken”, 

vertelt Piet. “We hebben samengewerkt 

met bergdichter Geert De Kockere om op 

die rustpunten toepasselijke haiku’s te 

plaatsen.” Zachtjes praat de rust in het 

ruisen van bomen, lees ik. En dan valt 

het op hoe onwezenlijk stil het hier is. De 

bomen ruisen net als in het gedicht. En 

in de verte laat een geelgors z’n symfonie 

horen boven een akkertje met winter-

graan. Maar autostrades, vliegtuigen  

of blèrende beats: het lijkt wel of ze niet 

bestaan in deze prettige plooi van de tijd.

De tocht brengt ons verder door de 

Broekelzen, een nat natuurgebied met 

bronbossen en graslanden. In het 

voorjaar staat het hier vol bosanemonen, 

wilde hyacinten en pinksterbloemen en 

in het najaar nemen paddenstoelen het 

over en kleurt de beboste vallei geel, rood 

en oker. 

Mijn 76-jarige metgezel zet er stevig de 

pas in. Door een donker bos met 

prehistorisch ogende reuzenpaarden-

staarten, over plankenpaden en langs 

roestbruine hellingen vol wijnranken. 

Boven spelen zon, wind en wolken een 

spel met schakeringen van blauw tot 

zwart op de omliggende heuvels. “Het is 

hier altijd beter weer dan in het binnen-

land”, stelt Piet onomwonden. Ik lach 

schamper, maar Piet is zeker van z’n 

stuk: “ ja ik weet dat de mensen dat niet 

willen geloven, maar er heerst een 

microklimaat in de Westhoek. Wij 

hebben dringend nood aan een eigen 

weerbericht”.

Van Cordoba tot in Lille
Als we boven komen, steken we wat 

verderop de Bellestraat over, met de aller-

laatste café’s van België, chocolade- en 

vuurwerkzaken. Voor we de Douvevallei 

induiken, worden we op de zuidflank van 

de Vidaigneberg nog getrakteerd op een 

formidabel vergezicht: de terrils van de 

vroegere mijnstreek van Lens en de in de 

zon blinkende skyline van Lille. Boven 

ons bungelen de stoeltjes van kabelbaan 

Cordoba, wellicht de enige bergkabel-

baan van Vlaanderen en met grote 

zekerheid de fotogeniekste. Niet toevallig 

hebben location hunters voor televisie-

reeksen als Eigen kweek en Taboe er hun 

oog op laten vallen.

Drie meter doorsnede. Manshoog. 

Onbeweeglijk. Beneden in de Douvevallei 

staat een mastodont van een knotwilg. 

Haiku’s, hangmatten en heuvels
    nazomeren in het Heuvelland

De reuzenpaardenstaart geeft het bos hier een prehistorische look. 
Foto: Vilda/Rollin Verlinde
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Naar buiten

“De grootste van Vlaanderen - al had het maar een tiental meter 

gescheeld of hij had in Frankrijk gestaan”, geeft Piet toe. Net als  

we de vallei verlaten, schiet een ree voorbij langs het pad. Verderop 

staat de kerktoren met kanteeltjes van Loker te pronken, in het 

groene decor van de Kemmelberg.

Spelen in de Kosmos
“Welkom in het Hellegat”, meldt Piet met een geheimzinnig lachje. 

Verderop leidt een spectaculaire bostrap ons zo’n 80 meter de 

diepte in, tot aan de kabbelende Hellegatbeek. “Als kind heb ik hier 

veel gespeeld, en van het water gedronken”, weet Piet.

Bovenop de Rodeberg vind je de Kosmos, een recreatiedomein dat 

helemaal in verval geraakte na de jaren 90. Het Agentschap voor 

Natuur en Bos heeft het intussen nieuw leven ingeblazen. Vandaag 

kirren kinderen aan een waterpartij met pomp en springt een opa 

achter z’n kleinzoon aan, van een avontuurlijke schuifaf. Het 

voormalige zwembad van het domein is omgevormd tot een 

amfitheater. Vanop de Rodeberg kan je wel 50 kilometer ver 

landinwaarts kijken, en de hoogste gebouwen van Oostende en 

Oostduinkerke zien.

Terwijl we met de Sulferberg het laatste natuurgebied van de 

stiltewandeling aansnijden, werpt de avondzon tussen enkele 

donkere wolken heen een feeërieke gloed over het Heuvelland.  

In de heuvelachtige weilanden staan hier en daar karakterbomen, 

verderop maken houtkanten de verbinding tussen de bospartijen. 

“Kleine landschapselementen, die voor heel wat dieren fungeren als 

een snelweg”, zegt Piet.

Op de vlucht
Op weinig regio’s drukte de wereldgeschiedenis zo zijn stempel als 

op de Westhoek. In Westouter waren er op een bepaald moment 

dubbel zoveel vluchtelingen als inwoners. “Het is moeilijk om je dat 

vandaag voor te stellen. Je moet weten dat Westouter achter de linie 

lag tijdens de Eerste Wereldoorlog”, zegt Piet. “Tot in april 1918 het 

Lenteoffensief van de Kemmelberg iedereen op de vlucht joeg."

In de Gedachtenistuin voor Vluchtelingen lees je over de persoon-

lijke vluchtroutes van families. Je kan er letterlijk stilstaan bij 

vluchtverhalen van vroeger en nu. Geen symbolischere plek om de 

stiltewandeling te beëindigen. Vrijwilligers van de Elfnovember- 

groep beheren de tuin, waardoor hij een stukje wilder en bloeiender 

mag zijn dan een klassiek park.

Het is moeilijk om het Heuvelland te bezoeken en er niet op slag 

verliefd op te worden. Met lichte tegenzin wend ik de steven 

richting het grijze binnenland. En het gemeentebord van Heuvel-

land ben ik nauwelijks gepasseerd of het water valt al met bakken 

uit de lucht. Zou het dan toch waar zijn van dat microklimaat?

Dwalen in het Heuvelland
Na een dagje wandelen in de stilte 
van het Heuvelland wil je vast en 
zeker nog niet naar huis. Er is hier 
veel te ontdekken. Je kan fietsen 
en wandelen in de prachtige natuur 
van de Westhoek, historische 
bezienswaardigheden bezoeken of 
gewoon even nietsdoen en de rust 
verder laten inwerken.
B&B ’t Heuvelhof 
Bij B&B ’t Heuvelhof kan je kiezen uit het gastenverblijf 
of de authentieke woonwagen. Een beetje verscholen in 
een bosje naast de weide met ezels en het paard vind je 
de prachtige roulotte. Ze is volledig gerestaureerd met 
ecologische materialen. In het gastenverblijf is er plaats 
tot 6 personen. Je reserveert het volledige verblijf voor 
een gezellig weekend met twee, met je gezin of vrienden. 
Achter de weide lopen er knooppuntenroutes op 'de 
Schreve'.

Meer info en reservatie: 
B&B ’t Heuvelhof, Zwartemolenstraat 8, 8951 Dranouter,  
www.theuvelhof.be, griet@theuvelhof.be,  
0499-72 13 56

Win een overnachting voor 2 personen 
met ontbijt in het gastenverblijf 
of de woonwagen. Geef antwoord 
op de vraag ‘Hoe heet de enige 
bergkabelbaan van Vlaanderen?’ en 
wie weet verblijf jij binnenkort in het 
Heuvelland.
 www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen tot eind 2019 10% korting op 
vertoon van een geldige lidkaart.

W I N !



Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op alle vetproducten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB319
Geldig t/m 30-11-2019

en geniet van meer leven in je tuin
Help de vogels

10% Korting
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10 x actief

Antwerpen

 Totterpad – Grote Netewoud  
 (Meerhout)  
Kom naar het Grote Netewoud, volg de sporen 
van Bernard de bever en ontmoet zijn vrienden de 
ijsvogel, hagedis en meervleermuis. Maar pas op  
dat je onderweg niet tottert! 

 Curieuzeneuzemosterdpad –   
 Mosterdpot (Duffel) 
In de Mosterdpot vind je een wandelpad vol 
speeltuigen voor echte curieuzeneuzen. Laat je 
verwonderen bij de vogelkijkwand, ontdek de 
curieuzeneuzepaaltjes of het blotevoetenpad.

 

Limburg

 Het plezante potenpad – Kiewit  
 (Hasselt)
Je waant je een eekhoorn in de klimbomen, meet 
je in een heuse springbak met de sprongkracht van 
vlooien, kikkers of herten. 

 Dauteweyers-Dorpsbemden –  
 Diepenbeek 
Met steun van IKEA werd een avontuurlijk speelbos 
ingericht. Kinderen kunnen zich daar uitleven 
in een trollencirkel, een doolhof, een poel, een 
boomstronkparcours en een klimkruin. 

Oost-Vlaanderen

 Groenzone Malpertuus - Gent
De groenzone Malpertuus leunt aan tegen de 
Bourgoyen-Ossemeersen. Je kan er naar hartenlust 
ravotten op speelheuvels, kliederen in de grachten 
of geheime kampen bouwen aan de rand van het 
natuurgebied.

Vlaams-Brabant

 Avonturenpad – Rotte Gaten  
 (Kortenberg) 
Naast de plankenpaden kan je het gebied verkennen 
via het avonturenpad. Denk hierbij aan spelen met 
water, blotevoetenpad, hangbrugje, steltenpad, 
boomstammikado, ruimte om kampen te bouwen … 

 Op avontuur in de Grote   
 Getevallei (Linter)
In het speelbos kan je klauteren als een eikelmuis. 
Een spectaculaire hangbrug, de Golden Geet, 
voert je over de Gete tot aan de Getedraak met 
dinoafmetingen. Waag de oversteek op stelten door 
het water naar het leefgebied van de kamsalamander. 

        De Beemden – Attenhoven  
De bestaande waterloop van de Molenbeek 
werd verbreed en werd omgetoverd tot een 
waterspeelplek. Apenbrugjes, stapstenen en  
een steltenpad.

 

West-Vlaanderen

        Het Kievitspad - Uitkerkse Polder  
 (Blankenberge) 
Aan het bezoekerscentrum leef je je naar hartenlust 
uit op de natuurspeelzone met klauterstammen, 
klimtouwen, boomnest en wiglo. Ontdek al spelend 
het silhouet van de vliegende Kievit. 

         De Speelplekke – Maskobossen  
 (Jabbeke) 
Kinderen kunnen hier even leven als een echte 
Robin Hood in het Moordenaarsbos of ravotten 
op De Speelplekke. Een stukje Maskobos waar je 
al spelend de natuur verkent op een touwen- en 
balkenparcours.

1 

2 

3

4

5 

6 

7

8

9

10

Wat is er heerlijker voor kinderen dan op avontuur trekken in de natuur.  
Hutten bouwen in het bos, spelen met modder of klimmen in bomen. In heel  
wat Natuurpuntgebieden kan je speelplekken en –bossen ontdekken.  

Tekst: Yasmine Heynderickx

Speelnatuur
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40 TINTEN ZWART
De raaf:

Verrassend ongekend

Er leven verschillende soorten raven op de wereld, maar onze gewone raaf is met een lichaamslengte 
tot 67 cm de grootste uit de reeks. We vinden de raaf over het hele noordelijke halfrond, een 
holarctische soort noemen we dat. De soort te zien krijgen, is echter een redelijke uitdaging, zeker in 
Vlaanderen. Toch zou dat in de nabije toekomst kunnen veranderen: samen met de oehoe is het een 
van de ‘Ardennensoorten’ die stevig in opmars is en langzaam westwaarts opschuift. Al gaat het voor 
de raaf net iets trager, en vooral onopvallender.  Tekst: Gerald Driessens

Als grootste Europese zangvogel is hij doorgaans merkbaar groter 

dan de al grote zwarte kraai waarmee we alle goed vertrouwd 

zijn. Waarnemers die vertrouwd zijn met de roep hebben een 

voordeel: de diepkeelse, krakende roep ‘krokk krokk krokk’ is 

meestal de eerste aanwijzing dat er eentje in de buurt zit.

Een trapje hoger op de ladder
Het formaat, het voedsel, het biotoop en de leefgewoontes van de 

raaf doen eerder denken aan een middelgrote roofvogel zoals de 

buizerd. Meer dan andere kraaien mijden raven liever de stede-

lijke omgeving, de aanwezigheid van bossen is een belangrijke 

voorwaarde. In België althans, want in Nederland zien we al vaker 

‘landelijke raven’, die zich hebben aangepast en in meer open 

landschap verschijnen. Daar zoeken ze, net als meeuwen, voedsel 

in het spoor van ploegende tractoren of op pas bemestte akkers. 

Ze eten ook van verkeersslachtoffers zoals buizerds doen, of van 

prooiresten die door roofvogels zelf werden achtergelaten.

Net als andere kraaien zijn raven in hoofdzaak aaseters.  

Hun hogere ranking in de voedselpiramide (ze kunnen grotere 

kadavers aan dan kraaien) verklaart meteen waarom ze een pak 

minder talrijk zijn dan de grotere opportunisten die veel andere 

kraaiachtigen zijn. In landen waar grote zoogdieren leven, zijn 

raven de vaste concurrenten van steen- of zeearenden, wolven, 

veelvraten of zelfs bruine beren die van kadavers komen eten. 

‘Concurrenten’ mag zelfs een wat ongelukkige woordkeuze zijn, 

want raven ontdekken meestal als eerste een kadaver en worden 

door arenden als leidraad gebruikt om een dood dier te lokalise-

ren. De raaf heeft de roofvogel dan weer nodig om door het taaie 

vel van grotere dieren te geraken. 

Ravenzwart verleden tussen de goden
Huginn en Muninn zijn wellicht de beroemdste raven uit de 

geschiedenis. We gaan daarmee terug naar de Noorse mythologie. 

Huginn en Muninn (het geheugen en de gedachte) zijn de twee 

Focus



I’ll be back!

Voor 1842 was de raaf een vrij algemene broedvogel in 

ons land, maar kraaien zijn altijd de dupe geweest van 

talrijke vooroordelen. Een intensieve vervolging veegde 

de raaf volledig van de Belgische kaart. De laatste 

broedgevallen voor Vlaanderen dateren van 1862. Vogel-

liefhebber J. Delvaux startte in 1970 een herintroductie-

project op in de provincies Luik en Luxemburg. Tussen 

1970 en 1980 werden 50 jonge raven uitgezet. Dat lukte: 

in 1980 broedde de raaf voor het eerst weer in de vrije 

natuur in Herbeumont. In 1990 was er al sprake van 18 

bekende nestplaatsen en in het begin van deze eeuw 

telde de Waalse broedpopulatie al minstens 85 raven-

paren. Vandaag kan je op sommige plaatsen in Wallonië 

weer groepjes raven spotten, meestal in de buurt van 

storten of op plaatsen waar resten van dode dieren 

liggen. Raven zijn geen trekvogels. Wat ook nu verklaart 

waarom de uitbreiding zo traag verloopt.

Van Oost naar West

Hoewel Wallonië tegen de eeuwwisseling duidelijk weer 

op de ravenkaart prijkt, bleef het in Vlaanderen nog stil. 

In de jaren 80 waren slechts enkele losse waarnemingen 

gekend. Tot 2008 liepen er jaarlijks een handjevol waar-

nemingen binnen. In de jaren daarop kwam er duidelijk 

een kentering en doken raven op steeds meer dezelfde 

locaties op: in de omgeving van Koersel, Lommel en 

Landschap De Liereman bij Oud-Turnhout. In 2014 was 

er voor het eerst weer sprake van een territoriaal paar in 

Limburg. Dit zou mogelijk een broedgeval zijn geweest 

maar in 2017 kwam er pas echt bewijs van een succesvol 

broedgeval in Vlaams-Brabant. Nu worden in Vlaande-

ren jaarlijks zo’n 10 tot 15 raven gemeld. 

Gerald Driessens,  
       Vogelkenner

Gerald kijkt sinds zijn elfde naar vogels en heeft zich gespecialiseerd  

in herkenning, leeftijds- en geslachtsbepaling. Door het maken van 

veldschetsen bestudeert hij gedragingen en individuele variaties  

binnen soorten, maar het tekenen creëert ook een extra beleving  

van en verbinding met de natuur.

Focus
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KLEINE BROERTJE: ZWARTE KRAAI
Het blijft oppassen geblazen wanneer je denkt een raaf te zien. Zowel 

op zicht als op geluid lijken de twee soorten verrassend op elkaar. Onze 

zwarte kraai kan aardig groot zijn (tot 51 cm) en de kleinste raven zijn 

slechts 54 cm. Ook de roep kan zowat alle kanten uit. Zelfs zeer ervaren 

vogelkijkers gaan wel eens de mist in. Kraaien zijn veel algemener en 

nergens in Vlaanderen ontbreken ze. Een ‘overpopulatie’ lijkt het, maar 

dat klopt niet. Bij een echte overpopulatie grijpt de natuur in. Het blijkt 

overigens vooral de mens te zijn, die het de kraaiachtigen gemakkelijk 

heeft gemaakt: massaproductie van gewassen, etensresten die her en 

der achterblijven, verkeersslachtoffers … 

raven van de Noorse oppergod Odin. Dagelijks vliegen zij vanuit Asgard 

de wijde wereld in en doorkruisen daarbij iedere dag de  

negen werelden. Tegen de avond keren ze terug naar Asgard en zetten 

ze zich op de schouders van Odin. Met hun bijzondere opmerkzaam-

heid vertellen ze Odin alles wat ze die dag zien. Zo blijft Odin op de 

hoogte van wat er zich in de negen werelden afspeelt.

En inderdaad
In die mythe schuilt een zekere realiteit: raven behoren net als andere 

kraaiachtigen tot de slimste vogels uit het dierenrijk, ze kunnen zeer 

goed onthouden. Ze moeten niet onderdoen voor intelligente soorten 

als dolfijnen en chimpansees. In groep tonen raven extreme interacties 

en sociale patronen, echte karakters zou je kunnen zeggen. Ze zorgen 

goed voor elkaar en zijn zelfs in staat om dingen aan te wijzen met hun 

snavel, zoals mensen dat doen met hun vingers. Gekend zijn de proef-

opstellingen waarbij raven bepaalde handelingen moeten uitvoeren 

om aan het verstopte voedsel te geraken.  Soms lukt hen dat zelfs  

binnen de 30 seconden. 
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De herfst is misschien geen echte vlindertijd. Voor dagvlinders zit het jaar er dan zowat op. Maar dan 
vergeet je een hoop nachtvlinders, zoals de herfstuiltjes. Uiltjes: jawel, dat zijn niet alleen vogels, 
maar ook een grote nachtvlinderfamilie. Voor sommige uiltjes begint het jaar pas in september, of 
zelfs oktober.  Ze vliegen enkele weken rond, om dan, nog voor de winter, het loodje te leggen. Een 
handvol soorten gaat in winterrust, zoals ook de citroenvlinder en dagpauwoog dat doen. Een echte 
slaap kan je dat niet noemen: als het in de winter zacht weer is, worden ze weer actief. 

Vlinders hebben suikers nodig. Dagvlinders zoeken die vooral 
in bloemen, nachtvlinders proberen daarnaast nog alternatieve 
voedselbronnen aan te spreken. In de herfst staat er namelijk 
minder in bloei. Klimop is één van de opvallende uitzonderin-
gen. Wie in de herfst met een zaklamp klimop afspeurt, kan 
kennismaken met gouduilen, huismoeders en allerlei herfst-
soorten. Daarnaast is rottend fruit een vlinderlokker. Pruimen 
die nog aan de bomen hangen lokken, in het donker, ook heel 
wat vlinders. Wie zelf vlinders wil lokken, kan ook een meng-
sel van rode wijn en witte suiker (verhouding 1:1) aanbrengen 
op boomstammen. Na zonsondergang komen daar heel wat 
vlindersoorten van smullen.

De zomer is hoogtij voor nachtvlinders: dan vliegen er vele 
tientallen soorten rond, in de mooiste kleuren en vormen. In de 
herfst ligt de diversiteit lager en vallen vooral bruine en grijze 
tinten bij de nachtvlinders op. Maar ook prachtige oranje en 
gele herfstkleuren vinden we terug: kijk maar eens naar  
saffraangouduil of lindegouduil.
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Seizoensweetjes

VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Zijn er steeds meer gevaarlijke 
spinnen in ons land?

In de herfst vallen spinnen op door hun aan- 

wezigheid. Algemene soorten zoals de kruisspin 

bereiken dan hun maximale grootte. Af en toe 

belanden meegelifte uitheemse spinnen- 

soorten in ons land. Moeten we ons zorgen 

maken? Nee, vooralsnog niet. Echt gevaarlijke 

soorten zoals de zwarte weduwe hebben hier 

helemaal geen populaties: de occasionele  

verstekeling die (bijvoorbeeld via de haven) in  

ons land terecht komt, wordt doorgaans snel 

uitgeschakeld. Ook paniekberichten over de 

vioolspin, die al jaren online circuleren, behoren 

tot het rijk der fabelen. Af en toe lift er eens een 

lastige spin mee vanuit Zuid-Europa. Zo neemt 

het aantal meldingen van de valse wolfspin 

geleidelijk aan toe. Die mediterrane soort kan in 

huis overleven en kan pijnlijk bijten als ze zich 

bedreigd voelt, maar de beet is niet schadelijk 

voor de gezondheid van de mens. Check je bagage 

dus als je terugkomt vanop reis!.

 
 
Verliezen we soorten door het 
extreme weer van de voorbije 
jaren?

In 2018 een hete en droge zomer, in 2019 drie  

hittegolven: wat doet dat met de natuur?  

Extreme omstandigheden zijn vooral voor 

zeldzame soorten nefast. Zo was er tot vorig jaar 

nog maar één Vlaamse populatie van de dennen-

wolfsklauw bekend, een soort oerplant. Die is  

volledig verdroogd, de plant is er verdwenen. 

Deze zomer bleek dan weer dat bedreigde vlin-

ders van de heide het erg slecht doen. Dag- en 

nachtvlinders waarvan de rupsen in de zomer 

leven, kregen klappen door de zomer van 2018. 

Hopelijk brengt 2020 ons minder extreem weer.

Minder paddenstoelen in versnipperde bossen

In kleine, versnipperde natuurgebieden kunnen populaties van planten 
en dieren moeilijker overleven, maar hoe zit dat met zwammen? Die 
kunnen via hun ultralichte sporen vele kilometers afleggen en in theorie 
afgelegen bosjes koloniseren. Onderzoekers van de KU Leuven gingen na 
of kleine, geïsoleerde bossen evenveel zwammensoorten herbergen dan 
grotere bossen en maakten daarbij gebruik van de nieuwste technieken. 
Bodemstalen werden ontleed, paddenstoelen benoemd op basis van hun 
DNA. In jonge, geïsoleerde bossen werden minder soorten paddenstoelen 
aangetroffen dan in oude en grotere bossen. Kleinere bossen hebben ook 
meer last van inwaai van stikstof uit de omgeving: teveel stikstof is voor 
veel zwammen ook nefast. Daarom is het belangrijk om bosuitbreidingen 
te plannen aan de rand van bestaande boskernen, zo besluiten de onder-
zoekers. Het hele onderzoek kan je nalezen in Natuur.focus (2019, nr. 2).

Veel beukennootjes door warme zomers  
en zachte winters
Van diverse bomen, waaronder de beuk, is bekend dat ze mastjaren 
kennen: jaren waarin er veel vruchten gevormd worden. In andere jaren 
vormen ze nagenoeg geen vruchten. De strategie daarachter is logisch: 
als de bomen massa’s vruchten vormen, dan krijgen dieren die massa 
niet op. Er is gewoon teveel, zodat een deel van de nootjes kan uitgroeien 
tot bomen. In de natuur zie je gewoonlijk een cyclus: één of twee jaren 
met veel nootjes worden gevolgd door één of enkele jaren met weinig 
nootjes. 2019 lijkt het zevende jaar op rij te worden waarin toch redelijk 
veel nootjes geproduceerd worden. Nederlandse onderzoekers ontdekten 
dat zomer- en wintertemperaturen bepalend zijn voor het aantal nootjes. 
Een jaar met een warme zomer en een zachte winter lijkt ideaal. Ander-
zijds is de toekomst van de beuk onzeker: te hoge temperaturen zijn van 
het goede teveel. De boom staat bekend als hittegevoelig.
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Broers Daan (9 jaar), Tibe (10 jaar) en Klaas Goris (12 jaar) 
deden mee aan Expeditie Natuurpunt. De Potige Peddelaars 
zamelden, samen met mama Katrijn en papa Jan, 1695 euro 
in voor hun favoriete natuurgebied in Brugge. Ze kozen voor 
de Expeditie Avontuur waarbij ze 2 dagen kanoden door de 
Vlaamse natuur. Na 75 km kwamen ze moe maar voldaan aan 
de finish aan.   

Daan: “Het was superleuk. Sommige stukken waren wel wat wild maar door de stroming 

ging het snel vooruit.” 

Tibe: “We hebben heel veel dieren gezien onderweg: een buizerd,  

ooievaars, heel veel libellen en springende vissen.” 

Klaas: “Ik vond het eten op de camping heel lekker: paëlla en als dessert ijsjes, zoveel je 

wou. En ‘s morgens eieren. Superlekker!“

Klaas, Tibe 
en Daan

Durf jij ook de uitdaging aan? Zet dan 20 en 21 juni 2020 met een dikke stift in je agenda want dan 
vindt de vijfde editie van Expeditie Natuurpunt plaats. Overtuig je ouders, tante of buurman en zamel 
geld in voor je favoriete natuurgebied. Vertrek mee op avontuur, wie weet doen er in 2020 meer 
gezinnen mee. 

www.expeditienatuurpunt.be

Tip!

Natuurpassie
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LEDEN
VOORDELEN

2

1

4

3

6

5

1. Nestkast Bergen 32 mm €11,69 | 2. Rijn vetblokhouder €2,29 | 3. Premium vetblok zaden €2,09 
4. Herbruikbare groente- en fruitzakjes €7,10 | 5. Kijkkaarten €2,69 per stuk 

6.  Natuurpuntkalender €14,99 + Natuurpuntagenda €10 = Samen €22,49

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

Prijzen zijn die voor Natuurpuntleden 

Ledenvoordelen



NATUUR.BLAD     september | oktober | november 201940

NATUUR ...buiten de stad

E
r zitten veel varkens in België.  

Met zowat zes miljoen zijn ze, die 

beesten met flaporen en een krul-

staartje. Ze verbruiken diervoeder, 

geven vlees en produceren mest. 

Welkom in Varkensland.

Maar er is ook een ànder varken. Een schuw, 

tweepotig dier met een lange rode bek en mooie 

gestreepte grijze flanken. Het is familie van het 

waterhoen en de meerkoet. De waterral is het 

varken van de waterkiekens.

Waterrallen leiden een schuw en onopvallend 

bestaan. Hun favoriete biotopen zijn moerassen, 

waterrijke gebieden met riet en ruigte of 

vochtige wilgenbossen met dichte vegetatie.  

Als ze zich maar goed kunnen wegstoppen. In de 

herfst trekt een deel van onze ralletjes weg naar 

Engeland en Frankrijk, en komen er noordelijke 

waterrallen hier overwinteren. Het hele jaar door 

heb je dus wel wat waterrallen op natte 

plaatsen.

Het is een tamelijk verborgen beestje, behalve 

als ze tijdens strenge winters met vorst en koude 

niet weten waar ze moeten kruipen. Dan komen 

ze al eens uit hun dekking en lopen ze over het 

ijs, of dan zie je ze schuifelen tussen de  

bibberende kale rietstengels.

Je ziet ze dus nauwelijks, maar je hoort ze des te 

meer. Ze krijsen. De roep van een waterral klinkt 

als een speenvarken dat gekeeld wordt en het 

geluid snijdt door merg en been. Het is behoorlijk 

schrikken als je stil op een wandelpad loopt vlak 

bij een rietkraag en plots klinkt daar enkele 

meters verder een onzichtbaar dier dat naar je 

gilt alsof het net aan het spit is gespiest.

Ik heb het zelf eens nagebootst, de gillende-

varkensroep. Tijdens een wandeling die ik gidste. 

Het gênante was dat er een waterral was die mij 

effectief ook antwoordde. Mijn imitatie van 

krijsend varken was blijkbaar nogal geslaagd. 

Je bent dus gewaarschuwd als je met mij 

meegaat: als je een luid geschreeuw in het riet 

hoort, is het een waterral die goeiedag zegt. Met 

de groeten aan het varken.

©
 W

im
 D

irc
kx

Bio: Tim is vogelaar en gids in het 

Gentse natuurreservaat  

Bourgoyen-Ossemeersen. Hij woont 

in een rijhuis in de Brugse Poort in 

Gent. Binnen zijn uren werkt hij bij 

de Vlaamse overheid en buiten zijn 

uren is hij bezig met o.a. boeken 

lezen, modelbouw en allerhande 

natuuractiviteiten.

Het varken in het riet
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...in je tuin

E
lke avond, als de eerste duisternis valt, 

speelt zich in onze tuin een prachtig 

schouwspel af. Soms staan we ernaast 

en verbazen ons elke keer opnieuw, 

soms is het al voorbij voor we eraan 

gedacht hebben. De grote teunisbloemen 

ontvouwen hun bloemblaadjes! 

Zachtjes ontrollen de vier licht fluorescerende 

gele kroonblaadjes zich, de kelk scheurt open en 

uiteindelijk opent de bloem zich met een laatste 

klein schokje helemaal.

Er hangt een zachte geur rond de vijverrand 

waar de bloemen staan. Nachtvlinders en andere 

nachtactieve insecten komen hierop af en 

zorgen voor de bestuiving. Als de bloemen 

bevrucht zijn, verwelken ze de volgende ochtend, 

anders geven ze zichzelf nog een avondje extra.

De plant verdient ook overdag een extra 

onderzoekje. Teunisbloemen hebben een 

onderstandig vruchtbeginsel, het bevindt zich 

dus onder de aanhechting van de kelk- en 

kroonbladen en de meeldraden. Boven het 

vruchtbeginsel is er nog een smalle buis, die wel 

eens voor de bloemsteel wordt gehouden. Als je 

Teunis
echter kijkt naar de lager op de bloeias staande 

rijpe en rijpende vruchtjes, is het duidelijk dat dit 

een foute veronderstelling is, de buis is in feite de 

bloembodem die lang uitgegroeid is. 

De planten bloeien van bij het begin van de 

zomer tot ver in de herfst. Terwijl bovenaan de 

bloeiaar elke dag nieuwe bloemen verschijnen, 

zijn onderaan de vruchtjes met rijpe zaden al 

opengesprongen. Maar ook na de bloei zorgen  

de dorre stengels voor kijkplezier, dan komen 

mezen, putters en vinken snoepen van de 

zaadjes. 

Ook wij kunnen onze smaakpapillen verwennen 

met die plant, bloemblaadjes zijn lekker en 

decoratief in salades, wortels van de eerstejaars-

plantjes in stoofschotels of wokgerechten en de 

gestoomde jonge zaaddozen in een gevarieerde 

groenteschotel. 

De nu bloeiende planten zullen over enkele 

weken afsterven, een teunisbloem draagt 

immers maar 1 keer vruchten. We zien gelukkig 

overal rozetjes verschijnen zodat we nu al weten 

dat we volgend jaar weer mogen genieten van de 

zachte gele gloed van de “Nachtkerze”.
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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

D
e klimop in onze tuin (en in die van 

u) is een overblijfsel uit het Tertiair 

en leeft nog op het ritme van het 

tropisch klimaat van toen: hij bloeit 

aan het begin van de regentijd 

(maar da’s onze herfst) en de vruchten rijpen 

voor de droge tijd (dus in onze lente). De druiptip 

aan de bladeren van klimop, eens zo handig om 

te overleven in een regenwoud, bleef behouden. 

Ook het altijdgroene karakter (met bladwissel in 

mei) is iets wat je hier bij andere planten zelden 

vindt. De enige aanpassing die nodig was om bij 

ons te overleven, zie je niet met het blote oog: 

beschermende stoffen in de bladeren die de 

plant vorstbestendig maken.

Onze tuin heeft klimop, veel klimop. Klimop is 

een biotoop op zich. Tegelijk kraamkamer, 

slaap- en verstopplaats, jachtgebied en over- 

winteringsplek. En een gedekte tafel! De 

bloempjes gaan nog maar open en de nectar welt 

al op en blijft daarna maar vloeien. Iedereen is 

welkom om zich te komen laven. En dat op een 

moment dat andere planten niets meer leveren.  

Net zo met de bessen.

Als je naar de bladeren kijkt, zie je hoe mooi gaaf 

die zijn: zo goed als niemand lijkt klimop te 

lusten. Dat is raar, gezien klimop in grote 

hoeveelheden voorkomt in een groot areaal. 

Geen enkel insect is gespecialiseerd in klimop.

Geen enkel? Er is er toch eentje: de klimopzijde-

bij. Klimop is een laatbloeier, de klimopbij uit 

noodzaak dus een laatvlieger. 

Een zijdebij dankt haar naam aan de manier 

waarop ze haar ondergrondse nestkamers 

afwerkt: met een soort speeksel dat uithardt tot 

een zijdeachtig behang. Maar dit terzijde. De 

klimopzijdebij is intussen de zijde in haar naam 

kwijtgeraakt. Niet alleen onder de zijdebijen is ze 

uniek als klimopspecialist. Het is de enige bij die 

gespecialiseerd is in klimopstuifmeel, dat ze 

gebruikt om haar kroost van voedsel te voorzien. 

De ijstijden sloegen de klimop ver terug naar het 

zuiden. Toen de laatste ijstijd voorbij was, rukte 

klimop stilaan weer op naar het noorden. Vanuit 

haar overwinteringsoord bezuiden de Alpen 

heeft de klimopbij de achtervolging ingezet. En 

op 30 september 2011 heeft ze de klimop in onze 

tuin eindelijk ingehaald. 

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.

Hereniging
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Al meer dan 200 jaar kiezen de 
trappisten van Westmalle voor 
een leven van gebed en arbeid. 
Dat is hun ware roeping, hele-
maal volgens de regel van Sint-
Benedictus. Die schrijft ook voor 
dat de monniken zelf zorgen voor 
hun levensonderhoud. Daarom is 
er binnen de muren van de abdij 
een brouwerij. Die houden ze be-
wust kleinschalig, met bijzonde-
re zorg voor mens en milieu. En 
omdat winst maken hun drijfveer 
niet is, besteden ze wat overblijft 
aan caritatieve werken en aan 
mensen in nood.

T R A P P I S T

Een leven van gebed en arbeid

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

T R A P P I S T

WM10-Ad-202bx267h-Q-NL   1 14/07/10   17:59



44 NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2019

Op stap met

Bio  
 
Corry is technisch arbeider, 

gespecialiseerd in de 

rupsmaaier, bij Natuur- en 

Landschapszorg, het 

maatwerkbedrijf van 

Natuurpunt. Ook in zijn vrije 

tijd is hij nauw betrokken bij 

Natuurpunt als vrijwilliger. Hij 

wandelt graag en gidst zelf 

wandelingen. Zijn favoriete 

gebied is de Vallei van de 

Zwarte Beek.

Maandag 10u30 

We vergaderen samen met de vrijwilligers van het beheerteam. 

We bespreken het maaischema, bekijken welke zones al 

gemaaid zijn en op welke stukken de rupsmaaier het maaisel 

komt oprapen. Elk aspect van de beheerwerken wordt hier 

besproken.

Dinsdag 15u10
We kochten recent twee rupsmaaiers, het heideblauwtje en de 

ijsvogel. Dankzij de brede rupsen kunnen we werken op 

moerassig en venig terrein. Benny en ik werken hoofdzakelijk 

in de Vallei van de Zwarte Beek maar worden ook naar andere 

gebieden uitgezonden.

DI 15:10MA 10:30

   op stap met...
    Corry Goossens
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Op stap met

Woensdag 13u50 

Willy is het opperhoofd van het ‘Techniekersclubje’.  

Een bende vrijwilligers van 15 man die elke woensdag- 

namiddag komt helpen. Ze herstellen voornamelijk 

knuppelpaden of repareren het materiaal of de tractoren. 

Af en toe vind je ze ook werkend in het groen.

Vrijdag 8u40 

De terreinploeg maait het trilveen handmatig in plaats 

van met zware machines. In de Beekvallei ligt een 6 meter 

dikke laag veen. Het voelt aan als een waterbed. De 

machines zijn iets te zwaar hiervoor. Zeker als je draait 

kunnen ze vast komen te zitten.

ZA 17:55

ZA 10:30

VR 8:40

WO 13:50

Zaterdag 10u30
Wij worden bij het natuurbeheer bijgestaan door angus 

aberdeenrunderen. Het zijn zelfredzame dieren die zich thuis 

voelen in de natuur. In de winter staan ze op stal, een team 

van 20 vrijwilligers voorziet de koeien in het weekend van 

eten en water en gaat na of alles in orde is. 

Zaterdag 17u55
Je vindt me vaak in de vogelkijkhut, starend over de vallei. 

Het is eigenlijk een jagershutje, ideaal om vogels te kijken. Ik 

volg vooral de watersnip op. Er broeden hier 17 koppels, uniek 

in Vlaanderen.
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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
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@thomasscheir

@luciawetteren@annelore.dr @dannydecant

@waelberspeter @wouter.cardoen@nik_dooms

@wimverschraegen



© HURTIGRUTEN

EXCLUSIEF BIJ NORDIC

WAAROM DEZE REIS?…
• Met lezingen aan boord door Dirk Draulans
• Hurtigruten zeereis Bergen – Kirkenes – Bergen
• De mooiste zeereis ter wereld langs de Noorse kust
• Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel
• Zeer grote kans op noorderlicht

ALLE INFO OP

WWW.NORDIC.BE/NATUURPUNT
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Vanaf

€ 2.395 pp Reisperiode:08.01 tot 19.01.20

Noorderlichtreis
Speciaal voor leden van Natuurpunt

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

MELLE
Brusselsesteenweg 153/A001, 
9090 Melle
Tel: 093 98 28 78
Mail: info@nordic.be

Dankzij Lampiris geniet je tot 
40% op je elektrische fiets !
Per verkochte fiets beschermt Lampiris in samenwerking 

met Natuurpunt 3m² van het Turnhouts Vennengebied.

 

Meer info op
www.lampiris.be/nl/bizbike
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Kort

Lidgeld wordt  
geïndexeerd 
Een winkelbezoek, elektriciteit, papier 
en drukwerk: het leven wordt duurder. 
Als natuurbeweging ontsnappen we 
daar ook niet aan. Daarom werd op de 
Algemene Vergadering beslist om het 
lidgeld te indexeren. Voortaan betaal je 
30 euro voor een jaar lidmaatschap van 
Natuurpunt, 3 euro meer dus. Daar krijg 
je veel voor in de plaats: dit tijdschrift, 
gratis activiteiten voor het hele gezin en 
tal van kortingen bij onze partners.

www.natuurpunt.be/lidworden 

 
Campagne Change- 
makers 11.11.11: samen-
werking met Natuurpunt
Krachtige bewegingen (en mensen die 
hen sterk maken) maken het verschil. 
Met hoopvolle verhalen, straffe acties 
en scherpe inhoud wil 11.11.11 dit najaar 
met de Changemakers-campagne  
mensenrechtenactivisten, vrouwen- 
rechtenactivisten en natuurbescher-
mers uit noord én zuid de aandacht 
geven die ze verdienen. Changemakers 
komen namelijk wereldwijd steeds meer 
onder druk te staan. Ook onze eigenste 
Natuurpuntvrijwilligers zijn - hier in het 
noorden - zo’n changemakers. Op lokaal 
niveau gaan enkele 11.11.11- en Natuur-
puntgroepen de samenwerking aan.

www.11.be/changemakers 

Natuurpunt en  
de Warmste Week
Natuurpunt krijgt als één van de  
grootste vrijwilligersorganisaties in 
Vlaanderen  een voorname rol in De 
Warmste Week 2019. Ongetwijfeld  
heb je de promospot – gelanceerd op  
18 september -  al gehoord of gezien.

Heb je die gemist? Ga dan zeker eens 
kijken op https://dewarmsteweek.be 
Misschien krijg jij ook wel zin om mee 
te doen.

Natuurpunt Gent, Gents MilieuFront en K3 
samen op zwerfvuiltocht

Op zondag 21 en zaterdag 27 juli, 
in volle Gentse Feesten, gingen 
vrijwilligers van het Gents Mili-
euFront en Natuurpunt Gent op 
zwerfvuiltocht per kano. Samen 
visten ze maar liefst 150 kilo afval 
op uit de Gentse wateren. Zater-
dag zelfs in de gietende regen. 
Onder het buitgemaakte afval heel 
wat klassiekers zoals chipszakjes, 
blikjes en sigarettenpeuken, maar 
ook rariteiten zoals een tuinslang, 
wisselbeker en een speelgoed- 

soldaatje. Sinds de invoering van de herbruikbare bekers op de Gentse Feesten is het 
zwerfvuil gedaald. Toch is er volgens het GMF en Natuurpunt nog werk voor de boeg. 
Zij pleiten onder meer voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Ook de dames van 
K3 gingen op kanotocht en spraken vol lof over de vrijwilligers!

Word bestuurder bij Natuurpunt
Wil jij meewerken aan de toekomst van Natuurpunt? Wil je jouw expertise delen 
om onze vereniging te laten groeien? Op de Algemene Vergadering van april 2020 
houdt Natuurpunt verkiezingen voor nieuwe leden van de Raden van Bestuur (op 
Vlaams niveau). Leden van de Raad van Bestuur beslissen over de langetermijnvisie, 
jaarplannen en financiën. Bestuurders spelen ook een belangrijke brugfunctie tussen 
lokale vrijwilligers, het bestuur en de personeelsleden. Zij zetten de bakens uit.  
En binnenkort: jij misschien ook. 
Hoe dien je jouw kandidatuur in? Via een motivatiebrief aan de voorzitter. Belangrijk 
is dat je dat tijdig doet. Deadline is 24 januari 2020. Daarnaast heb je de steun nodig 
van de vrijwilligers uit een afdeling, werkgroep of raad van bestuur van een van de 
nationale vzw’s. 

Hoe de procedure precies verloopt, lees je in detail op www.natuurpunt.be/bestuur  
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In de Vallei van de Molenbeek, een prachtige natuurgebied in Boechout, ontmoeten we  
radiomaker Sven Speybrouck.

“Natuur is voor mij een gevoelskwestie. Hoewel ik er de voorbije jaren al veel over heb  
bijgeleerd, begint mijn enthousiasme voor de natuur toch elke keer weer vanuit een emotie. 
Er is gewoon niets mooiers. Ik kan met veel plezier uren bezig zijn met monteren van beeld en 
geluid, maar nadien wil ik naar buiten om tot rust te komen. Natuur is van levensbelang voor je 
mentale gezondheid. Ik hou van verhalen en hoor mensen graag vertellen, maar ik hou net zo 
goed van de natuur en de stilte die daar vanuit gaat. De natuur praat niet, het is iets intuïtiefs. 
Een knotwilg, wat absoluut de mooiste boom is, staat daar, zwijgt en ruist enkel in de wind. 
Machtig toch.”

Sven Speybrouck
“Natuur als oneindige bron van verwondering”
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Natuur- en Landschapszorg, het maatwerkbedrijf van Natuurpunt, bestaat 20 jaar. Het bedrijf in de sociale economie 
biedt langdurig werklozen de kans om hun talenten te ontplooien door te werken in de natuur. Niet alleen de natuur wint 
daarbij, maar ook de arbeiders zelf. Een nieuwe opleiding en een nieuwe dosis zelfvertrouwen zorgen ervoor dat ze groeien 
binnen het team, voldoening vinden in hun werk en af en toe weer kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 
Het houtatelier in Ekeren waar we hout uit onze eigen gebieden een duurzame bestemming kunnen geven in de vorm van 
plankenpaden, poorten en zitbanken geeft ook extra kansen aan doelgroeparbeiders.

Feest!
7 november, 15u-17u
Op donderdag 7 november vieren we 20 jaar NLZ in de loods in Gent. Het 
is een slotfeest waar onze arbeiders in de bloemetjes worden gezet. Op die 
dag willen we laten zien hoe we op twintig jaar zijn uitgegroeid tot een echt 
natuurbeheerbedrijf, met specifieke kennis en een aangepast machinepark 
om topnatuur optimaal te kunnen beheren. Vanaf 15u is iedereen welkom.

Locatie: loods terreinploeg Gent, Houw 20, 9050 Gentbrugge
Aanmelden noodzakelijk via www.natuurpunt.be/slotfeestnlz

Activiteiten

    20 jaar Natuur-  
en Landschapszorg
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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

01.10 Lezing: De wondere wereld van de vogels Hasselt

02.10 Cursus: Paddenstoelen voor beginners
Heverlee 
VOLZET

03.10 Lezing : Een levende tuin door Joeri Cortens Mechelen

03.10 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Tielen

10.10 Bushcraft - Voeding uit de natuur Sint-Joris-Weert

12.10
Nacht van de Duisternis: Speurtocht  
naar nachtdieren

Turnhout

04.11 Cursus: Natuurgids De Panne

05.11
Cursus: Meteo en klimaat voor  
de natuurliefhebber

Neerpelt

06.11 Cursus: Gidsen van kinderen Lummen

07.11 Cursus: Klimaatverkenner Berchem

09.11 Lezing: Zoogdieren in opmars Ravels

13.11 Cursus: Bomen en struiken in winterkleed Denderleeuw

15.11
Lezing:  Wat klimaatverandering doet  
met de natuur

Sint-Andries

15.11 Lezing: Vogels kijken en herkennen Veurne

16.11 Cursus: Natuurfotografie voor groentjes Edegem

26.11 Cursus: Leren kijken naar vogels Overijse

28.11 Cursus: Natuurfotografie voor groentjes Diest

13.12
Lezing: Wilde zoogdieren in en rond  
onze woning

Beringen

Bos voor Iedereen
Plant mee in Kontich/Edegem
Dit jaar plant Natuurpunt een bos in de Edegemse Beekvallei. 
Alle hulp is welkom, dus breng je familie en vrienden of collega’s 
mee en werk mee aan een bosrijke stadsrand. De Edegemse 
Beekvallei bestaat uit voormalige graslanden, gelegen tussen de 
Kontichse KMO zone en de Edegemse woonwijken. In november 
starten we met de aanplant van 6 hectare bos.

Kan je niet mee komen planten maar wil je toch zorgen voor 
meer bos in Vlaanderen? Voor 40 euro plant Natuurpunt 10 
vierkante meter prachtig, wild bos. Voor giften vanaf 40 euro 
ontvang je bovendien een fiscaal attest. Je kan je gift online 
doen via bosvooriedereen.be. 
www.bosvooriedereen.be

Zondag 24 november, 10u30-15u
Afspraak: Via Veldkant in Kontich. De locatie is bereikbaar 
voor zowel auto’s als fietsen. Je kan je auto parkeren 
op de aangeduide KMO-parkings en in Veldkant. Via de 
Boerenlegerstraat en Finckenpad in Edegem. Die ingang is enkel 
te bereiken met fiets of te voet.
Meebrengen: handschoenen, laarzen en spade (indien  
je eentje hebt)

Dag van de Natuur
23 & 24 november 
Maaien, wilgen knotten, bomen planten: tijdens de Dag van de 
Natuur steekt iedereen de handen uit de mouwen. Zin om lekker 
moe te worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur 
vooruit te helpen? 
Tijdens de Dag van de Natuur leef je je helemaal uit in een 
prachtige omgeving. Je maakt er kennis met vrijwilligers die het 
hele jaar door de natuur in je buurt beheren. En zo kunnen zij 
tijdens de Dag van de Natuur grotere klussen klaren. Kom alleen, 
met je familie, vrienden of collega's. Ook jeugdverenigingen zijn 
van harte welkom! 
www.dagvandenatuur.be
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Kom planten, snoeien,     
 en maaien voor de 
natuur in jouw buurt.

23 & 24

NOV

WWW.DAGVANDE
NATUUR.BE
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AgendaAgenda

05.10  
Zemst  
NATUURSPEELDAG   
Je ontdekt wie er in de grote en kleine 
holletjes woont of waarom er zoveel 
klein grut in of onder de omgevallen 
dode boom zit, rent, eet of slaapt.

Zaterdag 5 oktober, 14u-17u
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van- 
Zeven-Smarten, Singelweg, Zemst

06.10
Kampenhout 
ERFGOEDWANDELING HELLEBOS 
EN LELLEVELD 
Tocht door de geschiedenis van het Hel-
lebos, het Lelleveld en het gehucht Lelle. 
 
Zondag 06 oktober, 13u30-16u
Voor woning "Herberg in den Molen-
steen", hoek Sint-Lambertusstraat en 
Watermolenstraat, Kampenhout 

29.09 
Oud-Turnhout 
HET BOS IN MET BO  
Onze gids gaat samen met gezinnen op 
pad door Landschap De Liereman. Aan 
de hand van leuke en actieve opdracht-
jes kom je meer te weten over de dieren 
en planten. 
Zondag 29 september, 13u30-16u
Bezoekerscentrum Landschap  
De Liereman, Schuurhovenberg 43,  
Oud-Turnhout

06.10
Borgloon 
BOOMGAARDENWANDELING
Wandeling over het leven in de boom-
gaarden en de ecologische en landschap-
pelijke waarde ervan in de omgeving van 
de dorpskernen.
 
Zondag 6 oktober, 14u-16u
Kerk Broekom, Broekomstraat, Borgloon

06.10
Geraardsbergen 
OPENDEURDAG SOS WILDE 
DIEREN
Kijkje achter de schermen van het  
Geraardsbergse opvangcentrum voor 
vogels en wilde dieren.

Zondag 6 oktober, 10u-18u 
SOS Wilde Dieren, Hoge Buizemont 211, 
Geraardsbergen
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29.09
Gontrode
EETBARE PLANTENWANDELING
We ontdekken eetbare en wilde planten 
in de natuur dicht bij ons. We brengen 
alles op smaak met proevertjes. 
 
Zondag 29 september, 14u-17u
Station Gontrode, Geraardsberge- 
steenweg, Gontrode

27.09
Ardooie 
‘T VELD BY NIGHT  
Verwacht een soundscape van bosgelui-
den, het verhaal van een ondergedoken 
boef, een pop-up bar … Tip: Breng je zak-
lamp mee. Deelname 2 euro. Inschrijven: 
wouter.declerck@detorenvalk.be 
 
Vrijdag 27 september, 19u30-22u30
Cafetaria De Keunepeupe Provincie- 
domein ’t Veld, Kasteelstraat, Ardooie 
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Kom langs op de mooiste optiekbeurs van Vlaanderen aan het Schulensmeer op zondag 29 

september en ontdek er de nieuwste kijkers, fototoestellen, lenzen en allerhande toebehoren. 

Leer bij over het gebruik van je kijker of toestel door deel te nemen aan één van de workshops. 

Er is een ontdekkingstent voor kinderen en een verrekijkerwandeling.

Schulensmeer - bezoekerscentrum ’t Vloot, Demerstraat 60, Lummen 

Programma: www.natuurpuntlimburg.be

Optiekdag in Lummen
Zondag 29.09, 10u-18u
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AgendaAgenda

13.10
Hoogstraten
OPENING WANDELPAD  
SMISSELBERGEN   
Gezellige opening nieuw wandelpad in 
natuurgebied Smisselbergen in Meerle. 
Ontdek met onze gidsen het natuur-
gebied. Geniet van de kinderanimatie, 
streekproducten en lekkere pannen- 
koeken. 
Zondag 13 oktober, 13u-18u
Smisselbergen, Lage Rooy, Hoogstraten 

25.10
Deinze
EEN WONDERBAARLIJKE TUIN: 
EEN KIJK OP DE FLORA VAN HET 
LAM GODS
Waar haalden de gebroeders Van Eyck 
hun botanische kennis en waarom beel-
den ze bepaalde planten af? 

Zondag 25 oktober, 20u-23u
Mudel, Museum van Deinze en de Leie-
streek, Lucien Matthyslaan, Deinze 

19.10
Lummen
LEGENDEN- EN DRUPPELKES-
WANDELING
We genieten van de nachtelijke gelui-
den, enkel onderbroken door spannende 
legendes en klokkende jeneverflessen. 

Zaterdag 19 oktober, 20u-22u 
Parking Domein Duizendjarige Eik, Dikke 
Eikstraat, Lummen  

20.10 
Blankenberge
DE POLDER HISTORISCH  
BEKEKEN
Een ervaren gids neemt je mee in de 
wondere polderwereld. Vergeet laarzen 
en verrekijker niet. Honden zijn niet 
toegelaten.

Zondag 20 oktober, 14u-17u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge 

10.11
Zoutleeuw
OSGELUK-WANDELING 
Leuke wandeling in de buurt van Het 
Vinne. Afsluiten doen we met een babbel 
en een drankje in café Osgeluk.

Zondag 10 november, 14u-17u 
Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Ossenweg-
kapel, overgang Ossenwegstraat en 
Runkelenstraat, Zoutleeuw 

13.10
Riemst
AVONTURENTOCHT VOL  
VERRASSINGEN
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en 
(groot)ouders. We gaan klauteren, “mod-
deren”, vuur maken, herfstbladeren en 
vruchten verzamelen. Inschrijven via 
natuurpuntriemst@gmail.com 
Zondag 13 oktober, 14u-17u
Parking Steenstraat, Steenstraat 1, 
Riemst 
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Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

Schattenjacht  
op het strand  

Zondag 13.10, 14u-16u

Ben je tussen de 8 en 15 jaar? Kom dan 
mee naar algen en wieren en plantach-

tige dieren zoeken, naar slakken en 
schelpen, naar wormen en krabben, naar 

dieren met of zonder skelet. En natuur-
lijk nemen we ook de zeevogels en de 

zeedieren onder de loep.
En ook bij de minder mooie strandvond-
sten staan we stil. De plastiek afvalberg 

proberen we op onze tocht wat kleiner te 
maken! Ouders zijn ook welkom, laarzen 

en loepje aan te raden.
Gadeynehelling - zeedijk Blankenberge, 

zeedijk, Blankenberge 

24.11
Knokke-Heist
LATE HERFST OF VROEGE  
WINTER IN DE ZWINDUINEN
Koperwieken, kramsvogels en andere 
vogels doen zich tegoed aan de bessen 
van duindoorn en lijsterbes. Stevige 
stapschoenen, warme kledij en verrekij-
ker zijn nuttig.
Zondag 24 november, 14u-17u
Oosthoekplein tgo bushalte,  
Knokke-Heist

26.10
Hove
HERFSTPRACHT IN HET  
UILENBOS 
In dit mooie landschap gaan we op zoek 
naar reeën en roofvogels die tijdens de 
herfst overtrekken.   
 
Zaterdag 26 oktober, 14u-16u
Fietsparking aan de ingang van het 
Uilenbos, Lintsesteenweg 461, Hove
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Het woord van de voorzitter

Colofon
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Ontwerp: De Barbaren | Concept: Stapel

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

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

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

Foto Cover: Raaf, 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

Natuurpunt is vandaag zoveel meer dan een 

doorsnee natuurvereniging. In veel  

gemeenten vormen we de grootste socio-

culturele vereniging. We brengen mensen  

bij elkaar. Letterlijk: onze natuurgebieden en 

bezoekerscentra zijn ontmoetingsplekken. 

Maar ook figuurlijk: door in gesprek te gaan  

en oplossingen te zoeken - ook waar dat  

minder evident is. Kortom: we bouwen aan 

een betere wereld door middenin de maat-

schappij te gaan staan. 

We doen dat met een model dat mensen op 

verschillende manieren kansen geeft om te 

werken rond natuur. Vrijwilligers zijn uiter-

aard onze basispijler. Minder bekend is dat 

we met Natuur- en Landschapszorg (NLZ) een 

maatwerkbedrijf van formaat in huis hebben: 

145 doelgroeparbeiders werken in 20 ploegen 

en 40 mensen staan daarbij in voor de omka-

dering. NLZ is zo een wezenlijk onderdeel van 

de professionele tak van de vereniging. 

Je kan tegenwoordig snel uit de boot vallen op 

onze arbeidsmarkt: een familiale achtergrond 

met minder kansen, een persoonlijke tegen-

slag of een probleem met het razendsnelle 

tempo. Werk geeft opnieuw waardigheid.  

We slagen er bij NLZ in om doelgroep- 

arbeiders sterk te motiveren. Hoe we dat 

doen? Vooreerst doordat natuur zelf al helpt: 

buiten werken in een levend kader, dat geeft 

rust in het hoofd. We hebben daarnaast ook 

een sterk begeleidend kader. Kenmerkend 

daarbij is dat de ploegbegeleider, naast zijn 

functie als sociaal werker, ook zelf meewerkt. 

Tot slot is ook het werk delen met gedreven 

vrijwilligers inspirerend.  

De taken van die noeste werkers zijn divers: 

ze leggen knuppelpaden aan, knotten bomen, 

maaien graslanden, beheren bosgebied of 

staan in voor de gallowaykuddes. Ze werken 

ook buiten natuurgebieden: bij de inrichting 

natuurvriendelijke tuinen bij bedrijven en 

zorgcentra  of de omvorming tot natuurrijke 

speelplaatsen. Met hun hard labeur leveren  

ze zo een belangrijke bijdrage aan de natuur.

NLZ viert dit jaar haar 20ste verjaardag en dat 

zal terecht uitgebreid worden gevierd.  

 

 

Lieven De Schamphelaere

20 jaar Natuur- en  
Landschapszorg
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Met hun hard labeur 
leveren onze arbeiders 
een belangrijke bijdrage 
aan de natuur.



9 & 10 November  Ede

+   LEZINGEN & MASTERCLASSES VAN 
50 (INTER)NATIONALE NATUURFOTOGRAFEN

 

+   2000 M2  FOTOGRAFIEBEURS 

+   EXPOSITIE WINNAARS
     NATURE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2019 

Nature Talks
Photo

 Festival 2019
 

NIEUW NATUURFOTO REIZEN !
Kijk op www.naturetalks.nl

* Enkel geldig op zaterdag 5 oktober 2019,  
zie voorwaarden in de winkel

 ✔ Hét DIERENFEEST 
van het jaar!

 ✔ Kom je dier EXTRA  
in de watten leggen

 ✔ Van FOTOSHOOTS  
tot SPELLETJES:  
ontdek ons programma 
op de website 

 ✔ Feestelijke KORTINGEN

30%
10 tot

KORTING*

op alles voor 
tuin en dier

ZATERDAG 5 OKTOBER

HORTA
WERELDDIERENDAG

ALLE DIEREN
WELKOM!



NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2019

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

Volg ons op

Gezocht: medewerkers 
met een hart voor zuiver water 
 

Wat als je met je job een rechtstreekse impact hebt op je directe woonomgeving? Onze medewerkers beleven 
het elke dag. Zo ook in Antwerpen waar het Groot Schijn weer opleeft. Tot enkele jaren gelden zongen ze in 
de Sinjorenstad nog: “Laat het Schijn maar stinken.’” Maar ondertussen is de waterloop een heel stuk 

properder. Door de inspanningen van Aquafin transformeerde het Groot Schijn van een open riool in een visrijke rivier. 

Wil jij met je job dus ook het verschil maken? Bij Aquafin beteken je iets voor mens en milieu. Daarbovenop krijg je 
nog een boel dingen die er echt toe doen: een prima balans tussen werk en privé, toffe collega’s in een open sfeer, 
afwisselend werk waarin je jouw eigen touch legt en de kans om je verder te ontplooien.  

Benieuwd? Surf dan snel naar www.aquafin.be/jobs. 
We zoeken regelmatig gemotiveerde medewerkers in heel Vlaanderen.  
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