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De Uitkerkse Polder
Tussen zoet en zout,
nat en droog
De natuur bovenaan
je eindejaarslijstje

Winterse zwanen

KITE BINO AP C Stabilisatie
INTELLIGENTE OBSERVATIE

Met de 10x30 en 12x30 APC brengt KITE u de laatste nieuwe technologie in optische stabilisatie.
Er bestonden reeds gestabiliseerde verrekijkers, maar de gelijkenissen stoppen daar.

UNCONDITIONAL PERFORMANCE
WWW.KITE-OPTICS.BE

Koop uw KITE Optics instrument met ledenkorting bij een officiële partner en steun zo Natuurpunt:

Sights Of Nature
Natuurpunt optiekshop | Brugge

Adv_KiteOptics_NP2019(4).indd 1

Optiek Mertens
Natuurpunt optiekshop | Leuven

Optiek Porteman
Natuurpunt optiekshop | Ieper

Webshop | winkel.natuurpunt.be
Natuur.winkel Limburg | Kiewit
Natuur.winkel Antwerpen Noord

AS ADVENTURE

13/11/2019 17:04:57

Natuur vlak bij huis
		is een grondrecht

T

ot januari 2019 was ik algemeen directeur van de Museumstichting. Nadat ik daar stopte,
werkte ik een tijdje als freelancer en had daarnaast nog tijd voor vrijwilligerswerk, dus ging
ik op zoek. Tijdens die zoektocht botste ik op de website van Natuurpunt op de vacature voor
algemeen directeur. Ik zag grote overeenkomsten met wat ik de laatste 15 jaar had gedaan,
bovendien had ik me voorgenomen dat ik enkel nog iets wilde doen met een maatschappelijke

meerwaarde. De ideale vacature en met elke stap in het selectieproces groeide mijn enthousiasme.
Zo begon in oktober mijn verhaal bij Natuurpunt.
Natuurpunt is op korte tijd heel sterk gegroeid en zo’n groei brengt altijd groeipijnen met zich mee. Dat is
bij Natuurpunt niet anders. Daarom moeten we de organisatie herijken op twee niveaus: de groei en de
ontwikkelingen in de samenleving. Een vereniging moet pas houden met wat er leeft bij de mensen.
Natuurpunt is daar al goed op weg, maar we moeten de vinger aan de pols houden. Ik zie nog veel
potentie. Eerst en vooral in de groei van het ledenaantal maar ook in de groei van de oppervlakte natuur
die we onder beheer krijgen. Enkel op die manier kunnen we een bijdrage leveren aan de biodiversiteit
én inzetten op een antwoord voor de klimaatcrisis.
Vlaanderen ontwikkelt ongelofelijk snel. Het ruimtegebruik voor wonen, werk en mobiliteit is zodanig
toegenomen dat we de resterende open ruimte moeten koesteren. Veel Vlamingen zijn op zoek naar
zingeving, stilte en gezondheid. Die kan je vinden door te wandelen in de natuur of door je als vrijwilliger in te zetten bij Natuurpunt. Ik wens iedereen natuur vlak bij huis toe en daar zetten we graag
allemaal samen onze schouders onder. Ook jullie zijn uiteraard welkom om mee te werken aan meer
natuur. Dat is “Natuur voor Iedereen”.

Groetjes,

Walter Rycquart

Wil je weten hoe mijn dagen gevuld
zijn sinds mijn start bij Natuurpunt?
Kijk met me mee op blz. 44
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Mijn

BEELD
Natuurpunt organiseerde dit jaar in
samenwerking met Nature Talks de
fotowedstrijd Nature Photographer
of the Year. Tijdens het Fotofestival
Nature Talks in Ede werd de
winnende foto bekend gemaakt.

40
36

Ik ben Karin de Jonge en ik woon in VenloBlerick in Noord-Limburg in Nederland.
Ik noem mezelf "belevingsfotograaf ". Dit wil
zeggen dat ik essentie en gevoel wil vastleggen,
zowel in mijn natuurfoto’s als in studio-,
bedrijfs-, theater- en uitvaartfotografie. Het
gaat hierbij om aandacht voor licht, vorm,
detail en vooral om het verkrijgen van rust in
een foto.
Soms heb je momenten waarop het “klikt” en
die je heel gelukkig maken. Zo’n moment staat
op deze foto van twee gallowayrunderen onder
de Zuiderbrug in mijn woonplaats.
Het grafische, symmetrische beeld met de
grote diepte en de verrassend tere pasteltinten
troffen me. Ik wachtte tot ik oogcontact en een
reflectie had en zo ontstond een bijna
magisch-realistisch beeld van natuur in een
drukbevolkt land.
www.karindejonge-fotografie.nl

Win!

A.S.Adventure werkt nauw samen met Solid, een Belgische
ontwikkelingsorganisatie die projecten opzet om kansarmoede
de wereld uit te helpen. Solid investeert al sinds 2000 in duurzame gemeenschapsontwikkeling, intensieve opleidingen en
begeleiding van kwetsbare groepen ondermeer in het Peruaanse
Ayacucho. Maak kans op een van de drie Drasland Truien van
Ayacucho door deze vraag juist te beantwoorden
“Wat is de gele gelatine die je aan takken ziet?”
Niet gewonnen? Dan kan je de Ayacucho Drasland trui
met Natuurpuntledenvoordeel ook aankopen in de
A.S.Adventure winkel in je buurt.
www.natuurpunt.be/win.
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Winnende foto van de fotowedstrijd
Nature Photographer of the Year; Karine de Jonge
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Kort

Minder draadslachtoffers dankzij Firefly’s
Op vraag van Natuurpunt heeft Netbeheerder Elia voor het eerst Firefly’s gehangen aan zijn hoogspanningslijnen zodat die
beter zichtbaar worden voor vogels. Firefly’s zijn plaatjes van 11 bij 15 cm met daarop aan elke kant 2 reflectoren. In België
komen naar schatting elk jaar tussen 170.000 en 500.000 vogels om het leven ten gevolge van een botsing (aanvlieging) met
een hoogspanningslijn. De bebakening hangt aan één van de gevaarlijkste hoogspanningslijnen van België, namelijk die in
Noordschote (West-Vlaanderen). In totaal hangen er zo’n 500 Firefly’s over een lengte van 3 kilometer. In 2020 zal Natuurpunt
onder de lijn van Noordschote opnieuw op zoek gaan naar draadslachtoffers. Hopelijk vinden we dan minder slachtoffers.

© Jules Robijns

Bidsprinkhanen duiken op in Limburg
Op een heideterrein in Midden-Limburg zijn Europese bidsprinkhanen gevonden.
Het is de eerste keer dat een populatie van de warmteminnende soort opduikt in
Vlaanderen, middenin natuurgebied. De bidsprinkhaan heeft een uitzonderlijk
paringsritueel: na de daad eet het vrouwtje, het mannetje op. Dat heet seksueel
kannibalisme. De waarnemers zagen dit allemaal voor hun ogen gebeuren. Of de
paring succesvol was, zal de toekomst uitwijzen.

30 september: We krijgen de bevestiging dat wolvin Naya
en haar welpen overleden zijn.

12-13 oktober: 800 mensen nemen deel aan het Groot
Bushcraftweekend in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee.

5-6 oktober: Er worden in ons land 157.000 trekvogels
geteld tijdens EuroBirdwatch19.

18 oktober: Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat er niet
zomaar gebouwd mag worden in landschappelijk waardevol
landbouwgebied.
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Nieuwe Vlaamse regering
Sinds oktober hebben we een nieuwe Vlaamse regering. We evalueerden
het Vlaams regeerakkoord en geven het goeie punten op vlak van
natuur en landbouw. Maar we zijn toch wel wat teleurgesteld met de
weinig daadkrachtige ambities op vlak van klimaat en ruimtelijke
ordening. We wensen Zuhal Demir als nieuwe minister voor Omgeving,
Toerisme, Justitie en Energie alvast erg veel succes om alle duurzame
ambities van dit regeerakkoord waar te maken. Hierbij kan ze ook op de
steun van Natuurpunt rekenen.

33% van de Belgische bijen bedreigd
Er is zopas een Rode Lijst verschenen met daarop alle bijen die
bedreigd zijn in ons land. In België zijn ooit 403 bijensoorten waargenomen en daarvan zijn er 345 geëvalueerd: 12% wordt beschouwd als
uitgestorven, 33% is in meer of mindere mate bedreigd, en nog eens
7% bijna bedreigd. Er werden meer dan een kwart miljoen oude en
recente bijenwaarnemingen gebruikt, waarvan bijna de helft uit
waarnemingen.be, om tot dit resultaat te komen. Dankzij die lijst
kunnen soortgerichte beschermingsmaatregelen genomen worden.
Vanuit Natuurpunt streven we ernaar om binnen de 5 jaar een Rode
Lijst op te maken voor Vlaanderen.

jouw voordeel

www.natuurpunt.be/voordeel

Vakantieplannen? Gebruik je lidkaart!
Met je lidkaart krijg je bij onze partners een
mooi ledenvoordeel:
 Een Belvilla vakantiewoning:
26.000 vakantiehuizen in heel Europa.
 Vakantie in Corsendonk Hotels & Clubs : In de
Kempen, aan de Kust en in de Ardennen.
 Een verblijf bij Landal GreenParks:
bungalowparken in de Ardennen, Limburg
of Nederland.
 Vakantie bij C-Aparthotel Zon en Zee: een
appartementenhotel in Westende vlakbij de zee.
Voor alle details en voorwaarden:
www.natuurpunt.be/ledenvoordelen

LIFE Hageland afgerond
Het LIFE Hageland project is afgerond en dat leverde verrassende
resultaten op. In de Demerbroeken, tussen Averbode en Zichem, is
vorig jaar een oud turfwinningslandschap van de abdij van Averbode
hersteld. Plots dook daar dit voorjaar op tientallen plaatsen de drijvende waterweegbree op, een Europees bedreigde plant die al 20 jaar niet
meer gezien was in Vlaams-Brabant. En in De Spicht in Lubbeek is er
hard gewerkt om het trilveen te herstellen. Daar was de verbazing groot
dat er na een tijd zelfs meer gebeurde dan verwacht: er ontstond een
kalkmoeras, afgewisseld met kranswiervegetaties. Absolute zeldzaamheden op Europees vlak en méér dan een schot in de roos voor het Life
project.

Natuurpunt Reizen
Ga samen met Natuurpunt op reis en ontdek
de natuur, zowel dichtbij als ver weg. Samen
met onze reispartners selecteren we voor jou de
mooiste bestemmingen waar natuur overal rond
je heen is, bijvoorbeeld in Noorwegen met de
noorderlichtreis. Boek nu je plaats met Natuurpunt Reizen. Een deel van de opbrengst gaat
naar lokale natuurprojecten.
Alle info: www.natuurpunt.be/reizen.

8-9 november: Vleermuizenonderzoekers komen samen tijdens een
studie-tweedaagse rond het thema migratie van vleermuizen.
23-24 november: Honderden mensen steken de handen uit de
mouwen tijdens de Dag van de Natuur.
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Mijn gebied

“Het project levert
winst voor mens
en natuur”

DE DEMERDELTA

VERDWAALD POLDERLANDSCHAP TUSSEN
HERK-DE-STAD,
LUMMEN, HALEN
EN DIEST
In het Schulensbroek (Natuurpunt) kan je

Jan Ruymen
Projectmedewerker LIFE Delta, Agentschap Natuur & Bos
“Vele jaren geleden werden in het Webbekomsbroek
grachten gegraven in een poging om het gebied droog te
krijgen voor de landbouw. Ook de loop van de Demer werd
rechtgetrokken en ingedijkt om de natte graslanden in de
vallei bewerkbaar te maken. Het waren typische hooilanden
die ’s winters overstroomden. Toen de prijs voor hooi zakte
werden er populieren aangeplant en door wegvallen van
hooibeheer verboste het gebied. We willen met het
LIFE-project opnieuw meer openheid creëren en de
graslanden en moerasgebieden herstellen, zo stijgt de
biodiversiteit. Bovendien beschermt de open vallei de
omliggende dorpen tegen overstromingen en zorgt het
hogere grondwaterpeil voor waterbuffering bij droogte.”

wandelen in een uitgestrekt, vochtig grasland waar
vele planten en dieren zich thuis voelen. Vanop
het uitkijkplatform van het bezoekerscentrum
Schulensmeer heb je een mooi uitzicht.
Het Webbekoms Broek (ANB) is sinds eind
vorige eeuw een gecontroleerd overstromingsgebied van 240 hectare. Door zijn mooie graslanden, rietlanden, unieke bloemen en vele vogels,
kreeg het de bijnaam ‘wachtbekken vol natuur’.

WANDELEN

www.natuurpunt.be/schulensbroek
www.natuurenbos.be/webbekomsbroek
Beluister de podcast: www.natuurpunt.be/podcast
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In beide natuurgebieden lopen verschillende wandelroutes.

Mijn gebied

“De sfeer van
een gebied zit
in het geluid”

“Water is in beide
gebieden meer dan 		
welkom’’

Hans Van Dijk en Henny Radstaak

Maarten Van Aert

Makers podcast Schulensbroek

Projectmedewerker LIFE Delta, Vlaamse Milieumaatschappij

© Eric Malfait

“Het Schulensbroek en het Webbekomsbroek spelen een
cruciale rol in de waterveiligheid in het Demerbekken. Met
een waterbergend vermogen van samen meer dan 13 miljoen
m³ is dit het grootste gecontroleerde overstromingsgebied
dat de Vlaamse Milieumaatschappij beheert. In 1980 werden
dijken, stuwen en een pompgemaal gebouwd en werden
waterlopen verlegd om op een gestuurde manier water te
bergen en af te voeren. Met de natuurwaarden van het
gebied werd toen minder rekening gehouden. Binnen het
LIFE-project zorgen we voor een meer ecologische inrichting
met meer moeraszones en graslanden én een natuurlijker
peilbeheer. Soorten die gebonden zijn aan overstromingsvlaktes, krijgen daardoor nieuwe kansen.”

© Wim Dirckx

“In Nederland maakt het programma Vroege Vogels al
40 jaar natuurreportages. Daarin laten we horen hoe het
geluid van de natuur een speciale beleving geeft. Dat willen
wij nu ook via een podcast in Vlaanderen doen. Het
Schulensbroek is ons pilootproject. Het bijzondere aan een
podcast is dat je een gebied in geluid omzet waardoor je je
luisteraars meeneemt in de sfeer. We waren blij verrast over
ons bezoek hier. Het gebied heeft waanzinnig veel potentie.
Toen we er rondliepen kwamen we veel vogelaars tegen.
In het voorjaar is het hier vast en zeker overweldigend.
Hopelijk komt alles in orde met de geplande werken.
Het is hier nu al prachtig, en het kan er alleen maar mooier
op worden.”
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Doe mee

ZET DE NATUUR
BOVENAAN JE LIJSTJE

Het jaar loopt op zijn laatste benen, dus dan komt de periode van de cadeautjes er weer aan.
Heb je ook zoveel moeite om je kerstlijstje te maken of ben je nog op zoek naar een goed
voornemen voor 2020? Tijd voor wat inspirerende ideetjes waar niet alleen de natuur maar
ook jij beter van wordt!
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Doe mee
1 GEEF JE TIJD CADEAU:
WORD VRIJWILLIGER

Time is money. En dat mag je dit
keer heel letterlijk nemen. Niet
alle cadeautjes hoeven geld te
kosten, jouw tijd aan de natuur
schenken is een minstens even
interessante investering.
“Vrijwilligers zijn het kloppende
hart van onze organisatie,”
beaamt Frank Maes van de cel
beweging die de vrijwilligers
ondersteunt. “Minstens 6000
mensen zetten zich belangeloos in
voor de natuur, maar natuurlijk
kunnen er daar nog altijd bij.”
“Natuurpunt is een vereniging
met een prachtige missie vind ik:
meer natuur voor iedereen. Je kan
daar zelf op verschillende
manieren toe bijdragen, maar
alle vrijwilligers hebben 1 ding
gemeen: ze geven tijd cadeau.
Sommigen elke dag, anderen

“Wanneer ik naar het werk rij
moet ik door een straat waar
Natuurpunt al jaren padden
overzet. Toen ik van een
avondvergadering terug kwam
waren een aantal vrijwilligers
bezig met het verzamelen van
padden. Ik ben gestopt en stond
versteld van het grote aantal
beestjes dat ze al verzameld
hadden. Sindsdien sta ik in het
seizoen twee keer per week
vroeger op om mee padden over
te zetten.”
Tom, 42, zet padden over

1 keer per jaar: dat maakt allemaal niet uit. Wat je precies wil
doen hangt helemaal van jou af,
je kan kiezen uit een hele lijst van
dingen: natuurbeheer, padden
overzetten, catering, administratie, flyeren ... Iedereen is welkom
en kan zich nuttig maken.
Je hoeft ook geen ervaring of
voorkennis te hebben: samen met
de andere vrijwilligers leer je al
doende. En er zijn gepaste
opleidingen: dat gaat van werken
met een kettingzaag over een
opleiding natuurgids tot efficiënt
vergaderen. We hebben voor de
vrijwilligers ook een speciale site
met heel wat achtergrondinformatie om hen zo optimaal
mogelijk bij te staan. We zijn die
nu op punt aan het zetten want
dit wordt een belangrijk
instrument in de toekomst.”
Die zorg voor de toekomst is
meteen ook dé reden waarom
mensen kiezen voor Natuurpunt
weet Frank. “Klimaatverandering, natuurbehoud, biodiversiteit
… het zijn actuele zaken waar
mensen graag hun schouders mee
onderzetten. Want zo kunnen ze
concreet bijdragen aan een
oplossing voor een probleem.”

in de natuur stress verlaagt en dat
het je minder laat piekeren.
“Als je niet kan kiezen dan helpen
wij je ook graag op weg” zegt
Frank nog. “Op onze site staat
een ludieke test die je meteen
vertelt welke richting je het beste
uitgaat: steek je graag de handen
uit de mouwen dan is natuurbeheer iets voor jou, organiseer je
graag dingen dan kan je terecht
bij eventwerking en als je graag
mee nadenkt over waar Natuurpunt naartoe moet, dan kom je al
snel uit bij beleidswerk. Welk
talent of welke vaardigheid je ook
hebt, iedereen kan iets doen en
dat testje geeft al een richting
aan. Zeker de moeite om eens uit
te proberen! (Surf naar
www.natuurpunt.be/vrijwilligerstest)
Je kan je daar ook meteen aanmelden als vrijwilliger. Dan mag
je wat later een telefoontje
verwachten van iemand van jouw
lokale afdeling om eens af te
spreken. Zo simpel is het.
Iedereen kan Natuurpunter
worden.”
www.natuurpunt.be/
geefjetijdaandenatuur
2 GEEF (ANDERMANS) GELD CA-

Zo zie je maar: je gééft niet
alleen, je krijgt er ook heel wat
voor terug. Vrijwilligerswerk staat
bovendien mooi op je CV en wat
Googlen leert dat het ook heilzaam is voor lichaam én geest.
Samen (met) anderen helpen
zorgt voor sociaal contact en
creëert een groepsgevoel waardoor je eenzaamheid en depressie
op een afstand houdt. Vrijwilligers leven ook langer en gezonder
want we weten al langer dan
vandaag dat werken met dieren of

DEAU: ORGANISEER EEN INZAMELACTIE

Weet je niet meteen wat je op je
kerstlijstje moet zetten? Vraag je
familie en vrienden dan om het
traditionele kerstcadeau te
vervangen door een geschenk
ten voordele van een door jouw
gekozen stukje natuur.
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Doe mee
Op het internetplatform
kan je je eigen
actiepagina aanmaken. Het is
echt op 1-2-3 gebeurd:

iksteun.natuurpunt.be

1. maak je pagina aan, zet er
foto’s, filmpjes … bij om het zo
persoonlijk mogelijk te maken
2. kies je natuurproject
3. nodig je vrienden, familie,
collega’s uit
De grote sterkte van dit project is
dat je zelf helemaal kan kiezen
waar het ingezamelde geld
naartoe gaat. Daar ziet ook
coördinator van de giftenwerving
Ward Stulens de kracht van in:
“Ik ben vooral bezig met grote
nationale acties, waarbij ik op
zoek ga naar een groot budget om
bijvoorbeeld een nieuw natuurgebied aan te kopen,” legt hij uit.
“Maar met die actiepagina’s zijn
het de mensen zelf die beslissen
waar hun geld naartoe gaat. Dat
zijn dikwijls kleinere natuurgebieden waar ik zelden voldoende aandacht aan kan besteden.
Maar op die manier lukt dat dus
wel. Mensen steunen graag “hun”
stukje natuur dicht bij huis en zo
zijn er al heel wat mooie dingen
gerealiseerd. Bij elke nieuwe
actiepagina brengen wij de lokale
afdeling op de hoogte en dan
gebeurt het wel eens dat die de
initiatiefnemer ter bedanking
uitnodigt op een wandeling in het
gebied dat hij/zij net gesteund
heeft.”
De meeste actiepagina’s worden
aangemaakt voor de geboorte van
een kindje. “Zeker bij een tweede
of derde baby hebben mensen al
genoeg kleertjes en speelgoed en
dan is zo’n cadeau wel een heel
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mooi symbool voor de toekomst
vind ik. Maar ook als je binnenkort zelf in de belangstelling staat
met je jubileum, verjaardag,
pensioenviering of huwelijk kan
je zo’n pagina aanmaken. Of als
alternatief pakje onder de kerstboom: zo sta je niet voor de
honderdste keer met een fles wijn
in je handen maar kan je kiezen
om een gift voor de natuur te
geven of te vragen.”
“Dit jaar hebben we op die
manier zo’n 40.000 euro opgehaald. Dat is niet gigantisch veel,
maar het is groeiende. Én het is
vooral een heel sympathiek
project vind ik zelf. Kijk maar
naar Arno. Dat is een jongen van
10 die in Brussel woont. Voor zijn
verjaardag wilde hij geen cadeautjes, maar wel meer bomen.”
Als je zelf ook een actiepagina wil
aanmaken, voor de eindejaarsperiode of een andere
gelegenheid, dan kan dat op
iksteun.natuurpunt.be.
Natuurlijk is je gift ook via dit
kanaal fiscaal aftrekbaar.

“Als Brussels ketje hou ik veel
van de natuur. Daarom wilde
ik dit jaar voor mijn verjaardag
geen cadeautjes maar wel
centjes inzamelen voor meer
bomen en 'bos voor iedereen'.
Want wat is er nu leuker dan
ravotten in de natuur!”
Arno, Jette

Jeroen en Laure zamelden geld in voor de Vallei van de
Edegemse beek naar aanleiding van de geboorte van hun
dochter. Pippa kreeg een eigen boom. © Wim Dirckx

3 GEEF TIJD, GELD ÉN CALORIEËN
CADEAU

Heb je de smaak nu wel te pakken dan wil je misschien wel
helemaal hardcore gaan. Tijdens
Expeditie Natuurpunt trekken
meer dan 70 teams er eind juni
2 dagen lang opuit in de Vlaamse
natuur. Doel: al wandelend,
fietsend of kanoënd minstens
1500 euro inzamelen voor hun
favoriete natuurgebied.
Katrien Degreef leidt de hele
Expeditie in goede banen. “De
tweedaagse tocht combineert
avontuur, fundraising én natuurbescherming”, zegt ze “Het is een
unieke belevenis en best wel
pittig: op 2 dagen wandel je 70
kilometer, kano je tot 60 kilometer of fiets je 200 kilometer.
Slapen doe je in een tentje onder
de sterren. Een fysieke uitdaging,
maar zeker niet onoverkomelijk
en meteen een doel om dat goede
voornemen om meer te bewegen
in de praktijk om te zetten!”

Doe mee
Maar dat is niet alles, de exclusieve tocht vraagt nog
een beetje extra engagement : voor je als team op
expeditie kan, moet je minimum 1500 euro bij
elkaar krijgen. Geld dat integraal naar je gekozen
natuurgebied gaat. “Dat lijkt een groot bedrag maar
je hebt dat veel sneller verzameld dan je denkt,” stelt
Katrien gerust. “Meestal is 1 spaghettislag al voldoende. Bovendien begeleiden en ondersteunen we
je als je niet goed weet hoe je aan zo’n fondsenwerving moet beginnen. Last but not least: het is
gewoon heel fijn om als team naar iets toe te werken: de Expeditie is het einddoel van een periode vol
avontuur en plezier. Ik vind dit een heel mooie
meerwaarde want de teams betrekken zo hun
buurt, familie en collega’s bij hun natuurproject.”

“Expeditie Natuurpunt blijft ook na 4 deelnames
best wel een sportieve uitdaging, maar voor mij is
het vooral een totaalbeleving. Je wandelt tijdens
die 70 kilometer langs heel veel verschillende
soorten natuur: bos, heide, grasland … Tijdens de
tocht moedig je andere teams aan en word je vrolijk
onthaald door de enthousiaste vrijwilligers aan de
rustpunten. Dat zijn allemaal mensen die zich graag
inzetten voor de natuur zonder er iets voor terug te
willen. Daar word ik helemaal warm van.”
Sofie, die-hard expeditielid, team Foxy Ladies
and the Fox

© Jurian Cuypers

Het resultaat mag er zijn want na 4 edities leverde
dat in totaal al 730.000 euro op! In 2020 is het de
5de editie, maar aan de succesformule wordt niet
geraakt. “De tocht zelf mag er echt wel wezen,” zegt
Katrien trots. “We stippelen de routes zoveel mogelijk uit langs natuurgebieden, zo kom je op plekjes
die je nog niet kende. Veel mensen staan er dan toch
telkens van versteld hoe groen Vlaanderen is. En
dat avontuurlijke aspect, dat is onbetaalbaar. Je
bent een weekend eventjes helemaal weg van de
wereld, ‘s avonds zit je aan een kampvuur met een
hoop enthousiaste gelijkgezinden en slapen doe je
op een plek in de natuur onder de sterrenhemel:
dat creëert een hecht samenhorigheidsgevoel.”
Laat het duidelijk zijn dat deze tocht geen wedstrijd
is, maar het is natuurlijk wel een overwinning om
met je team over de finish in Mechelen te komen,
waar een groot slotfeest voor alle deelnemers wacht.

Kriebelt het om mee te doen aan Expeditie Natuurpunt 2020? Op 27 en
28 juni 2020 kan je er met je team voor de vijfde keer opuit trekken in de
Vlaamse natuur. Maak je goede voornemen meteen concreet en schrijf je
nu al in. De inschrijvingen starten op 2 december 2019. Haast je want de
plaatsen zijn beperkt.
Veel succes!
www.expeditienatuurpunt.be
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Watermolen in Meerhout opnieuw open
Vele duizenden werkuren zijn er in gekropen, maar nu is het zover. Op zondag
8 december om 11u heropent de 17de
eeuwse watermolen van Meerhout. Na
al het zware werk staan de vrijwilligers
te trappelen om je rond te leiden in hun
nieuwe bezoekerscentrum en fiets- en
wandelcafé. Voor en na de rondleiding
hoef je je zeker niet te vervelen, want je
kan op de voormalige parking genieten
van warme en koude drankjes, verse
wafels van ons bomma en verse soep, gezelligheid en enkele feestelijke verrassingen.
Kan je er niet bij zijn? Geen probleem. Vanaf dinsdag 10 december is het bezoekerscentrum elke week open van dinsdag tot zondag van 11u tot 17u (tot 18u tijdens het
zomerseizoen)
Meer info en locatie: Bezoekerscentrum Grote Netewoud, Watermolen 7, Meerhout,
014-21 34 50, bc.grotenetewoud@natuurpunt.be, www.grotenetewoud.be

Natuurpunt Scheldeland bracht een boek uit over de oorsprong van het landschap,
de rijke natuur en de geschiedenis van de Kalkense Meersen. Vroegere en huidige
gebruikers van het gebied komen aan het woord, je krijgt een overzicht van 30 jaar
natuurbeheer en de rol die Natuurpunt daarin gespeeld heeft.
Aan de hand van 3 uitgestippelde wandelroutes en een uitgebreide toelichting over
natuur kan je zelf op verkenning gaan.
Het boek telt 192 pagina's en is rijk geïllustreerd met beeldmateriaal van lokale
en externe topfotografen en binnen- en buitenlandse archieven. Prijs is 34 euro,
Natuurpuntleden betalen 31 euro. De opbrengst gaat integraal naar de verdere
uitbouw van het natuurgebied Kalkense Meersen.

1
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Nature Run Mechelen

Info en inschrijven op
www.natuurpunt.be/runfornature

Schuttershuisje wordt
Natuureducatief
Centrum
Het eeuwenoude schuttershuisje in Ingelmunster was een verzamelplaats van
handboogschutters. Het huisje is ideaal
gelegen aan de rand van het natuurgebied Groene Long-Mandelhoek en de
laatste authentieke Mandelmeersen.
Natuurpunt De Buizerd baat voortaan
dit centrum uit. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente
kunnen activiteiten die met natuur en
milieu te maken hebben in het
gebouwtje plaatsvinden.
Een enorme meerwaarde voor de lokale
natuur(educatie).

www.natuurpuntscheldeland.be

NATUUR.BLAD

Jan Vandegoor, vrijwilliger van afdeling
Zuidoost Limburg, wandelde te voet
naar Santiago de Compostella (Spanje).
Hij zamelde met zijn tocht geld in voor
het Munsterbos, dat de afdeling wil uitbreiden. Om de gronden te financieren
zijn ze op zoek naar 10.000 euro. Jan
besloot om 2500 km te stappen en per
gestapte kilometer 4 euro in te zamelen.
Hij kwam de eerste week van september aan na een uitdagende maar mooie
tocht. In totaal werd zo 5095 euro opgehaald. Jouw steun is nog altijd welkom.
iksteun.natuurpunt.be/project/15448

Stel je voor: een middagje lopen in
’t groen, door het slijk, in de zachte
winterzon, gallowayrunderen begroeten je onderweg. Zie je het al voor je?
Loop dan mee met de Run for Nature
in Mechelen. Op zondag 16 februari
2020 kan je deelnemen. Je kiest tussen
6 of 11 kilometer, trekt je loopschoenen
aan en rent door de mooiste natuur. De
opbrengst van de benefietloop gaat naar
de aankoop van nieuwe natuur.

Meandertaal
Kalkense Meersen, eeuwenoud
en springlevend

16

Van Munsterbos
tot Compostela
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		Hilde
De Baerdemaeker
“Buiten zijn raakt een oergevoel dat
			
in ieder van ons zit”

Tussen de beukenbomen van het Warandebos in Kortenberg ontmoeten we actrice en
ondernemer Hilde De Baerdemaeker.
“Ik woon zelf aan de rand van het bos en vind
dat iedereen natuur dicht bij huis moet kunnen ervaren. Je neus buitensteken, wandelen,
zuurstof pakken en genieten. Dat doet zo veel
deugd. Ik spreek vaak met vriendinnen af om
even te gaan wandelen en mijn beste vergaderingen hou ik dwalend door de natuur. Die
ervaringen gun ik iedereen.”
Tegen de zomer komt de vierde collectie
Relaxionwear uit van PlayPauze/A Natural
connection. Per verkocht item schenken ze
een vierkante meter natuur. www.playpauze.com
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In actie
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1

ER ZIT MEER IN GRAS
DAN JE DENKT

In heel wat natuurgebieden worden graslanden jaarlijks gemaaid om nog meer bloemen
en planten te doen groeien. Alleen ging dat maaisel vaak verloren. Tot nu. Met het project
Interreg GrasGoed geeft Natuurpunt, samen met elf partners, het maaisel een tweede leven
door het te verwerken tot graspapier, isolatiematten, veevoeder en bodemverbeteraar.
Tekst: Han Lagring & Katrien Wijns

1

Maaien

2

Transporteren

3

Isoleren met gras

Natte graslanden maaien is geen

Maar dan wacht de volgende uitdaging:

sinecure. Maar met deze machines,

het maaisel zo vlot mogelijk wegvoeren.

matten. Jawel, je huis geïsoleerd met

ontwikkeld voor Natuurpunt binnen het

Ook daarvoor werd een nieuwe machine

gras uit natuurgebieden! Dat heeft tal

project, raakt de klus mooi geklaard. De

ontwikkeld die het maaisel verzamelt

van voordelen: het is duurzaam,

machines zijn zodanig licht gebouwd

voor bewaring, zodat de kwaliteit van

vochtbestendig, houdt de warmte vast,

dat ze de kwetsbare natuur niet

het gras niet verloren gaat. Enkel zo kan

behoudt zijn isolatiewaarde …

beschadigen.

het verwerkt worden tot duurzame

noem maar op.

producten.
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Eén van die producten zijn isolatie-

2

© Gramitherm

© Katrien Wijns

In actie

3

4

5

4

© Wim Dirckx

© Wim Dirckx

6

Schrijven op gras

Wist je dat je van gras ook papier kan

5

Tot op de vezel

En je kan nog meer halen uit gras. Deze

6

Uniek partnerschap

GrasGoed bestaat uit een unieke mix

maken? Natuurpunt liet al verschillende

bioraffinage-installatie onttrekt uit het

van natuurbeheerders, bedrijven en

publicaties drukken op graspapier.

maaisel vezels, eiwitten en mineralen.

kennisinstellingen uit Vlaanderen en

Het resultaat mag gezien worden! Zelf

Die kunnen later verwerkt worden in

Nederland. Twaalf partners die, elk

schrijven op gras? AVA verkoopt dit

veevoeder en biologische meststoffen.

vanuit hun eigen expertise, samen-

prachtige notitieboekje in hun winkels

Goed voor het milieu!

werken om van natuurgras duurzame

en webshop.

en hoogwaardige producten te maken.
www.grasgoed.eu
december | januari | februari 2019 NATUUR.BLAD

19

Visie

20

NATUUR.BLAD

december | januari | februari 2019

Visie

Bomen kappen
in tijden van klimaatverandering
Waarom de hartverscheurende keuze tussen biodiversiteit
en klimaat een valse keuze is

Waarom kappen natuurbeheerders zoals Natuurpunt soms bomen, terwijl de strijd tegen
de klimaatverandering juist vraagt om méér bos? Als natuurvereniging heeft Natuurpunt
te maken met twee grote uitdagingen: de biodiversiteitscrisis en klimaatverstoring.
Het zou onverstandig zijn om de klimaatcrisis op te lossen door de poten van onder het
biodiversiteitsbeleid te zagen. De sleutel om beide crisissen tegelijk aan te pakken:
meer ruimte voor natuur en een klimaatbeleid dat de uitstoot drastisch inperkt.
Tekst: Robin Verachtert & Hendrik Moeremans, tekeningen: Korneel Detailleur.

Geen facelift, maar wel een
hartmassage voor de natuur
Onze natuur lijdt onder klimaatverande-

Er is eenvoudigweg
te weinig plaats voor
natuur in Vlaanderen.

om die bijzondere natuurtypes te
kunnen behouden tegen 2050. Ze
vormen een hartmassage voor natuur die
we anders gaan verliezen. Concreet: als

ring en een overdosis stikstof afkomstig

we er niet in slagen om onze heide te

van landbouw, verkeer en industrie.

houden, dan komen dieren als de

Hierdoor dreigen waardevolle en typisch

heivlinder, nachtzwaluw, gladde slang

Vlaamse landschappen te verdwijnen,

en boomleeuwerik in de problemen.

waardoor planten en dieren die daarvan

Het zijn de kanaries in de koolmijn die

afhankelijk zijn hun leefgebieden

wijzen op een natuurlijk systeem dat

verliezen. Is dat erg? Absoluut. Voor

verzwakt is. Terwijl de klimaatverande-

onze Kalmthoutse heide, veengebieden

ring, met grote schommelingen en

en bloemrijke graslanden, allemaal open

extreem weer, net nood heeft aan

leefgebieden, dragen wij net zo’n grote

aaneengesloten landschappen waar-

internationale verantwoordelijkheid als

binnen soorten zich kunnen verplaatsen.

de Brazilianen voor het Amazonewoud.
Ons land heeft daar bindende afspraken

Soms bestaat de hartmassage erin om

over gemaakt in het kader van Natura

bomen te kappen. Wanneer we daarvoor

2000, een Europees netwerk van

kiezen, gaat het vaak om plantages met

beschermde natuurgebieden. De

Corsicaanse den, fijnspar, Amerikaanse

doelstellingen, opgesteld door weten-

eik of canadapopulieren. Allen met een

schappers, vormen de absolute onderlat

beperkte waarde voor onze inheemse
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natuur. Bestaat er dan geen bos met
hoge natuurwaarde? Natuurlijk wel:
Natuurpunt kapt zelden of nooit bossen
met een hoge natuurwaarde en zorgt
op andere locaties net voor, vaak
natuurlijke, bosuitbreiding. Netto boekt
de natuur dan winst: plantages voor
houtoogst worden op die manier

Ook veengebieden,
moerassen of natte
heides leveren een
grote bijdrage aan
een klimaatrobuust
Vlaanderen.

onderzoek blijkt dat minstens 15% van
het landbouwgebied helemaal niet in
landbouwgebruik is. Dat is zo’n 100.000
hectare. In plaats van daar vrij spel te
geven aan oneigenlijk gebruik van
landbouwgrond, zouden we ook daar
kunnen inzetten op het aanleggen van
bossen. Door die extra bossen ook nog

vervangen door natuurlijke bossen.

eens dicht bij stads- en dorpskernen te

Bossen met verschillende boomsoorten

planten, komen we tegemoet aan de

zijn op de koop toe beter bestand tegen

prangende vraag naar meer natuur op

een verstoord klimaat.

wandelafstand.

De taart moet vooral groter worden

Klimaatbossen zijn niet het
volledige verhaal

Wat is belangrijker: biodiversiteit of het
klimaat? Het is een zinloze discussie.

Voor ons staat het buiten kijf dat de

Maar het gaat vooral voorbij aan de

natuur een levensbelangrijke bond-

vaststelling dat er gewoon veel te weinig

genoot is in de strijd tegen klimaat-

plaats is voor natuur in Vlaanderen. We

verandering. En het klinkt heel simpel:

zijn de bosarmste regio van Europa.

om klimaatverstoring op te lossen

Daarnaast is amper 3% van Vlaanderen

hebben we bomen, bomen en nog eens

aangeduid als natuurgebied. Ter

bomen nodig. Maar dit is helaas niet het

vergelijking: in Nederland gaat het over

volledige verhaal. Er moet wereldwijd

12%. Door de taart groter te maken,

eveneens keihard worden ingezet op de

hoeven we helemaal geen hartverscheu-

uitfasering van fossiele brandstoffen.

rende keuze te maken tussen klimaat en

Zonder een doorgedreven energie-

biodiversiteit.

transitie is onze natuur alleen niet in
staat om als koolstof-slurper op te

Waar moeten we die bijkomende ruimte

treden. En even belangrijk: naast bossen

voor klimaatbossen en natuur dan gaan

zullen we ook andere types natuur nodig

zoeken? De engagementen uit het

hebben: zowel om CO2 op te slaan, als

nieuwe regeerakkoord indachtig is het

om de grootste klimaatschokken op te

hoog tijd om dat debat op te starten.

vangen. Denk aan veengebieden, slikken

Al in 1997 kwam de Vlaamse regering

en schorren, moerassen of natte heides:

overeen dat er 10.000 hectare bos moest

zolang die nat blijven, houden die niet

bijkomen, buiten de bestaande natuur-

alleen CO2 vast in de bodem, maar

gebieden. Maar door een gebrek aan

vullen ze tegelijkertijd het grondwater

visie en ruimtelijke planning, is daar 22

aan en beschermen ze ons tegen over-

jaar later nauwelijks iets van gereali-

stromingen, periodes van droogte en

seerd. Vooral in landbouwgebied (58%

hittegolven. Echte klimaatbuffers dus,

van de oppervlakte van Vlaanderen)

die een grote bijdrage leveren aan een

komen bebossingsprojecten moeilijk van

klimaatrobuust Vlaanderen én aan onze

de grond doordat de overheid zulke

biodiversiteit.

projecten, zelfs als ze gedragen zijn door
de eigenaars, negatief adviseert.
Nochtans liggen er duidelijk kansen: uit
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You buy.
We donate.
Planet wins.
Onze producten zijn speciaal ontworpen om het
gebruik van wegwerpplastic te verminderen, zodat er
minder plastiek in de zee en de natuur beland. Alles
wat we verkopen, helpt ons om dit doel te bereiken en
kunnen we rechtstreeks doneren aan organisaties die
onze planeet beschermen. Zo eenvoudig is het.
Dankzij onze steun aan Natuurpunt in 2018, hebben we
6000m2 extra bos om te exploreren en in te spelen!

FOTO WENDY DE WAAL

Meer info op kleankanteen.com

Flanders
Expo
2020 Gent

za 15 &
zo 16 feb

fietsenwandelbeurs.be

4,50 EURO ONLINE KORTING!
via fietsenwandelbeurs.be/

ticketshop/natuurpunt

Bestemd voor lezers van Natuurpunt,
geldig t/m 14 feb ’20.

INCLUSIEF TOEGANG TOT

Samenwerken

duo
Eerste Kom op tegen Kankerwandelpad in De Liereman
Kom op tegen Kanker bestaat 30 jaar en zal nog
lang blijven bestaan. Met de opbrengst van alle
acties investeren ze in wetenschappelijk onderzoek
maar ook in mentale begeleiding. Om die reden is
de viering van KOTK gekoppeld aan de opening
van een wandelpad in het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout.

Nieuw LIFE-project van start
Natuurpunt start, samen met heel wat partners in België en Nederland:
LIFE Nardus & Limosa. Tijdens het project herstellen we op grote schaal
heischrale graslanden. Dit zijn bloemrijke graslanden op eerder zure
bodems. In die graslanden broeden weidevogels zoals de grutto en de
wulp. Het aantal broedende vogels neemt echter af. Het doel van het
project is om de oppervlakte aan heischrale graslanden met niet minder
dan 255 hectare uit te breiden. Zo herstellen we het leefgebied van de
weidevogels en we zetten in op de kwaliteit van de heide.
Voor Vlaanderen vinden de acties plaats in het Turnhouts Vennengebied,
de Laambeekse Heide en Weelde Kampheide. In Nederland werkt het
Brabants landschap, net over de grens in de Regte heide en de Rovertse
heide aan dezelfde doelen. Het project wordt begeleid door de universiteit Gent, zodat alles op een wetenschappelijk onderbouwde manier kan
gebeuren.

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen
Kanker: “We weten hoe belangrijk contact met de
natuur is om innerlijke rust te verkrijgen. Daarom
was het een logische keuze om een wandelpad te

Zonnen voor meer natuur

openen. Momenteel is het Kom op tegen Kankerwandelpad nog een gewone bewegwijzerde
wandelroute. Samen met jou maken we er vanaf
voorjaar 2020 een plek van rust en bezinning, van
verwerking en hoop van. Op het wandelpad zullen
immers mijlpalen verschijnen. Daarop kan je een
boodschap laten graveren.”
Die boodschap mag je niet zelf graveren. Via de
website koop je een stukje paal en schrijf je een
boodschap van maximaal 40 tekens.
Bas Van der Veken, Natuurpuntvrijwilliger in de
Liereman vindt dit pad het mooiste pad van het
natuurgebied. “De strijd voor gezonde mensen en
de strijd voor gezonde ecosystemen gaan samen.

Linea Trovata en Natuurpunt werken al 10 jaar samen voor meer natuur.
Natuurpunt motiveert haar leden om te investeren in zonne-energie,
Linea Trovata op haar beurt investeert een deel van haar winst in de
aankoop van nieuwe natuurgebieden. Mede hierdoor kon Natuurpunt
het natuurgebied Stappersven aankopen, een gebied van 270 hectare dat
deel uitmaakt van de Kalmthoutse Heide.
Linea Trovata bouwde intussen 1300 installaties bij Natuurpuntleden.
Bovendien richtten we samen de cvba ‘Energie voor meer natuur’ op, die
zonne-installaties bouwt en exploiteert op grote daken van scholen,
parochiezalen, jeugdhuizen ... Jaarlijks investeert die organisatie een
deel van haar winst in de aankoop van kwetsbare en bedreigde Vlaamse
natuur.
Vandaag kan je bij Linea Trovata terecht voor een volledig gamma aan
duurzame energietechnieken , zoals zonnepanelen, zonneboilers en
warmtepompen. Word jij ook warm van duurzame en lokale energie? Op
de website vind je meer info en kan je meteen een offerte aanvragen.

Overal in Vlaanderen mogen dit soort wandelpawww.natuurpunt.be/lineatrovata

den komen.”
Kom gerust eens wandelen in De Liereman of bestel
je persoonlijke boodschap.
www.natuurpunt.be/liereman
www.komoptegenkanker.be/wandelpad

In 2019 lanceerde KBC het initiatief ‘Team Blue Goes Green’ waarbij
KBC-medewerkers zelf een actie konden op poten zetten om CO2-uitstoot te verminderen, de circulaire economie te promoten of afval op te
ruimen. Voor elke deelnemende medewerker, plant KBC een boom. De
oproep werd warm ontvangen. Zo kan KBC samen met Natuurpunt en
Natagora 12.000 bomen planten in heel België. Op 17 november werden
de eerste bomen aangeplant in Halle. Beuken, eiken en andere inheemse
bomen gaan er een nieuw bos vormen dat past binnen het Plan Boommarter. Dit heeft als doel om de versnipperde natuurgebieden in en om
Halle met elkaar te verbinden en zo een groot aaneengesloten leefgebied
te creëren voor de zeldzame boommarter.

© Lieven Decock
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Renova kiest voor water

© Vilda/Yves Adams

ding

Sinds kort werkt Natuurpunt samen met Renova, een producent van tissuepapier. Per verkocht pak WC-papier gaat een deel van de omzet naar
Natuurpunt. Met dat geld kan Natuurpunt inzetten op het beschermen
van waterrijke gebieden, zoals bijvoorbeeld venherstel in het Turnhouts
Vennengebied, of de herinrichting van het Stappersven. Een logische
keuze voor Renova.
Het bedrijf heeft steeds een speciale band gehad met water. Het bouwde
een watermolen bovenop de bron van de ‘Almonda’, een Portugese rivier.
Die rivier voorziet hen van water, energie en zelfs een naam: “Renova –
Papierfabriek van de Almonda”.
Een bedrijfssite bovenop een waterbron brengt een aantal ecologische
verantwoordelijkheden met zich mee. Ze voerden hiervoor een reeks
belangrijke investeringen in het productieproces door. Zo neemt het
bedrijf een vooruitstrevende rol in met focus op het beschermen van
de bron, de omgeving en bij uitbreiding de hele planeet.
“Onze producten zijn verkrijgbaar in 60 landen van over de hele wereld.”
klinkt het bij Renova. “Een duurzaam, grensoverschrijdend beleid is een
absolute must. Investeren in natuur is de meest kostenefficiënte
oplossing. Natuurpunt helpt ons met onze grootste uitdagingen: het
vermijden van overstromingen en verdroging, het verzekeren van een
goede waterkwaliteit en het waterzuiverend vermogen van de rivieren
verhogen door te werken aan het herstel van natuurlijke gebieden en
haar ecosystemen.”
www.natuurpunt.be/renova

“We vinden het belangrijk dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de hele
bedrijfsvoering en uitgedragen wordt door
al onze medewerkers.”

Nieuwe partner plant bomen
Igepa is een totaalleverancier van alle
producten voor de markt van grafische
communicatie en VisCom: van kantoorpapier tot verpakkingsproducten en
hygiëneartikelen.
“Papier is voor ons onlosmakelijk
verbonden met natuur. In de papierindustrie werken we al heel circulair,
72% van het totaal volume papier wordt
gerecycleerd. Dit jaar gingen we nog een stapje
verder. Half november plantten we samen met
medewerkers, scholen en andere bedrijven een
bos aan in het Ganzeveld, een natuurgebied in
Aalter” zegt Dirk Salens, CEO van het bedrijf.

doen
Bezoek een grotto
Je ziet ze overal in het Zwitserse Ascona-Locarno: grotti. Het zijn een soort tavernes, met een
kleine keuken, een paar tafeltjes en een kleurrijke tuin met terras. Veel grotti waren vroeger
wijnkelders en zijn uitgegroeid tot sociale eeten drinkplekken. Na een fikse wandeling wordt
vaak - onder het genot van lokale gerechten en
wijn – nagepraat in een grotto. De grotto America in Ponte Brolla is een schoolvoorbeeld:
charmant met een eenvoudige maar zeer goede
keuken en gelegen middenin de natuur.

Johan Thijs, CEO KBC groep
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Uitkerkse Polder
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Boven: In de winter is de Uitkerkse Polder het ideale gebied om
uit te waaien. Foto: Vilda/Yves Adams
Onder: Dirk Content kijkt uit over Blankenbergse vaart. Foto: Natalie Sterckx

Klein schorrekruid is een typische plant voor zilte graslanden. Foto: Vilda/Yves Adams

Tussen zoet en zout, nat en droog.
Uitwaaien in de Uitkerkse Polder
Vergeet je verrekijker niet mee te nemen als je wil gaan wandelen in de Uitkerkse Polder
in de buurt van Blankenberge. Het open natuurgebied is een walhalla voor bedreigde
weidevogels en in de winter een trekpleister voor vriezeganzen en andere watervogels.
Maar het is ook een ideale plek om de frisse zeelucht door je hoofd te laten waaien en
de kroketten en champagne van de eindejaarsfeestjes eraf te stappen. Tekst: Natalie Sterckx

E

en ideale startplaats voor een

Ze staat in voor de bestellingen en samen

Brugge komt informeren of ze mee kan

verfrissende wandeling is het

met het vrijwilligersteam zorgt ze voor

helpen bij het onthaal. Alle extra handen

bezoekerscentrum aan de

een vlotte bediening en info voor de vele

zijn hier meer dan welkom.

Kuiperscheeweg. Daar word ik enthou-

bezoekers. Ze is een tandem met haar

siast begroet door Nadine Decroix (59

man Geert die de planning helpt

Nog een vrijwilliger, in hart en nieren

jaar). “Koffietje?”. Graag. Nadine is hier

opmaken voor de 40 vrijwilligers die het

en dat al sinds de oprichting van de

al 6 jaar barverantwoordelijke en ze doet

centrum openhouden. En er is ook plaats

Uitkerkse polder, is Dirk Content (62

dat met een aanstekelijk enthousiasme.

voor nieuwe vrijwilligers. Christine uit

jaar). Hij is hier samen met John Van
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160 grutto paren broeden hier. Foto: Wim Dirckx

Gompel conservator. Dirk is mijn gids

Dirk. Ik begrijp wat hij bedoelt en trek

het beheer van dit uitgestrekte gebied. Zij

voor vandaag en hij begint al meteen

mijn muts iets dieper over mijn oren.

mogen hier gratis hooien en hun koeien

gedreven te vertellen over het ontstaan

laten grazen. In ruil vragen we wel dat ze

van het natuurgebied: “Het begon

Boven het geruis van het riet, klinkt de

dit pas doen na 15 juni, na de broedperi-

allemaal in 1989. We zagen de polder

roep van de kolganzen. December en

ode. Wist je dat wij hier jaarlijks wel 160

stilaan teloorgaan, het gebied werd sterk

januari zijn hier de topmaanden, met

broedparen van de bedreigde grutto

ontwaterd en de natuurwaarden gingen

zo’n 16.000 ganzen die hier komen

hebben”, glundert hij.

pijlsnel naar beneden. Zo zijn we

overwinteren. Kleine rietganzen,

begonnen met een paar hectaren aan te

brandganzen, grauwe ganzen, kolganzen

Dat hier al vele honderden jaren geboerd

kopen wat nu in het midden van het

… Maar ook eenden: smienten, winter-

wordt, zie je ook in het landschap. “Zie je

gebied ligt. Uiteindelijk is dit uitgegroeid

talingen, wilde eend, slobeend. Je kan ze

die bult daar aan de rechterkant met dat

tot het grootste natuurgebied van

ongestoord bespieden vanuit een van de

betonnen paaltje?”, vraagt Dirk. “Daar

West-Vlaanderen met meer dan 650

4 kijkhutten of vanachter een van de

heeft vroeger een hoeve gestaan met een

hectare die Natuurpunt beheert.”

twee kijkwanden.

walgracht errond. Van die hoeve zie je
niks meer maar die walgracht hebben we

In de blote

Bij de Grutto kijkhut draaien we linksaf

hersteld. Er is hier nog heel wat van

Van zodra we het bezoekerscentrum

en volgen we de rode pijltjes van onze

historische waarde.”

buitenstappen, wandelen we tussen de

wandeling. Hooilanden en graslanden

weidse natuur. Nergens staan hier bomen

wisselen elkaar hier af. “Wij werken hier

Microreliëf

en de wind heeft vrij spel. “Wij zeggen

al 30 jaar nauw samen met de boeren”

Tussen twee graslanden door, draaien we

hier: je staat hier in de blote”, grinnikt

vertelt Dirk trots. “Zij staan mee in voor

rechtsaf, een onverharde weg op. Het is
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Naar buiten
hier en daar uitkijken om geen slippertje te maken in de modder.
Nu waan ik me echt in het midden van het gebied, al blijven
Blankenberge en Wenduine wel steeds opduiken in de achtergrond.
Je zou kunnen denken dat alles hier plat is, maar dan kijk je niet
aandachtig genoeg. Er zijn hier echt wel hoogteverschillen:
sommige graslanden liggen hoog, andere liggen tot wel een meter
lager. En in het grasland zie je een soort greppeltjes. “Dat zijn
laantjes”, legt Dirk uit. “Vroeger groeven ze die om het water af te
voeren naar de slootjes langs de weiden. Tegenwoordig gebruiken
we die om het water net ín het gebied te houden, om het aantrekkelijk te maken voor de vele vogels.”
Nog opmerkelijk in de Uitkerkse polder zijn de zilte graslanden. “Er
zit hier enorm veel zout in de grond, nog een restant van toen de zee
tot hier kwam,” begint Dirk zijn uitleg. “In de zomer zie je hier soms
van die witte zoutafzet op de grond. Daar groeit typisch zilte flora
op zoals zeekraal, klein schorrekruid en allerlei kweldergrassen.
Dat is een heel zeldzame biotoop waar Europa wel wat geld voor
over heeft om die te beschermen. Zo zijn er hier al 3 LIFE-projecten
geweest.”
Al pratend komen we aan het einde van het onverharde paadje en
steken we de brug over met de Blankenbergse vaart. De blauwe ader
kronkelt door het hele gebied en regelt de waterhuishouding. Je kan

Weekend weg in
de eindeloosheid
van de polders
Wil je de weidsheid en de eindeloosheid
van de polders ten volle ervaren dan
ben je niet klaar met een dagje. Je kan
er lange fietstochten maken, wandelen,
genieten van de zee en de mooie
dorpjes.
Polderlicht Gastenkamers
Polderlicht is een Bed & Breakfast die warmte en
zachtheid uitstraalt, gelegen middenin de Polders. Hier
kan je genieten van het strand, de zee, de polders of
wellness zoals een energetische massage of sauna.
Perfect voor een winters weekend weg.
Meer info en reservatie:
Polderlicht Gastenkamers, Bosstraat 3,
8370 Uitkerke, www.polderlicht.be,
polderlichtgastenkamers@gmail.com, 0479-70 31 37.

hier op de picknickbanken wat herbronnen alvorens aan het laatste
deel van de wandeling te beginnen.

Vogels spotten
Je draait weer rechtsaf en zo kom je in de Koeistraat terecht. Als je
hier langs de kant van de weg fotografen ziet staat met grote lenzen,
dan moet je niet raar opkijken. Hier heb je de meeste kans om
velduilen te zien in de winter. Vooral in de late namiddag. Zoveel
geluk hebben we niet. We zien wel een torenvalk en een bruine
kiekendief speuren naar een prooi. En we zijn ook getuige van een
jachttafereel in de lucht tussen een slechtvalk en een bende kieviten.
De kieviten winnen, deze keer toch.
We kronkelen verder door het landschap. We moeten nog één keer
rechtsaf draaien om weer op Kuiperscheeweg uit te komen. In de
verte zie ik het bezoekerscentrum alweer liggen. We stappen flink

WIN!

op je smartphone hebt, dan kan je met Dirk Content als je gids

Win een overnachting voor 2 personen
inclusief ontbijt in Polderlicht
Gastenkamers. Geef antwoord op
de vraag ‘Welke uil kan je hier in de
winter spotten?’ en wie weet verblijf jij
binnenkort in Uitkerke.

gaan wandelen. Hij geeft op 12 plaatsen wat extra informatie over

www.natuurpunt.be/win

door en met een fris hoofd zet ik me achter een warme chocomelk.
Die heb ik nu wel verdiend.
EXTRA: Als je de app met fiets- en wandelroutes van Natuurpunt

wat je daar kan zien.
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Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt krijgen tot eind 2020 10% korting op
vertoon van een geldige lidkaart.

Goed onderhouden
verbruikt uw
verwarmingsketel
minder

Goesting in de

lente
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V1_TUINXPO_194X132 .indd 1

2020

Vrijdag 6 maart 14u tot 20u
Zaterdag 7 maart 10u tot 18u
Zondag 8 maart 10u tot 18u

TUINXPO richt zich tot iedereen met een passie voor
de tuin en het goede buitenleven. Naast het uitgebreid
aanbod van de deelnemende ondernemingen wordt u
als bezoeker ondergedompeld in inspirerende groenzones en demotuinen en kan u deelnemen aan één van
de vele workshops. Ontdekken, inspireren en beleven...
daar staat TUINXPO voor.

TUINXPO.BE
1/10/19 16:16

10 x actief

Vogelkijkhutten
Onze natuurgebieden zijn echte hotspots voor vogels. Sommige gebieden trekken
zeldzame en unieke vogels aan. In de vogelkijkhutten vind je extra informatie over
soorten en waarnemingen. Kom en breng je verrekijker mee!
Tekst: Yasmine Heynderickx

West-Vlaanderen

1 De Zwaanhoek
De laaggelegen komgrond met grillige slootstructuur
is van groot belang voor weide- en moerasvogels.
Vanuit uitkijktoren Het Rietnest heb je een prachtig
zicht. Tijdens de trek of in de winter zie je er vaak
slobeenden, bergeenden, kieviten en watersnippen.

2 De Warandeputten
Vanuit twee kijkhutten kan je de pleisterende wateren waadvogels bespieden. Spits in de kijkhutten de
oren voor een schel ‘tsie-tsie’ geluid van de ijsvogel
en je geduld wordt beloond.
Oost-Vlaanderen

3 Honegem
Vanuit de vogelkijkhut 't Rot heb je een prachtig zicht
op de moerassige turfputten. De zeggeveldjes en het
open water trekken water- en moerasvogels aan zoals
de waterral, ijsvogel en kleine karekiet.

4 Damvallei
In een moerasgebied met twee meren broeden
uiteraard water- en rietvogels. De ijsvogel, de kleine
karekiet en de rietgors zijn hier thuis. Pijlstaart,
slobeend en wintertaling rusten in de winter op
de meren.
Antwerpen

5 Hobokense Polder
Aan kijkhut ‘de roerdomp’ aan het Broekskot komen
trekvogels weer op krachten. Vele eenden, waterral
en blauwborst broeden er. Met wat geluk zie je een
luidruchtige Cetti’s Zanger door de bosjes hippen.
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6 Trichelbroek (Laakvalleien)
In dit moerasgebied voelen fuut, wielewaal,
wintertaling en bosrietzanger zich thuis. In de
rietvelden huizen enkele paartjes blauwborsten,
kleine karekieten en de rietgors.
Limburg

7 De Kevie
Dit vochtige gebied langs de Jeker is een paradijs
voor vogels. Kuifeend, wintertaling, slobeend en
grauwe gans vertoeven er graag.

8 Hageven – De Plateaux
Vanuit de verschillende kijkhutten heb je een
zicht op uitgestrekte rietvelden en moerassen, het
leefgebied van de roerdomp. Het is een winters
eldorado voor watersnippen, smienten en wilde
en kleine zwanen.
Vlaams-Brabant

9 Molenbeekvallei
Op de vijver vind je onder meer slobeend, fuut en
bergeend. Langs de kant laten kievit, aalscholver en
-tijdens de trekperiode- een oeverloper of witgatje
zich opmerken.

10 Zuunvallei
De vogelkijkwand in het Volsembroek biedt een zicht
op het moeras. De watersnip is een vaste gast die
zich wat moeilijker laat zien, behalve wanneer hij
hees krijsend en zigzaggend wegvliegt.

Uitkijktoren Het Rietnest © Vilda/ Yves Adams
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Focus

GELE TRILZWAM
Gelatine in de bomen

Is het een snottebel? Is het een eierdooier? Nee dat is het niet. Het is de gele trilzwam, die je aan de
takken ziet. De paddenstoelentijd: dat is toch de herfst? Klopt, maar sommige zwammen zie je ook in
andere seizoenen. De gele trilzwam is zo’n paddenstoel die je in de herfst kan zien, maar die ook in de
winter opvallend aanwezig is. Als er geen bladeren meer aan de bomen hangen, vallen ze nog meer
op: gele klodders die aan dode takken groeien, vaak nog aan de boom hangend. Tekst: Wim Verachtert
nauwelijks nog opvalt. Als het nadien weer regent, kan de zwam

Trilzwam
Het heet dan wel een trilzwam, maar je ziet hem niet echt trillen.
Een trilzwam kan je vergelijken met een trilpudding: het is een
gelatineuze paddenstoel. Voelen aan zo’n trilzwam moet je beslist
eens doen. Trilzwammen zijn, in tegenstelling tot vele andere
paddenstoelen, goed bestand tegen droogte. In normale toestand

zich opnieuw vullen met water en sporen vormen (in functie van
de voortplanting). Dat is uniek. Verdroogde vliegenzwammen bijvoorbeeld kunnen bij vochtig weer niet herrijzen: eens verschrompeld, altijd verschrompeld. Maar trilzwammen zwellen opnieuw
en kunnen tot zeven keer op en af gaan.

zien ze eruit als een tot 7 cm grote klodder, met onregelmatige

Toch geen opruimer

lobben, maar als het echt droog weer wordt, droogt zo’n tril-

De meeste zwammen die op dood hout groeien, zijn opruimers.

zwam volledig uit. Hij verschrompelt dan tot een hard korstje, dat

Het zijn de schoonmakers van het bos. Maar eigenlijk doet de gele
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Focus

BROERTJE: ECHT JUDASOOR
Minder opvallend, maar ook gelatineus is het judasoor. Een bruine, oorvormige paddenstoel die je eveneens in de herfst maar
ook bij zacht winterweer op dood hout kan aantreffen. Judasoren
zijn eetbaar, maar er zit weinig smaak aan. In Azië wordt een
verwante soort courant gegeten: dat zijn die zwarte korstjes in
Chinese soep. Naar verluidt zijn ze, net als andere trilzwammen,
erg gezond.

trilzwam daar niet aan mee. Die groeit dan wel op een tak, maar

dat de zwam allerlei stoffen bevat (vnl. polysacchariden) die inte-

parasiteert in feite op de zwamvlok van een andere zwam die

ressant zijn vanuit medicinaal oogpunt. In eerste instantie werd

ook op die tak groeit. Erg vaak is de paarse eikenschorszwam, een

die medicinale werking vastgesteld bij zustersoorten van de gele

niet zo opvallende korstzwam, de klos. De gele trilzwam is dus

trilzwam in Oost-Azië. In de Japanse en Chinese geneeskunde was

een profiteur: hij haalt zijn voedsel, geheel ongevraagd, uit een

het gebruik van trilzwammen courant. Maar ook onze Europese

collega zwam, die wél de moeite doet om dat hout op te ruimen.

gele trilzwam blijkt diezelfde medicinale eigenschappen te heb-

Een zwam die parasiteert op een andere zwam: ook dat is weer

ben. De stoffen die de zwam bevat, hebben een anti-allergene,

bijzonder.

anti-diabetische, immuunversterkende en leverbeschermende
werking. Bovendien is er ook cosmetica op de markt waarin

Niet lekker, maar wel gezond

stoffen uit trilzwammen verwerkt zijn.

Erg appetijtelijk ziet zo’n trilzwam er niet uit. De gele trilzwam is
dan ook geen consumptiepaddenstoel. Intussen is wel gebleken

Wim Verachtert,

Paddenstoelenliefhebber
Wim is al van kindsbeen af in natuur geïnteresseerd. Hij werkt bij Natuurpunt vooral rond vlinders,
maar ook paddenstoelen vormen zijn passie. Niet vanuit culinair oogpunt. Vooral het in kaart brengen
van die enorme diversiteit en af en toe een nieuwe soort ontdekken motiveren hem.

Heksenboter

Kosmopoliet

Zo’n trilzwam ziet er bijna buitenaards uit. Het is dan ook be-

De gele trilzwam is in heel het land een algemene verschijning.

grijpelijk dat mensen eeuwen geleden dit soort zwammen niet

Het verspreidingsgebied van de zwam is enorm: Europa, Noord-,

goed konden thuisbrengen. In Engeland staat de gele trilzwam

Centraal- en Zuid-Amerika, Azië en Australië. Een soort die quasi

ondermeer bekend als ‘witches’ butter’, heksenboter. Aangezien de

over de hele wereld voorkomt, noemen we een kosmopoliet. Bij

zwam soms ook verscheen op balken die in huizen verwerkt wa-

zwammen komt dat wel meer voor. Dat heeft te maken met hun

ren, moest dat wel betekenen dat het huis behekst was. De naam

manier van verspreiding. Minuscule sporen, die met het blote oog

‘heksenboter’ gebruiken we in Vlaanderen momenteel voor een

niet waar te nemen zijn, kunnen via de wind vele honderden tot

heel andere soort, nl. een soort slijmzwam. Die is helemaal niet

soms duizenden kilometers afleggen.

gelatineus en totaal niet met de trilzwammen verwant.
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Wilde zwaan © Vilda/ Yves Adams

Seizoensweetjes

WINTERSE 		
ZWANEN
Er is in ons land één zwanensoort die courant voorkomt: de knobbelzwaan. Die zie je op grote plassen
in natuurgebieden, maar nog meer aan park- en kasteelvijvers. In de winter zakken twee andere
zwanensoorten af naar Vlaanderen: de kleine zwaan en de wilde zwaan. Beide soorten broeden in het
Hoge Noorden en overwinteren, doorgaans in groepen, in West-Europa. Terwijl de knobbelzwaan een
rood-zwarte snavel (met knobbel) heeft, hebben de twee andere zwanensoorten een geel-zwarte
snavel (zonder knobbel). De kleine zwaan heeft een snavel met veel minder geel dan de iets grotere
wilde zwaan. Die laatste soort is overigens de nationale vogel van Finland en staat afgebeeld op het
Finse 1 EUR-stuk.
In tegenstelling tot de knobbelzwaan ga je de wintergasten niet
snel op een kasteelvijver aantreffen. Hun favoriete winterplekken zijn in de eerste plaats polders en graslanden, soms in de
buurt van grote waterpartijen (het Limburgse Schulensmeer is
een gekende plek voor wilde zwanen). Kleine zwanen overwinteren geregeld in (grote) groepen. Je maakt de meeste kans in
de West- en Oost-Vlaamse polders (van de IJzervallei tot in het
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Meetjesland), maar ook in landbouwgebieden in de Antwerpse
en Limburgse Noorderkempen. Tip: wil je weten waar de
voorbije dagen nog kleine of wilde zwanen gezien zijn, dan kan
je dat eenvoudig checken op www.waarnemingen.be. En vergeet
ook jouw waarnemingen niet door te geven aan de online
natuurdatabank!

Seizoensweetjes
© Vilda/Rollin Verlinde

VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteenlopende vragen van natuurliefhebbers.

Is voederen eigenlijk wel
nodig? Want door niet te
voederen overleven enkel
de sterksten en dat is toch de
natuur. Of klopt dat niet?
Wintervachten

Je hoort wel vaker dat we ‘beter de natuur haar
gang laten gaan’. Dat lijkt een goedkoop argu-

Vanaf het najaar zien we bij heel wat zoogdieren aanpassingen aan lage
temperaturen. Vachten die dikker worden, zoals bij konijnen. Wintervachten noemen we dat. Bij sommige dieren valt die wintervacht sterk
op. Kenmerkend voorbeeld is de hermelijn. In de zomer bruin met een
witte buik, in de winter bijna helemaal wit, waarbij de zwarte staartpunt
erg opvalt. Als roofdier kan een goede schutkleur handig zijn. Alleen hebben we in Vlaanderen zelden langdurige sneeuwval en bijhorende witte
landschappen. Daardoor kan je in de winter ook hermelijnen zien die wit
zijn met bruine vlekken, of zelfs hermelijnen met een grotendeels bruine
rug. Vlaanderen ligt namelijk aan de rand van het ‘witte wintervacht’areaal.

ment om niets te moeten doen. In tuinen laten
we namelijk allesbehalve de natuur haar gang
gaan: we zetten de vegetatie naar onze hand
(soms met exotische bomen of struiken, waarin
vogels minder voedsel vinden), er lopen katten rond die zorgen voor een onnatuurlijk hoge
predatiedruk en soms worden er nog pesticiden
gebruikt. In die niet altijd zo vogelvriendelijke
omgeving is het dus wel belangrijk om de vogels
te helpen, zeker bij barre weersomstandigheden.

© Vilda/Rollin Verlinde

Welke bessenstruiken kan ik
best aanplanten in de tuin?
Heel wat zangvogels zijn verzot op bessen, al
valt de ene bessensoort meer in de smaak dan de
andere. De wilde lijsterbes is zo’n boom waarvan
de bessen al in de herfst worden opgegeten. Ook
vlier, kardinaalsmuts, rozenbottels en meidoorn
vallen erg in de smaak. Als de bessen van die
struiken op zijn, doen vogels zich te goed aan wat
er nog overblijft: gelderse roos, klimop en liguster.

De toekomst van de kerstboom
Lijsterbes © Vilda/ Yves Adams

Welke soort associëren we meer met de kerstperiode dan de fijnspar?
Dat is de boom die we het meest gebruiken als kerstboom. Maar die
spar heeft het de voorbije jaren erg moeilijk. In feite is hij in Vlaanderen
niet echt inheems. Het is een boom die zich thuis voelt in Centraal- en
Noord-Europa, in middelgebergte, waar hij met zijn takken vaak in de
mist staat. Sparren zijn erg gevoelig voor hitte en droogte. De sparren
die in Vlaanderen werden aangeplant, kregen het vooral de voorbije twee
jaar hard te verduren. Door het extreme zomerweer waren de sparren
verzwakt, en daardoor zag een inheems kevertje, de letterzetter, zijn
kans om de bomen aan te tasten. Dat gebeurde dan ook massaal, in heel
Vlaanderen maar ook in Wallonië. Het werd duizenden bomen fataal.
Gezien de klimaatprognoses ziet de toekomst er voor de fijnspar,
tenminste in Vlaanderen, erg onzeker uit.

Variatie is dus het sleutelwoord.

december
december||januari
januari||februari
februari2019
2019 NATUUR.BLAD
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Natuurpassie

Leonie en Iris
Leonie (5 jaar) en Iris (8 jaar) deden mee aan het
Bushcraftweekend. Samen met mama Roosmarijn en meter
Veerle kampeerden ze een nachtje in het Meerdaalwoud.
Kamperen in het bos is al een hele belevenis, maar de vele
workshops waaraan je kon deelnemen waren dat nog meer.
Iris: Het was de eerste keer dat we dat deden en het was kei tof! Wij trokken het bos in met
kaart en kompas (workshop oriëntatie, nvdr.), knutselden een mooi werkje met veren,
blaadjes, takjes en nootjes en maakten taarten met marshmallows.
Leonie: Ik kan niet kiezen wat ik het tofste vond. Het was allemaal superleuk!
Iris: Jammer dat we dit jaar maar één nacht konden blijven. Volgend jaar zijn we er zeker
weer bij!

Tip!

Ben je graag buiten en heel benieuwd naar bushcraft, wil je leren vuur maken zonder stekjes of koken
op een echt vuur? Of wil je je skills verder uitbreiden? Zet dan alvast het weekend van 9 tot 11 oktober
in je agenda want dan is het Groot Bushcraft-weekend 2020.
Hou onze website in de gaten voor de start van de inschrijvingen.
www.natuurpunt.be/bushcraft
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Ledenvoordelen

LEDEN
VOORDELEN

2
3
4

1

5

6

1. Wenskaartenset winter €8,95 | 2. Fluitend door het leven €22,50 | 3. Natuurpunt verrekijker specht 10x30 €216
4. Nestkast Oklahoma (mussen) €15,29 | 5. SingingFriend FeedR Wild Groen €11,69, Premium voedersilomix 1,5l € 3,59
6. Vetblokhouder Silkeborg €12,59, Zonnebloemvetblok €2,24
www.natuurpunt.be/winkel, winkel@natuurpunt.be, 015-43 16 88
Prijzen zijn die voor Natuurpuntleden
december | januari | februari 2019 NATUUR.BLAD
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Grote gele kwikstaart © Wim Dirckx

NATUUR ...in de stad

Geen sprookje

E

r was eens een gele kwikstaart. Een

grote gele kwikstaart trok in de winter niet naar

elegant, slank vogeltje met ranke

Afrika. Hij merkte dat in de winter het water in de

pootjes en een altoos opwippende

stad niet bevroor en besloot dan daar het koude

staart. Hij woonde in vochtige

seizoen maar uit te zitten. De winters vallen de

gebieden. Toen die verdroogden,

laatste jaren mee, dus het ging de grote gele kwik

verhuisde hij naar akkerland. Akkervogels in

voor de wind. En kijk, nu broedt de grote gele

Vlaanderen doen het niet zo goed. Minder goed

zelfs al in een gat in een muur langs het stil-

idee dus. Bovendien trok hij elk najaar naar Afrika

staand water van de Binnendijle in hartje

om te gaan overwinteren. Een gevaarlijke reis, en
je moet nog terugkomen ook. Trekvogels kampen
met tal van problemen onderweg en in Afrika.
Ook niet zo’n goed idee dus.
En dan was er nog die andere gele kwikstaart,
even slank en elegant. Nu ja, geel. Deze was
eigenlijk grijs op de rug en had een gele buik.
Daarom noemden de Engelsen hem de grijze

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.

Mechelen!
Hoe loopt dit verhaal nu verder? Heeft de grote
gele kwik op lange termijn een betere keuze
gemaakt dan de gele kwikstaart? Wat offert hij
op? Leven in de stad betekent waarschijnlijk
sterk inboeten aan voedselkeuze en een fel
verhoogd gehalte aan stresshormoon dat leidt
tot kleinere legsels en een kortere levensduur.

kwikstaart. Maar omdat hij gemiddeld een volle
anderhalve centimeter langer is dan de andere,

Eén ding is zeker: ben je geel of grijs, overleven in

noemen wij hem de grote gele kwikstaart.

een wereld op mensenmaat is voor een kwikstaart geen sprookje.

Die grote gele kwikstaart broedde langs
snelstromende beekjes en riviertjes in de
Ardennen. Gaandeweg ontdekte hij dat de
waterkwaliteit in het lager gelegen Vlaanderen
verbeterd was. Dus ging hij daar ook wonen. De
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...in je tuin

Hoetjesblad

B

innenkort verschijnen ze weer, de

De wetenschappelijke naam petasites is afgeleid

trossen vol oudroze of geelwitte

van het Oud-Griekse woord voor herdershoed of

hoofdjes van het groot hoefblad.

regenhoed,“petasos”. In heel wat streken wordt

Naakt, zonder de beschutting van

de plant ook nu nog hoetjesblaar of hoetjesblad

hun grote, hartvormige bladeren

genoemd. Is het een vertaling van de botanische

kondigen ze de lente aan! Naakt, maar nooit

naam of is de naam ontstaan doordat kinderen

alleen! De planten staan meestal in grote

– en laat ons maar met de snoepjesfabrikant

groepen. Als de bladeren volgroeid en uitgespreid zijn, dringt er amper nog licht tot de
bodem door. Dit schept een prima milieu voor
slakken en wormen. Merels en lijsters vertoeven
dan ook graag in de buurt van die planten.
Een dergelijke vroege lentebloeier is bovendien
ook belangrijk als leverancier van nectar en
stuifmeel voor vroeg vliegende hommels,
zweefvliegen en citroenvlinders.

meezingen “volwassenen horen ook daarbij” –
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.

het blad, vroeger en nu nog, graag als zonne- of
regenhoed gebruiken?
Een paar weken na de bloemen verschijnen de
bladeren. Hun onderkant is wollig behaard en
koel, ideaal om te gebruiken als isolerend
verpakkingsmateriaal. Boerinnen uit vroegere
tijden die naar de markt trokken, wikkelden er
graag hun boter in. De Engelse naam butterbur
verwijst nog steeds naar dat gebruik. Niet alleen

Groot hoefblad is een tweehuizige plant. Bij de

de boerinnen maakten graag van die bladeren

laagblijvende mannelijke planten zijn de

gebruik. Ik hoorde dat de plant in Duitsland soms

bloemhoofdjes gevuld met roze bloemetjes, de

wel “Adamsblaä” genoemd wordt. Alsof het

vrouwelijke planten hebben geel-witachtige

gewone vijgenblad voor Adam en zijn nazaten

bloemen. Tijdens de bloei en ook later, als de

niet ruimschoots zou volstaan…

bladeren al verschenen zijn, groeit de stengel
van de vrouwelijke planten nog door tot hoog
boven de bladeren.

december | januari | februari 2019 NATUUR.BLAD
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...in close-up

Krak!

H

et is bizar, hoe ze de namen voor

bruin over. En vijftig tinten grijs. En een zwart

sommige dieren uitvinden.

achterlijf. En een witte spiegel op de flanken, als

Je komt soms rare vogels tegen.

enig lichtpuntje in de krakeend-duisternis.

Ook bij de eenden. De bergeend
heeft niks met bergen te maken.

Dus ze zien er misschien wat saai uit, maar je

De tafeleend zit niet aan tafel. De krakeend

hoort ze wel. Ze zijn eigenlijk nogal luidruchtig,

kraakt niet. Of toch?

die krakeenden. Hun wetenschappelijke naam
Mareca strepera zegt het ook al, want strepera

Ze zijn niet zo bekend, die krakeenden. Misschien
omdat ze die rare naam hebben. Misschien
omdat ze wat bescheiden zijn. Ze hebben zo
geen uitbundig en fleurig verenkleed als
sommige andere eenden. Zo’n mannetje wilde
eend bijvoorbeeld, die ziet er tenminste mooi uit:
een glanzend groene kop met een witte halsket-

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.

komt van het Latijn strepere, wat ‘lawaai maken’
betekent. De vrouwtjes snateren zoals in de oude
tekenfilms van Donald Duck, maar de mannetjes
maken van die nasale piepende en krakende
geluiden. Krek krek krek, klinkt het dan op het
water. Krek krek piep krek. Precies of ze moeten
dringend eens geolied worden.

ting en een opgeboende kastanjebruine borst. En
op de zijkanten van de vleugels een fancy

Misschien kom je ze nog eens tegen als je

blauw-paarse vlek. Dat heet de spiegel. Er zijn

koukleumend buiten wandelt. Tussen het

veel eenden die een spiegel hebben. Misschien

gekwebbel en gesnater hoor je misschien nog

om zichzelf te zien, hoe mooi ze wel zijn.

iets anders. Krek krek piep krek. Ja hoor. Krakeendjes. En ze kraken echt.

Krakeenden hebben ook zo’n spiegel. Dat is
zowat het enige opvallende aan die hele eend. De
krakeenden stonden achteraan in de rij toen de
kleurtjes uitgedeeld werden. Er was enkel nog
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EEN KLEIN GEBAAR
MAAKT EEN GROOT VERSCHIL
Maak zelf ook het verschil met een klein gebaar voor de natuur. Breng ál
je gebruikte batterijen regelmatig naar 1 van onze 24.000 inzamelpunten,
zodat Bebat ze een nieuw leven kan geven. Inzamelpunten vind je op Bebat.be

BEBDTP1328_Bebat_A4_natuurpunt.indd 1

4/11/19 11:45

Op stap met

op stap met...

© Wim Dirckx

DI 16:45

© Wim Dirckx

Walter

DO 22:05

WO 11:10

Dinsdag 16u45
Ik ben op de terugweg van een vergadering met Sofie Luyten,
algemeen directeur van WWF. Het was een aangename
kennismaking. We hadden het onder meer over het succes van
het Wolf Fencing Team. Hopelijk kunnen we binnenkort meer
wolven verwelkomen.

Woensdag 11u10
Als nieuwe directeur vind ik het belangrijk om elk team binnen
Natuurpunt beter te leren kennen. Wie ze zijn, hoe ze werken,
waar ze met bezig zijn. Hier zit ik samen met het communicatieteam. Er kan zeker ook eens gelachen worden ervaarde ik.
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Bio
Walter, 58, werkt sinds oktober
als algemeen directeur bij
Natuurpunt. Hij is getrouwd,
heeft 3 kinderen en 4
kleinkinderen. Hij leerde
Natuurpunt jaren geleden
kennen via de vrijwilligers van
het natuurgebied Wolvenberg.
©Bas Bogaerts

© Wim Dirckx

© Wim Dirckx

Op stap met

© Wim Dirckx

© Filip Hebbrecht

DO 14:30

VR 16:15

Donderdag 22u05

ZO 15:10

Zaterdag 16u15

Als algemeen directeur van de Museumstichting had ik

Mijn vrouw en ik gaan graag wandelen. Even het hoofd leeg

drie musea onder mijn vleugels: het Modemuseum, het

maken, genieten van de rust en de helende kracht van de

Fotomuseum en DIVA (het nieuwe diamant- en zilver-

natuur. In de Hobokense Polder lopen er gallowayrunderen

museum). De opening van de expo van Stephan

rond, dan gaat mijn kleindochter graag mee. Ze vindt het

Vanfleteren wilde ik zeker niet missen.

fantastische dieren.

Zondag 15u10

Donderdag 14u30
Op 7 november was het feest bij Natuur- en Landschaps-

Tijdens de boomplantactie in Halle help ik de vrijwilligers

zorg. Het maatwerkbedrijf van Natuurpunt bestaat 20

met het uitschenken van de drank. Dit geeft me een warm

jaar. Het perfecte moment om kennis te maken met onze

gevoel. Bij Natuurpunt werken meer dan 6000 vrijwilligers,

arbeiders die jaarrond werken aan topnatuur.

zonder hen zou Natuurpunt niet dezelfde straffe
vereniging zijn.

december | januari | februari 2019 NATUUR.BLAD
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Column

Dwaalgasten in de winter

E

én tak van het vogelen is mij niet
genegen: het spieden naar dwaalgasten. Dwaalgasten zijn vogels
die ergens zitten waar ze
normaal niet zitten. Bijzondere

omstandigheden hebben daarvoor
gezorgd, bijvoorbeeld een slecht oriënta-

tievermogen. Al kan het ook zijn dat het
beestje het koud heeft, geen eten vindt of
ziek is. Wat maakt het uit. Dwaalgasten
zitten altijd met miserie. Wat uiterst
zeldzaam is op Waarnemingen.be, is in het

Dit stukje gaat over
dwaalgasten in de
winter. Het is om het
koud van te krijgen,
ook als je erover leest
terwijl je onder een
dekentje ligt.

echt soms een dikke ellende.

Bovendien waren hun dertig gezamenlijke
vingertoppen aangetast door arsenicum.
De ontdekkingsreizigers gebruikten
namelijk arsenicum om de vogels die ze
verzamelden te bewaren.
Het was een merde, vooral omdat in de hele
jungle van Sulawesi geen enkele snurkvogel
te bespeuren viel. Het beest liet zich
maandenlang zien noch horen. Maar op
een avond schreef Gerd Heinrich in zijn
dagboek: Wat is me dat? Dit geluid in de
eindeloze rimbam van planten! Een geknor
dat lijkt op dat van een zwart wratten-

Ik heb twee redenen om dwaalgasten links

zwijn? Nee. Het is een dieper gesnurk! In

te laten liggen. Eén: dwaalgasten zijn

één tel bevries ik in de totale stilstand! Het

zielige vogeltjes. Daar moet je niet vrolijk

geluid weerklinkt opnieuw. Daar in de verte

van willen worden. En twee: het hoog-

beweegt iets! Mijn handen omklemmen de

seizoen van de dwaalgast is de winter.

loop van mijn geweer.

In de winter naar dwaalgasten spieden is
het ergste wat er bestaat. Je staat met je

En dan schiet de Duitse vogelaar. Een vogel

laarzen op een natte dijk. Het is koud. Er

met zwartwitte strepen onder de vleugel

hangt mist. Je vingertoppen hebben geen

en een sterke, halvelings rode, snavel valt

gevoel meer. En in je telelens zie je iemand

op de grond. Het is een Aramidopsis plateni,

zitten voor wie het allemaal nog véél erger

de snurkvogel, een wijfje.

is. Het is waarom ik in de winter liever over
vogels lees, thuis, in alle comfort.

Tegenwoordig ligt het vogeltje in een lade
van het natuurhistorisch museum van New

Zo is er het het wonderlijke verhaal van

York. Aan één van haar pootjes hangt een

Gerd Heinrich, een vogelaar uit Berlijn. In

oud kaartje. Heinrich-Expedition 1931,

1931 vertrok hij met zijn vrouw en haar

staat erop. Skin number: 6999. Date: 20

zuster naar Sulawesi, een Indonesisch

January 1932. Gender: Female. Aramidopsis

eiland. Ze gingen er een Aramidopsis

plateni.

plateni zoeken, oftewel de snurkvogel. De
expeditie was een martelgang. Het regende
pijpenstelen in het oerwoud. Er waren
teken en mijten. Het kampement zakte
scheef in de modder. Gerd Heinrich kreeg
de knokkelkoorts. Zijn echtgenote werd
getroffen door een dubbele malaria. Haar
zuster, tevens zijn maitresse, zat met tyfus.
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De snurkvogel van New York is een

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.

dwaalgast van jewelste, ver weg van huis,
doodgegaan in de winter van 1932. Je kan
het er nog koud van krijgen, ook als je 88
jaar later gewoon thuis onder een dekentje
ligt. Nee, het spieden naar dwaalgasten is
mij niet genegen.

An

10 jaar Natuurpunt en Linea Trovata
• Linea Trovata werkt al 10 jaar samen met
Natuurpunt aan meer natuur.

• Linea Trovata investeert per installatie via
Natuurpunt in 100 m2 natuur

• Natuurpunt motiveert leden te investeren
in zonne-energie

• Sinds de start al 1300 installaties

Wil jij ook investeren in duurzame energie én in meer natuur? Vraag nu je offerte aan!
www.natuurpunt.be/lineatrovata

EXCLUSIEF BIJ NORDIC
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Prachtige zeereis, van Kirkenes naar Bergen

•

De mooiste fjorden van Noorwegen
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In beeld

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

@glenn_vanderbeke

@marc_harinck

@bettinake_r

@kristoffdt

@pietschuttelaar
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Schenken

LOPEN IN DE NATUUR
MAAKT GELUKKIG

Francis De Nolf is altijd een groot natuurliefhebber geweest. Samen met zijn familie en de Roulartagroep vindt hij het zijn
plicht om zorg te dragen voor de natuur. Daarom deden ze een schenking voor de Uitkerkse Polder.
“Naast mijn gezin heb ik drie grote passies. Natuur, sport en spiritualiteit. Wanneer ik ga lopen in de natuur komen ze alle
drie samen. Daar word ik intens gelukkig van. De wilde natuur is een onderdeel van ons, maar we zijn dat een stukje kwijt in
onze samenleving. Daarom vind ik het belangrijk te investeren in natuur want ik wens iedereen het gelukzalige gevoel dat je
buiten krijgt toe.”

Denkt u er ook aan een bijzondere gift te doen? Neem vrijblijvend contact op met Edouard Soubry, Natuurpunt Bijzondere
projecten en filantropie, 0476-20 15 66, edouard.soubry@natuurpunt.be. Uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld.
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Activiteiten

Het Grote vogelweekend
25 & 26 januari
Vogels in je tuin is voor veel mensen een groot plezier. Met het juiste voer op verschillende plekjes help je de tuinvogels de
winter door en trek je verschillende vogelsoorten aan. Neem een kijkje welke vogels je tuin bezoeken en tel de gevederde
bezoekers tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt.
Download de volledige vogelposter op de site. www.vogelweekend.be

Merel

 Zwart verenkleed, oranje snavel en oogrand. Eet
graag fruit en bessen. Hupt met beide poten tegelijk.
 Vrouwtjes merel soms te verwarren met zanglijster
 In 72% van de tuinen tijdens Het Grote
Vogelweekend 2019

Vink

Huismus

 Korte dikke snavel. Mannetje met zwart rond oog
maar bleke wang. Vrouwtjes bruin. Tsjilpend in
groepjes, eet vooral zaden.
 Door naam te verwarren met heggenmus, maar die
leeft nooit in groep
 In 45% van de tuinen tijdens Het Grote
Vogelweekend 2019

 Twee witte vleugelstrepen. Kruinveertjes vaak
opgericht. Schuifelt kort over de grond.
 Te verwarren met keep maar die heeft witte stuitvlek
(boven staart), vlekjes op de flank en een oranje borst
en een witte buik.
 In 64% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend
2019

Koolmees

Houtduif

 Grootste duif met witte vlek in de nek en witte
streep in de vleugels. Zoekt op de grond naar
voedsel.
 Te verwarren met stadsduif (maar heeft niet
dezelfde witte tekening)
 In 69% van de tuinen tijdens Het Grote
Vogelweekend 2019

 Vaak op voedertafel, heeft een zwarte kopje en 'das'. Bij het mannetje
is die breder en langer. Niet schuw.
 Te verwarren met pimpelmees (heeft een blauw kruintje)
 In 82% van de tuinen tijdens Het Grote Vogelweekend 2019

Kauw

Winterkoning

 Zenuwachtig vogeltje met opstaande staart.
Eet insecten, larven en spinnen dicht bij de grond.
 In 24,6% van de tuinen tijdens Het Grote
Vogelweekend 2019
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 Lijkt op kraai, maar kleiner met grijze nek en
witblauwe ogen. Erg sociaal, vaak in groep. Zoekt
op de grond naar voedsel.
 In 42% van de tuinen tijdens Het Grote
Vogelweekend 2019

Activiteiten

Activiteiten
& Cursussen

Tiende Ganzondag: Natuurpunt
Waasland viert feest

© Vilda/Yves Adams

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

Zondag 12 januari, 10u-17u
Je kan er op eigen houtje komen rondwandelen of je laten
meevoeren door de natuur- en cultuurgidsen in een boeiend
verhaal over (getijde)natuur, polder(landbouw)landschap en
havenindustrie. Deskundigen van de werkgroep Archeologie
Hulst zullen je met oude kaarten en gevonden voorwerpen
een reisje in de tijd laten maken naar de verdronken
dorpen Saeftinghe en Casuele. Ook een werfbezoek aan de
ontpoldering van Hedwigepolder-Prosperpolder behoort tot de
mogelijkheden.
Doorlopend zijn er filmpjes over het Grensparkproject, warme en
koude dranken, Gageleerbier, soep, broodjes, kinderzoektocht,
schmink-atelier wilde dieren.
Locatie: Jeugdcentrum Prosperpolder, St. Engelbertusstraat 5,
9130 Kieldrecht
Info: programma en vertrekuren van de wandelingen:
www.natuurpuntwaasland.be

© Vilda/Rollin Verlinde

Mollenweekend

Op 8 en 9 februari 2020 organiseert Natuurpunt het
‘Mollenweekend’. Natuurpunt wil zoveel mogelijk waarnemingen
van mollen verzamelen om een beter zicht te krijgen op de
verspreiding van de mol in Vlaanderen. Die resultaten komen
uiteindelijk terecht in een nieuwe Vlaamse zoogdierenatlas.
Heb je een molshoop gezien of zelfs een echte mol? Maak er een
foto van en registreer je waarneming via www.waarnemingen.be
www.natuurpunt.be/mollenweekend

09.12

Webinar - Dierensporen

12.12

Lezing: De wondere wereld van de vogels

Hooglede

12.12

Lezing: Is biodiversiteit hot? - Wat klimaatverandering doet met de natuur

Wingene

13.12

Lezing: Gebolder op zolder, zoogdieren in
huis en tuin

Beringen

08.01

Webinar - Het Grote Vogelweekend: vragenuurtje met vogelexpert Koen Leysen

09.01

Cursus: Watervogels in de winter

Hamme

10.01

Lezing: Tuinvogels in de winter

Gelinden

13.01

Cursus: Onze actuele zoogdieren beter
begrijpen

Ranst

14.01

Cursus: Tuinvogels in de winter

Westmalle

16.01

Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen

Sint-Joris-Weert

20.01

Cursus: Natuurgids

Ronse

20.01

Cursus: Leren kijken naar vogels

Oud-Turnhout

28.01

Cursus: Klimaatverkenner

Haacht

29.01

Cursus: Meer natuur in je eigen tuin

Balen

30.01

Lezing: Amfibieën: van kikkerpoel
tot paddenoverzet

Tessenderlo

04.02

Cursus: Mossen en korstmossen

Oud-Turnhout

06.02

Cursus: Vogelzang rond huis, tuin en bos

Deerlijk

Cursus voorjaarsbloeiers

Duffel

11.02

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/agenda
december | januari | februari 2019 NATUUR.BLAD

51

© Vilda/ Jeroen Mentens

Agenda

15.12

15.12

Bree

Balen

WINTERWONDERWANDELING

GEZINSONTDEKKINGSTOCHT IN
HET GRIESBROEK

Laat je verwonderen door de natuur
tijdens de kortste en donkerste dagen van
het jaar. Op het einde van de wandeling
zijn er proevertjes uit de natuur rond het
haardvuur van het natuurpunthuis.
3 euro, inschrijven verplicht via de
website.
Zondag 15 december, 13u30-17u
Natuur.huis Bree, Mariahofstraat, Bree

United for Climate
Zondag 8 december
Op zondag 8 december bundelen we de krachten in Brussel. Samen met Climate
Express en Klimaatcoalitie vormen we een feestelijke en vastberaden mensenketting

Ook in de winter valt er veel te zien en te
beleven in de natuur. Kom samen met je
kinderen naar het Griesbroek. De wandeling is ongeveer 4 km lang.
Zondag 29 september, 13u30-16u
Taverne ’t Rustpunt, St. Anneke 3, Balen

FRIDAY

UNITED
CLIMATE

op de Brusselse Kleine Ring. Wij staan er allemaal samen voor het klimaat, nu onze

SUNDAY

Alle praktische info op www.unitedforclimate.be

08.12

15.12

15.12

19.12

Peer

Hamme

De Haan

WANDELEN IN DE VOETSPOREN
VAN PIETER BRUEGEL

KLIMAATWANDELING

KRAAIT DE HAAN STRAKS
OM WATER?

De Abeekvallei heeft nog bijzondere landschappelijke kenmerken. We
maken kennis met de omgeving waar
omstreeks 1530 onze beroemde schilder
geboren werd.
Zondag 15 december,14u-16u30
Ooievaarsnest Grote-Brogel,
Hoogstraat 4, Peer

Natuur-en Durmegids Koen De Budt
leidt ons rond in dit gebied en licht de
toekomstige mogelijkheden van dit
Sigma-gebied toe in de strijd tegen
klimaatopwarming en zijn gevolgen.
Zondag 15 december, 9u-12u
Kerk Kastel, Baasrodeveerstraat,
Hamme

21.12

29.12

Tienen

Deinze

STERRENWANDELING

FRISSE-NEUZENWANDELING

Bij helder weer werpen we een blik op de
sterrenbeelden en zullen we inzoomen
op de mysteries van ons heelal.

De natuur rond de Zeverenbeek is in
diepe winterslaap maar beslist de moeite
om te bezoeken. Wandeling rond de
Zeverenbeek, vogelkijkhut en de Blekerij.

Zaterdag 21 december, 19u30-22u30
Kerk Hakendover, Processieweg 1,
Tienen
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Zondag 29 december,14u-16u30
Kerk van Zeveren, Leeuwstraat, Deinze

Het klimaat is een veelbesproken onderwerp. Wat staat ons te wachten en wat
kunnen we doen? Lezing over water en
klimaat door Professor Patrick Meire.
Inschrijven via bibliotheek@dehaan.be
Donderdag 19 december, 19u30-21u
Bibliotheek Canticleer, Grotestraat 10,
De Haan

© Wim Dirckx

beleidsmakers nog!

29.12

12.01

Dilbeek

Ichtegem

JAARWENDEWANDELING
& SAPJESAPERITIEF OP
DE THABORBERG

UITWAAIEN OP HET ROZENDAAL
WANDELPAD

We werken hiervoor samen met Minor
Ndako, de organisatie die kwestbare
vluchtelingenkinderen onderdak en een
toekomst geeft.
Zondag 29 december, 11u-14u
Parking oud Michielsheem,
Kattenbroek 199, Dilbeek

© Wim Dirckx

Agenda

Vandaag nemen we het Rozendaal
Wandelpad, een mooie route door een
prachtig landschap met waardevolle,
heischrale dreefbermen.
Zondag 12 januari, 14u-16u
Salons De Vrede, Moerdijkstraat 94,
Ichtegem

30.01

02.02

12.02

Tessenderlo

Blankenberge

Tielt-Winge

LEZING: AMFIBIEËN, VAN KIKKERPOEL TOT PADDENOVERZET

SPEUREN NAAR VELDUILEN IN
DE UITKERKSE POLDER

WARME WINTERAVOND
IN HET HAGELAND

Amfibieën zijn graadmeters voor de toestand van onze natuur. Een fijne avond
over blaaskaken en coole minnaars, paddenoverzet en kikkerpoel.

In de Uitkerkse Polder kan je heel wat
roofvogels spotten. Als je geluk hebt,
spot je er ook velduilen. Honden kunnen
tijdens de wandeling niet mee.

Donderdag 30 januari, 20u-22u
Cultuurhuis De Kriekel, Sint-Jozefplein 1,
Tessenderlo

Donderdag 2 januari, 16u-19u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder,
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

Infoavond over gebouwbegroening.
Geveltuinen en groendaken: Nieuwe
ecosystemen voor een meer biodiverse
woon- en werkomgeving.
Woensdag 12.02, 20u-22u
Regionaal Landschap Noord-Hageland,
Oude Pastoriestraat 22, Huize Hageland,
Tielt-Winge

Mechelen
RUN FOR NATURE
Een middagje lopen, in t groen, door ‘t
slijk. Met grazende galloways op de achtergrond. De opbrengst van de benefietloop gaat naar de aankoop van nieuwe
natuur.
Zondag 16 februari, 13u-17u
OC Sint Maartensberg, Sint Maartensberg 1, Bonheiden

23.02
Stekene

Natuurspeurdertjes:
'Uilenballen pluizen'

© Wim Dirckx

16.02

15.12
Uilen eten hun prooi met huid en haar
op. De stukjes die onverteerbaar zijn
worden na een poosje weer uitgespuwd
in de vorm van braakballen. Als je die
uit elkaar peutert, weet je precies wat
uilen eten.
Deelnameprijs 2 euro per kind, koekje en
drankje inbegrepen!
Zondag 15 december, 14u-16u30
Bezoekerscentrum De Watersnip,
Grauwe Steenstraat 7, Koersel-Beringen

05.04
Ranst

SPECHTEN IN
HET STROPERSBOS

OPENNATUURDAG
ZEVENBERGENBOS

In "De Strooper" broeden er 5 soorten
spechten. We maken een wandeling door
het bos en hopen ze allen te horen of te
zien.

Zevenbergenbos is gekend omwille van
zijn uitbundige bloei van de bosanemonen, slanke sleutelbloemen en vele
andere unieke voorjaarsbloeiers.

Zondag 23 februari, 9u30-12u
Stropersbos - ingang 'Kemzeke De Wal',
De Stropersstraat 63, Stekene

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda

Zondag 5 april, 10u-17u
Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105,
Ranst
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Het woord van de voorzitter

Toen de Berlijnse muur dertig jaar geleden viel

De neerslag van stikstof afkomstig van vee-

ging een wereld van grote Europese natuur

teelt, verkeer en andere activiteiten zorgt voor

open. Intussen kan mijn gezin het voorjaar in

een overdreven voedselrijkdom in de bodem.

de Baltische staten niet missen, we trekken

Enkele soorten, waaronder een aantal gras-

er elk jaar naartoe. Inspirerende natuur vind

sen, groeien daardoor sterk maar veel meer

je daar: nooit ingedijkte rivieren, uitgestrekte

andere soorten verliezen de concurrentieslag.

venen, onaangeroerde oerbossen en niet

Door de dichte vegetatie dringt ook minder

ontwikkelde kusten. De lente barst hier los

licht door tot op de bodem en verdwijnen al-

met de terugkomst van honderdduizenden

lerlei microhabitats. Het resultaat is een groot

watervogels langs de kust. In de broekbossen

verlies aan diversiteit van planten en insecten

roffelen witrugspechten en in het veen balt-

die de basis vormen van de hele voedselketen.

sen goudplevieren en korhanen. Wolven laten

Daarom blijven we in onze natuurgebieden

zich af en toe zien. Gespecialiseerde insecten

'dweilen met de kraan open'. Door te maaien

en planten vinden hier hun natuurlijk habitat.

en af te voeren verschralen we de bodem om

Zou die natuur als intense belevenis ook bij

onze botanische parels te behouden. Bij de

ons kunnen?

ambitie om in grotere gebieden en klimaat-

Het lokale platteland dan: veldleeuweriken,

buffers minder intensief te beheren en in te

paapjes, tapuiten, draaihalzen, grauwe klau-

zetten op natuurlijke processen, moeten we

wieren, kwartelkoningen en hun collega’s zor-

ons realiseren dat de biodiversiteit daar voor-

gen voor de soundtrack van de lente. Je moet

lopig minder zal zijn dan in die grote natuur in

naar hier reizen om te beseffen hoe stil het

het buitenland. Hoog tijd voor doortastende

bij ons is geworden. In de bermen valt de ijle

maatregelen om stikstof drastisch terug te

soortenrijke vegetatie met veel bloemen op.

dringen. Alle sectoren dienen daarbij hun

© Wim Dirckx

Inspiratie uit
de Baltische staten

Het is tijd voor
doortastende maatregen
om stikstof drastisch
terug te dringen.

verantwoordelijkheid op te nemen.
Wat een verschil met Vlaanderen waar uniform diepgroene weides de norm zijn.

Lieven De Schamphelaere

Verhuisd? Vragen over je lidmaatschap? Neem contact op met onze ledenadministratie, 015-29 72 17 of ledenservice@natuurpunt.be.
Lid worden of een lidmaatschap cadeau geven? Stort 27 euro op BE17 2300 0442 3321 met vermelding “nieuw lid”. www.natuurpunt.be/lidworden
Bestel de producten uit het blad in de Natuurpunt Winkel: www.natuurpunt.be/winkel - winkel@natuurpunt.be 015-43 16 88. In de bezoekerscentra vind je een beperkt assortiment.
Bezit je grond die je wil wegschenken, of wil je Natuurpunt opnemen in je testament? Neem dan contact op met Joost Verbeke, joost.verbeke@natuurpunt.be 0477-20 47 27.
Help reservaten groeien. Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588. Vermeld "Gift Natuurpunt" en het projectnummer van jouw favoriet natuurgebied.
www.natuurpunt.be/gift
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De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt. www.vlaanderen.be
Natuurpunt werkt in Wallonië samen met Natagora, samen zijn we partner van
BirdLife International. Voor verschillende projecten kan Natuurpunt rekenen op
financiële steun van de Europese Unie in het kader
van het LIFE-programma. www.natuurpunt.be/life
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Dit is het resultaat
van ons werk!
Werken aan proper water!
Dat doet teamcoördinator Gunther,
samen met meer dan 1100 Aquafin-collega’s
elke dag. Wil jij ook bijdragen aan het ecologisch
herstel van onze waterlopen en de comeback
van bedreigde diersoorten?
Neem dan zeker een kijkje op www.aquafin.be/jobs. We zijn
steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers in heel Vlaanderen.
Pas jij bij de waarden van Aquafin? Doe de test op onze jobsite en wie weet
word jij onze nieuwe collega!
Aquaﬁn NV

Dijkstraat 8 • 2630 Aartselaar • T 03 450 47 80 • jobs@aquaﬁn.be • www.aquaﬁn.be/jobs
Volg ons op
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