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Liefde voor de natuur  
 ontstaat in je eigen buurt 

V
andaag is afdeling Natuurpunt Gingelom 1 jaar oud en we hebben nog geen enkele seconde 

spijt gehad van de opstart van onze eigen afdeling. Hoe het zover is gekomen?

Mijn vader heeft mij zijn liefde voor de natuur met de paplepel ingegeven. Tijdens mijn jeugd 

kon je ons zonder twijfel elk weekend terugvinden in één of ander bos of natuurgebied. Het is 

toen dat ik gebeten ben door de natuurmicrobe. Al snel kwam ik er achter dat de natuur onder 

druk stond en dat gaf me een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Ik wilde niet langer aan de zijlijn staan 

maar actief mee helpen. 

Geen betere plek om te beginnen dan in je eigen buurt en gemeente, dus 

contacteerde ik Natuurpunt om een afdeling op te starten. Met 12 zijn we nu, 

de vrijwilligers van onze afdeling. Het afgelopen jaar werkten we rond de 

typische natuurelementen in Gingelom. Daarnaast brachten we tal van 

mensen samen. We organiseerden begeleide wandelingen, plaatsten een 

infobord aan een mooie  holle weg en organiseerden voor de tweede keer ons 

natuurpop-up café. Een gezellige namiddag met infostandjes, wandelingen en een hapje en een drankje.  

Het typische glooiende Haspengouwse landschap herbergt prachtige holle wegen, een uitstekend biotoop 

voor onze vele dassenfamilies. Je wandelt hier door oude hoogstamboomgaarden en langs oude  

meidoornhagen en houtkanten. Kortom, een prachtig en gevarieerd landschap. Ben je in de buurt?  

Kom zeker eens langs. Wij werken ondertussen aan nog meer natuur en dromen van het eerste 

erkende natuurgebied in de gemeente.

Groetjes,

Koen Putzeys
Voorzitter Natuurpunt Gingelom

PS: Jouw kinderen ook de natuurmicrobe doorgeven? Kom naar de Wilde Buitendagen!

Benieuwd naar wat onze gloednieuwe 
afdeling zoal doet?  
Kijk met me mee op blz. 44.
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We dromen 
van een erkend 
natuurgebied
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Wouter Cardoen is natuurfotograaf. 
Wanneer je hem tegenkomt vertelt 
hij met passie over zijn liefde voor 
fotografie en natuur.
 
Al van kinds af ben ik begeesterd door de  
natuur. Leesboeken waren nooit aan mij  
besteed, dierenencyclopedieën des te meer.  
Ik was gefascineerd door de foto’s en vroeg me 
af hoe het mogelijk was om dergelijke beel-
den te maken. Ik begon me meer en meer te 
verdiepen in (natuur)fotografie en naarmate ik 
ouder werd, werden de lenzen groter en langer. 
Reizen hoeft voor mij niet, liefst van al vertoef 
ik in de natuur in eigen land, zelden zonder  
camera. Ik beschouw het als natuurfotograaf 
een beetje als mijn missie om de mensen te  
laten zien dat de natuur rondom ons  
verrassend veel te bieden heeft.

Ik probeer zoveel mogelijk te fotograferen in de 
natuur, helaas laat ons Belgische weer dit niet 
altijd toe. Maar daar heb ik een oplossing voor 
gevonden.  Op dagen dat ik niet naar buiten 
kan, fotografeer ik de vogels in mijn tuin. Het 
is een hele uitdaging om ze in mijn piepkleine 
stadstuintje in Vilvoorde te krijgen maar ik 
ben er ondertussen in geslaagd 34 soorten 
voor de lens te krijgen. De spreeuw is één van 
mijn favoriete tuinbezoekers. Dit is zo’n typisch 
ondergewaardeerde soort, omdat je die vaak 
slechts hoog op een dak ziet zitten en dan lijkt 
het een saaie zwarte vogel. Als je ze van dichtbij 
kan observeren komt hun glans en kleuren-
pracht tevoorschijn. Ze brengen veel leven in de 
brouwerij door hun voortdurende gekibbel om 
voedsel. 

https://woutercardoen.
myportfolio.com

facebook  
en instagram:  
wouter.cardoen

    Mijn
BEELD

36

18

Win!
Het wandelseizoen is er

De Stance outdoorkous is een echte all rounder. Hij houdt je 
voeten aangenaam warm en droog in alle condities. Maak kans 
op een van de 5 Stance kousen door deze vraag juist te beant-
woorden: “Hoe wordt de slanke sleutelbloem nog genoemd?” 

www.natuurpunt.be/win
 

Niet gewonnen? Dan kan je de kousen met Natuurpunt-
ledenvoordeel ook aankopen in de A.S.Adventure winkel 
in je buurt.
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Kibbelende spreeuwen
Foto: Wouter Cardoen
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Minister bezoekt Natuurpunt in De Maten
Op 13 februari 2020 bracht minister van Omgeving Zuhal Demir een kennisma-
kingsbezoek aan Natuurpunt. Ze ging op stap in natuurgebied De Maten in haar 
thuisstad Genk. De lokale vrijwilligers en medewerkers van Natuurpunt vertelden 
haar meer over ons werk op vlak van natuurbescherming, -herstel, -studie en 
-beleving. Ze stak ook zelf een handje toe en voederde de gallowayrunderen en  
reed even met de rupsmaaier. Aan het einde van haar bezoek beloofde ze haar 
jaarlijkse subsidies voor grondaankopen voor bos en natuur met 2,5 miljoen euro 
te verhogen.

16 december 2019: ‘egelwegel’ werd bijna Woord van het 
Jaar 2019. Het moest enkel klimaatspijbelaar en winkelhie-
ren laten voorgaan. 

21 december 2019: er is een nieuwe wolf gespot die via de 
Antwerpse Kempen in Limburg terechtkomt. Zij krijgt de 
naam Noëlla.

1 januari 2020: het nieuwe jaar werd goed ingezet voor 
vogelaars toen ineens een bruine lijster opdook in Land-
schap de Liereman in Oud-Turnhout. 

8-9 februari 2020: tijdens het tweede mollenweekend 
werden meer dan 4600 waarnemingen van molshopen door-
gegeven. 

858.780 vogels30.991 tellingen44.672 tellers

meest getelde vogels/tuin
De merel 

wordt gezien 
in 75% 

van de tuinen

Bedankt aan alle tellers! - Je kan opnieuw meetellen op 30 & 31 januari 2021 -  www.vogelweekend.be

+3%

1
koolmees

3
kauw

2
huismus

resultaten • Het Grote Vogelweekend 2020

infographic in NP blad 2-2020.indd   1infographic in NP blad 2-2020.indd   1 20/02/2020   11:46:1420/02/2020   11:46:14
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Ravottersbos gered  
Het Ravottersbos in Zottegem is gered van kapping en ondertussen 
eigendom van Natuurpunt. Op 22 november 2019 trok Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir een afgeleverde kapmachtiging in. 
Zo werd het 1,77 hectare grote Europees te beschermen beukenbos 
gered. In december kon Natuurpunt het bos aankopen, dankzij een 
aankoopsubsidie vanuit de Vlaamse overheid, eigen inbreng en eigen 
financiering van Natuurpunt Zwalmvallei. 

Nieuwe uitkijktorens in de Blankaart
In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide en Houthulst zijn de 
natuurinrichtingswerken afgerond. Kers op de taart zijn de vier 
uitkijktorens waar natuurliefhebbers het waterrijke landschap vanop 
een exclusieve positie kunnen bewonderen. De Vlaamse Landmaat-
schappij voerde de laatste jaren enkele belangrijke werken uit om o.a. 
meer rietmoeras te ontwikkelen rond de Blankaartvijver. En ook de 
laaggelegen weiden die ’s winters overstromen werden beter ingericht 
voor de tienduizenden vogels die er elk jaar overwinteren of broeden.

375.000 burgers voor proper water
De Kaderrichtlijn Water is een Europese waterwet die er voor moet 
zorgen dat de waterlopen tegen 2027 weer blaken van gezondheid. De 
naleving laat echter te wensen over. Binnenkort is het aan de lidstaten 
om zich uit te spreken over de waterwet, nadat de Europese Commissie 
de wet na een kritische analyse opnieuw goedkeurde. Natuurpunt roept 
de minister op om de wet volop te steunen. Eerder spraken meer dan 
375.000  Europese burgers en 5500 wetenschappers via de campagne 
#protectwater hun steun uit voor de Kaderrichtlijn Water.

13 februari 2020: het Wolf Fencing Team Belgium bestaat een jaar en 
gaat op zoek naar extra vrijwilligers

8 maart 2020: de nieuwe uitkijktoren aan het Stappersven op de 
Kalmthoutse heide gaat officieel open.

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Nieuw: korting bij verfwinkel Tintelijn
Tintelijn is een Gents ecologisch schilders- 
bedrijf. Enerzijds is het een aannemersbedrijf dat 
werken uitvoert bij mensen thuis. Anderzijds een 
verfwinkel voor doe-het-zelvers en professionals 
én een uitgebreide webshop.

Leden van Natuurpunt krijgen 10% korting voor 
alle binnenmuurverven en 5% korting voor veel 
andere producten. In de loop van 2020 zal de 
korting ook in de webshop toegepast worden bij 
levering aan huis. Tot dan kan je je bestelling  
online plaatsen en in de winkel afhalen mét 
korting. Vergeet je lidkaart niet.

10% korting op kurkisolatie bij Eurabo
Vanaf nu krijg je ook 10% ledenvoordeel op 
kurkisolatieplaten of kurkisolatiekorrels. 
Kurkisolatie is een uniek, 100% natuurlijk en  
klimaatneutraal isolatiemateriaal. Ledenvoor-
deel: 10% korting bij aankoop van kurkisolatie, 
Steico Flex FSC ® houtwolisolatie en Pro Clima 
luchtdichtingsmaterialen.

Eurabo maakt per bestelling ook nog een mooi 
bedrag vrij voor de aankoop van bedreigde  
natuur.

-10% bij Dille & Kamille
In de winkels van Dille & Kamille vind je van  
alles voor huis, tuin en keuken. Natuurlijke 
materialen als hout, glas, aardewerk, linnen en 
katoen vormen de basis van het ruime assorti-
ment. 

Alle info en meer voordelen:  
www.natuurpunt.be/voordelen
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Een boomhut bouwen, een modderbad nemen, bloemen 
in je haar vlechten … Hun eerste wilde stapjes in de 
natuur vergeten kinderen nooit. En hoe jonger, hoe 
groter de kans dat later de passie voor natuur ontluikt. 
Dus, laat je jonge kinderen maar lekker hun ding doen 
in het groen: op eigen houtje met onze 50 tips of op 
onze Wilde Buitendagen. Schenk ze een onvergetelijk 
avontuur in de natuur! Tekst: Frederik Beeckx

Doe maar lekker wild!

Doe mee
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Wilde dingen vlak bij huis

 Speel in plassen 

 
 Maak een knotsgekke sneeuwman 

    
 Knuffel een boom 

   Begraaf jezelf onder bladeren 

   Maak een zandkasteel 

 
 Ga geblinddoekt op de tast 

  Fluit met natuurlijke materialen 

   Maak de mooiste natuurfoto 

  Zoek een figuur in de wolken 

   Versier je haar met bloemen 

Avonturen op wilde plekken

   Stap door een rivier of beek 

   Stuiter een steen op het water 

   
 Maak een wandeling op blote voeten 

 Balanceer over een boom 

   Rol van een berg 

    Volg jouw stok in een rivier 

   Onderneem een avonturentocht met  

  natuurlijke hindernissen

    Luister geblinddoekt naar de natuur 

   Ga op speurtocht in de natuur 

    Ga op stap met een jeugdbeweging 

 

Overleef in de natuur!

 Bouw een (boom)hut 

  Slaap buiten 

  Kook brandnetelsoep 

   Kook op een kampvuur 

   Ga op nachtwandeling 

  Vaar zelf op het water 

   Klim in een boom 

  Zwem in een meer, een rivier of de zee 

  Teken een schatkaart 

  Geniet van je eigen rustplek in de natuur 

Doe mee
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Steek je handen uit de mouwen!

  Kweek kruiden, bessen of groentjes 

  Maak vetbollen en hang ze rond je huis 

  Bouw een huis voor een dier 

  Zorg voor boerderijdieren 

  Werk je in het zweet voor de natuur 

  Red padden 

   Plant bomen 

   Maak kunst met wat je vindt in de natuur 
 

  Maak de gekste moddertaarten 

    Maak je eigen wandelstok 

Op onderzoek!
 

  Spot een vogel met een verrekijker 

 
 Zoek 5 verschillende vogels rond je huis 

  Neem 5 verschillende kriebeldieren  
  op je hand

   Volg 5 verschillende dierensporen 

   Verzamel 5 verschillende schelpen 

   Bekijk eens een spin onder de loep 

 Zoek kikkerdril 

  Besluip een vlinder zo dicht mogelijk 

   Zoek de mooiste steen 

  Schep met een net in het water en kijk  
 wat er leeft  
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GOED OM WETEN
 f Je kan in je directe omgeving aan de slag. In tuin, perk en 

park kan je het gros van onze 50 dingen doen. Je hoeft dus 

niet naar een natuurgebied te trekken. Hoe dichter bij huis, 

hoe makkelijker het ervan komt!

 f Al de tips zijn bijna helemaal gratis. Takken, bladeren, 

stenen en plassen zijn overal vrij beschikbaar. 

 f Ravotten in het groen is supergezond. Het bevordert de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid en stimuleert de 

fantasie, creativiteit en ondernemingszin.

 f Het doet deugd om af en toe vuil te worden. Buiten- 

spelen is pas echt ontspannend als er geen rem staat op hoe 

vuil je mag worden. Regelmatig contact met onschadelijke 

bacteriën is trouwens goed voor de ontwikkeling van het 

immuunsysteem. 

 f Kinderen die buitenspelen maken minder ruzie. Een 

natuurlijke omgeving is rustgevend waardoor ze zich beter 

in hun vel voelen. Ze kiezen zelf of ze samen spelen of liever 

even alleen.  

 f De passie voor natuur start meestal jong. Uit een 

bevraging van Natuurpunt CVN bleek dat bij zo’n 70 % van 

de volwassenen hun passie voor natuur begon op 12 jaar of 

jonger. Vooral de leeftijd van 4 tot 10 jaar blijkt bijzonder 

kansrijk. Wie jong een band creëert met de natuur, neemt 

later makkelijker een engagement op. 

 f Op www.natuurpunt.be vormen de activiteiten voor 

kinderen een aparte categorie. Zo krijg je snel een 

overzicht van wat de bezoekerscentra en afdelingen 

organiseren voor de kleine natuurliefhebbers.

Doe mee
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Het eerste weekend van april organiseren onze bezoekerscentra de Wilde 
Buitendagen vol kinderactiviteiten in de natuur. Geen saaie informatie, maar wilde 
ervaringen waarbij je lekker vuil wordt. Klaar voor een weekend vol modder, takken, 
water en vuur?

Maak je handen vuil  
Prikkel je natuurzintuigen

 f De Bourgoyen in Gent

Volg diersporen
Leer sporen lezen

 f Mechels Rivierengebied  
in Mechelen 

Rol van een berg  
Bak je eigen pot 

 f Groene Vallei in Erps-Kwerps

Verken het kievitspad 
Ontmoet nieuwe dieren

 f Uitkerkse Polder in 
Blankenberge

Ravot in de natuur  
Proef brandnetelsoep 

 f Watermolen in Meerhout

Ga op zoektocht 
Knutsel in de natuur

 f De Watersnip in Beringen

Maak zelf een vuur  
Verzamel kriebeldiertjes

 f Natuurpunt Museum in 
Turnhout 

Maak zaadbommen  
Loop op je blote voeten 

 f De Klapekster in Wortel 

Duik in de modderkeuken 
Pluis braakballen uit 

 f Schulensmeer in Lummen

Cross door de bossen 
Volg ruige workshops

 f Kiewit in Hasselt

Zweet voor de natuur 
Eet recht van het vuur

 f Landschap de Liereman in 
Oud-Turnhout

Leer survivaltechnieken  
Maak een ontdekkingstocht

 f Hageven in Pelt 

Doe mee wild en vink al meteen enkele van  
de 50 dingen die je moet doen voor je 12 af!

Het volledige programma en alle praktische informatie zoals uren, leeftijden en inschrijvingen vind je op www.natuurpunt.be/50dingen

Verstopt!

Joeri Cortens testte alle 50 dingen en veel meer uit met zijn gezin. Die ervaringen kan je lezen in het nieuwe boek ‘De 

natuur in”. We geven 15 boeken weg, maar je moet er wel iets voor doen. Tijdens de Wilde Buiten Dagen zijn ze 

verstopt in verschillende Vlaamse natuurgebieden. Op 4 april om 8u kan je op de site lezen waar en kan de schatten-

jacht beginnen. Je kan ook een boek winnen door de mooiste foto van je kinderen te maken in wilde-buiten-actie.

www.natuurpunt.be/50dingen

Doe mee

DE 
NATUUR 

IN

Joeri Cortens

Een jaar vol ontdekkingen, 
belevenissen en inzichten 

Een jaar vol ontdekkingen, belevenissen en inzichten

          Mag ik je even voorstell
en? 

Mijn gezin 

www.lannoo.com

Een jaar vol ontdekkingen,
belevenissen en inzichten 

in de natuur 
—	 Ontdek	en	beleef	de	prachtige	natuur	

van		de	Lage	Landen	op	het	ritme	van	

	 de	seizoenen

—	 Boordevol	boeiende	weetjes	over	

	 dieren,	planten	en	landschappen

—	 Met	123	originele	tips	om	zelf	op	

verkenning	te	gaan

—	 Voor	iedereen	die	wel	eens	een	

	 stapje	naast	het	asfalt	durft	te	zetten,	

	 van	bushcrafters	en	bosbaders	

	 tot	gezinnen	met	kinderen	en	

professionele	vogelaars

Joeri Cortens neemt je mee op een 

avontuurlijke tocht door de natuur van de 

Lage Landen. Elke maand ontdek je een 

nieuwe biotoop, van de Waddeneilanden tot 

de Ardennen. Verhalen over intrigerende 

planten en dieren worden afgewisseld met 

originele tips om zelf de natuur in te trekken 

en voluit te genieten van het spannende 

buitenleven.

Joeri Cortens is een eersteklas natuurkenner. 

Als Joeri vertelt, dan straalt de passie van  

hem af. Zijn enthousiasme deelt hij met  

de natuurvereniging Natuurpunt, waar hij  

al jaren mensen op sleeptouw neemt in  

de natuur. Hij is wekelijks te horen op  

de Vlaamse Radio 2 in het programma  

De Weekwatchers.
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“ZO DRAGEN WE ONS STEENTJE BIJ 
AAN EEN VEILIGE HAVEN 

VOOR DIEREN”
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Puur natuur, zo mag je Carine en Walter typeren. Op onze afspraak aan de Gentbrugse Meersen vertellen ze honderduit over 
het belang van natuur en dieren in hun leven. “Die passie delen we met elkaar en met onze honden Fleurke en Blacky. Samen 
met hen verkennen we wekelijks natuurgebieden. Daar genieten ook zij intens van. Maar altijd aan de leiband, hé! Ons moet 
je niet uitleggen dat je honden beter niet loslaat in kwetsbare natuur.”

“We zijn al 20 jaar lid van Natuurpunt en zetten ons graag in voor dieren. Als ik een gekwetst duifje langs de weg zie liggen, 
neem ik het mee voor verzorging in het vogelopvangcentrum. Via Joost konden we mee op pad met de Natuurpunters die 
gekwetste kustvogels helpen. Toen zeiden we tegen elkaar: ‘daar zouden onze centjes goed besteed worden’. En dus namen we 
Natuurpunt op in ons testament. Kinderen hebben we niet, dus waar kunnen we beter in investeren dan in de uitbreiding en 
versterking van de natuur? Dat is goed voor iedereen: mens en dier!”
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Column

W
at? Gaan wij wandelen? 

Dat is KEISAAI!’ Met 

deze legendarische zin 

veegde mijn jongste 

dochter in één klap al 

mijn geloofwaardigheid van tafel bij de 

begeleide boswandeling die we deden op 

de voorstelling van Het bosboek.  

Bij deze steek ik iedereen die denkt dat 

mijn kinderen altijd huppelend mee gaan 

wandelen, graag een hart onder de riem. 

Dat is dus echt niet zo – integendeel. Ik 

zette niet voor niets ‘Tien manieren om 

kinderen wel vooruit te krijgen’ in het boek. 

Twee cruciale dingen die ik in de loop der 

jaren leerde, deel ik graag met jullie. 

Ten eerste: je kroost omkopen is 

volledig toegestaan. Gaan wandelen 

zonder tussendoortjes is een echte no-go 

(niet in het minst voor mezelf, hèhè). 

Daarom heb ik altijd wat eten achter de 

hand, of ik zorg ervoor dat er een café op de 

route ligt. Een typische beginnersfout die 

ik intussen gelukkig wel heb afgeleerd: er 

alleen aan denken koeken voor de kinderen 

mee te nemen om mezelf vervolgens 

tevreden te moeten stellen met alleen wat 

water uit de drinkbus. 

De tweede gouden tip: vergeet het 

aantal kilometers. Daarvoor ben ik Dirk, 

de enthousiaste natuurgids die me hielp bij 

het schrijven van Het bosboek, nog altijd 

dankbaar. Elke keer als ik dit advies toepas, 

wordt het gegarandeerd een relaxte 

bosmiddag. Zeker bij mijn jongste dochter 

werkt het goed ( je weet wel, die toffe van 

aan het begin van dit stuk). Hoe je dat 

aanpakt? Simpel: ga gewoon het bos in.  

Ga waar je zintuigen je brengen. Dat klinkt 

misschien zweverig, maar het is echt 

plezant. Oké, je komt waarschijnlijk amper 

vijfhonderd meter vooruit. Wat zeg ik, bij 

tijden zal het erop lijken dat je bezig bent 

met een ware Processie van Echternach, 

maar so what? Laat het jezelf toe er 

gewoon van te genieten. Zonder plan. 

Zonder klok. Zonder vooraf bepaalde route. 

‘Kijk, paddenstoelen!’ 

‘Yes, modderstrepen op mijn wangen.’  

‘Oh, een plas, springeuh!’  

‘Ruik eens?’ 

‘Check mijn takkenkamp!’ 

Dat ik deze tips toepas betekent zeker niet 

dat ze 100% zeurvrij mee gaan wandelen, 

laat staan dat er nooit meer geroepen 

wordt dat naar het bos gaan echt het 

ALLERSAAISTE is dat er bestaat – OOIT. 

Maar kijk, onze omkoperij, trucs en 

volharding blijken af en toe toch te lonen. 

Afgelopen zomer maakten wij in Slovenië 

met ons vieren een pittige bergwandeling. 

Bleken onze dochters zichzelf overnight 

getransfomeerd te hebben in volleerde 

berggeiten! Ze praten nu nog over het 

applaus dat ze kregen van de andere 

wandelaars toen ze na drie volle uren 

stijgen, en maar een héél klein beetje 

gezeur en getreuzel, de bergtop bereikten. 

Misschien hielp het ook wel dat we hen op 

voorhand (papieren) medailles hadden 

beloofd. Zo reikten we op de top vier 

medailles uit: één voor de Vrolijkste 

Stapper, één voor Beste Stapper-Spotter, 

nog eentje voor Stoerste Hoogtevrees-

Overwinnaar en tot slot één voor de 

Lekkerste-Hapjes-Bezorger. Drie keer 

raden welke ik in de wacht sleepte. 

PROFIEL Sarah Devos
Sarah Devos is schrijver en illustrator van o.a. Het 
bosboek en Het zeeboek. Momenteel bevindt ze zich 
in hogere sferen om wolken, regenbogen, sterren, 
planeten en nog meer wonderlijke dingen boven ons 
hoofd, te onderzoeken. Wat ze daar ontdekt, bundelt 
ze in haar nieuwe boek Hemel (najaar 2020).

Iedereen de boom in!

Over zeurende 
kinderen en hoe ze 
(soms) mee te krijgen 
naar het bos

Sarah
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Mijn gebied

STAPPERSVEN- 
KALMTHOUTSE HEIDE

IN KALMTHOUT

Aan het Stappersven opende begin maart een 

nieuwe uitkijktoren. De 11 meter hoge toren geeft 

een uniek uitzicht over het landschap dat  

ingrijpend hersteld is dankzij het LIFE Helvex  

project. Nergens kan je zo goed de uitgestrektheid 

en pracht van het gebied ervaren.  

Het Stappersven maakt deel uit van het  

grensoverschrijdende natuurgebied Grenspark  

Kalmthoutse heide. Een prachtig gebied om te 

wandelen tussen heide, vennen en bossen.

WANDELEN

Natuurpunt stippelde verschillende wandelroutes uit rond het 

Stappersven. Natuurlijk valt er in het Grenspark nog meer te 

wandelen. www.natuurpunt.be/stappersven

“Het mooiste uitzicht  
    vanop de Stapper”
Marc Vogels

Natuurpunter 

“Twee jaar geleden volgde ik de cursus Natuurverkenner 

Stappersven. Nadien begon ik met vrijwilligerswerk. Voor 

Natuurpunt volgde ik de bouw van de uitkijktoren op.  

Twee of drie keer per week ging ik langs de werken. Ik heb 

30 jaar in de bouw gewerkt dus kon ik mijn ervaring goed 

gebruiken. De toren is opgetrokken uit steen als verwijzing 

naar de vroegere steenbakkerij. De stenen voor de forten 

rond Antwerpen komen hier vandaan. Ook de vorm van de 

toren verwijst naar het verleden. Hier is vier meter turf 

gestoken, zo ontstond het ven. De vorm van de torentjes die 

ze met de turfblokken maakten is identiek aan die van de 

toren. De Stapper is nu klaar en biedt een subliem uitzicht 

op het ven, ik ben er wel trots op.”
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Mijn gebied

“De heide is mijn    
 tweede thuis”
Jef De Winter

Boswachter ANB

  “Een weidsheid  
 vol herinneringen”
Sofie Versweyveld

Natuurliefhebber, dwaler 

“De Kalmthoutse Heide is al sinds 2005 mijn werkterrein, 

het mooiste kantoor dat je je kan voorstellen. Ik begon als 

arbeider, werd ploegbegeleider en later boswachter. Als 

boswachter stuur ik de beheerwerken aan, volg ik mee de 

monitoring door onze vrijwilligers op en werk ik rond 

recreatie en brandpreventie. Voor ik boswachter werd was 

ik als vrijwilliger actief in het beheerteam van het Stappers-

ven, dus ik ken het gebied en Natuurpunt erg goed. Het is 

fijn om hen als buur te hebben. We werken samen met het 

Grenspark aan het LIFE Helvex project. Mijn favoriete 

stukje? Ik vind het overal wel mooi, maar het liefst sta ik 

midden op de open heide, als je rondom rond enkel 

uitgestrekte natuur ziet.”

“De Kalmthoutse Heide is altijd een van mijn favoriete 

natuurgebieden geweest. Als kind kwam ik hier vaak. Met 

de scouts of met mijn papa. Ook nu ik verder weg woon, 

zoek ik nog steeds de rust en weidsheid van de heide op. 

Iets meer dan een jaar geleden stierf mijn papa. Te vroeg, 

zoals elke dochter wel vindt. Ik ben geen kerkhofganger. In 

alle eerlijkheid, het graf boezemt me nog steeds angst in. 

Daarom kom ik graag naar de heide. Hier voel ik nog steeds 

zijn aanwezigheid. De herinneringen aan schaatsen over 

bevroren slootjes draag ik met me mee. Ik ben blij dat 

Natuurpunt de natuur hier herstelt en beschermt. Voor 

mezelf, de herinneringen, mijn kinderen en voor iedereen 

die net als ik geniet van de natuur.”
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In actie

Om natuurgebieden toegankelijk te maken en de natuur toch zoveel mogelijk te beschermen, 

is de nood ontstaan om aan handhaving te doen. Die belangrijke taak neemt de bijzondere 

veldwachter op zich.  Met 16 zijn ze ondertussen, actief in gebieden verspreid over Antwerpen, 

Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, de bijzondere gastheren van onze 

natuurgebieden. Tekst: Yasmine Heynderickx - Foto's: Wim Dirckx

1 Even kennismaken  

Dit zijn Kris en Willy, de bijzondere 

veldwachters van Averbode Bos & Heide. 

Ze gaan regelmatig samen op ronde. 

Voor de bezoekers en buurtbewoners van 

het gebied zijn ze een aanspreekpunt.  

Elke wandelaar, met of zonder hond, 

wordt vriendelijk begroet. 

 2 Gastheer  

Je herkent de bijzondere veldwachter 

in één oogopslag aan het donkergroene 

uniform, met daarop het kenteken van 

zijn functie. Zo weet je meteen waar je 

met vragen over het gebied terecht kan. 

De bijzondere veldwachter kent het  

op zijn duimpje. 

3 Wegwijzers 

Aan de ingang van elk gebied staan 

toegankelijkheidsbordjes waarop je kan 

zien of je hier als wandelaar, fietser of 

ruiter mag komen. Als je je niet aan de 

regels houdt, zullen de bijzondere veld-

wachters je de juiste weg wijzen. 

EEN VELDWACHTER
MET BIJZONDERE TAKEN

1 2
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In actie

4 Alert 

Wanneer de bijzondere veldwachters iets 

opmerken dat aan reparatie of vervan-

ging toe is, documenteren ze dit en geven 

het door aan het beheerteam. Een  

gebroken poortje, een kapot infobord, 

een gewond dier of een omgevallen 

boom: niets ontsnapt aan hun oog.

5 Verboden toegang   

Kwetsbare delen van het gebied slui-

ten we af om de natuur te beschermen. 

Hier mag je als bezoeker niet komen. 

De bijzondere veldwachters controleren 

daarom regelmatig of de slagboom nog 

functioneert en stevig verankerd is.

6 Proces-verbaal  

Moutainbikers en ruiters die op de wegen 

rijden die voor hen niet toegankelijk zijn, 

zorgen voor diepe slijtage. Bij herhaalde 

inbreuken of problemen zoals sluikstort, 

visserij e.d. kan de bijzondere veldwach-

ter vaststellingen doen en de politie 

inschakelen. 

3

5

4

6
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Visie

"Wordt dit de 
toekomst? 
Ghost species als 
spookgetuigen 
van de verdwenen 
biodiversiteit."
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Visie

2020, 
het jaar van de waarheid  

voor biodiversiteit
Wereldwijd staan 1 miljoen soorten op uitsterven. In Vlaanderen is 1 op 3 van de gekende 

soorten bedreigd, het biodiversiteitsverlies gaat sneller dan ooit. Willen we onherstelbare 

schade voorkomen, dan moet het in de komende tien jaar gebeuren. Dit jaar komen 

wetenschappers, beleidsmakers en wereldleiders bij elkaar om te bespreken hoe we de 

biodiversiteitscrisis een halt kunnen toeroepen. Wordt 2020 het jaar van de gemiste kans of 

van de grote ommekeer? Tekst: Diemer Vercayie, tekeningen: Korneel Detailleur.

Convention on biological diversity

1992 was een historisch jaar voor natuur-

bescherming. In Rio de Janeiro, Brazilië, 

ondertekende de grote meerderheid 

van de landen een overeenkomst om de 

biodiversiteit op aarde te beschermen. 

De ‘Convention on Biological Diversity’ 

(CBD) of het Biodiversiteitsverdrag was 

geboren. Ook 2020 kan de geschiede-

nisboeken ingaan als een belangrijk 

kantelpunt. In oktober dit jaar wordt in 

Kunming, China, de Biodiversiteitstop 

van de Verenigde Naties gehouden. Daar 

zal een nieuwe biodiversiteitsstrategie 

voor de komende tien jaar vastgelegd 

worden. Om goed te begrijpen waarom 

dit zo belangrijk is voor natuurbescher-

ming wereldwijd én in Vlaanderen, 

moeten we even terug in de tijd. 

In 2002 legden de landen die het verdrag 

ondertekenden zich het doel op om 

tegen 2010 een wezenlijke vermindering 

van de achteruitgang van biodiversiteit 

te realiseren. Niet onverwacht was het 

biodiversiteitsverlies in 2010 nog lang 

niet gestopt. Op de bijeenkomst in Aichi, 

Japan, dat jaar werden de ambities 

verhoogd en werd een langetermijnvisie 

afgesproken: tegen 2050 moeten we 

biodiversiteit naar waarde schatten,  

behouden, herstellen en op een duur-

zame manier gebruiken. Er werden  

concrete tussentijdse doelen opgesteld  

tegen 2020. Ook Europa vertaalde dit 

naar een eigen biodiversiteitsstrategie 

met 7 doelen en 20 acties. 

Biodiveristeitsverlies in versnelling

Intussen is 2020 aangebroken en voelt 

iedereen aan dat de doelen niet bereikt 

zijn. Het officiële rapport van de CBD en 

het Vlaamse Natuurrapport worden pas 

dit voorjaar verwacht. Toch geven  

Nooit eerder verdwenen 
er zoveel soorten op 
zo’n korte tijd, een 
onomkeerbaar verlies.
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Visie

tussentijdse rapporten al aan dat, 

ondanks vorderingen, de trend nog 

steeds negatief is. Het lijvige verslag van 

IPBES, het wetenschappelijk orgaan 

over biodiversiteit van de Verenigde 

Naties, gepubliceerd in mei vorig jaar, 

waarschuwt dat 25% van de gekende 

soorten bedreigd is en 1 miljoen soorten 

op uitsterven staan. “Zonder ingrijpende 

actie zal het verdwijnen van soorten nog 

versnellen en die verdwijnsnelheid is nu 

al tientallen tot honderden keren hoger 

dan het gemiddelde van de afgelopen 

tien miljoen jaar.” 

In Vlaanderen worden per soortgroep 

Rode Lijsten opgemaakt om na te gaan 

in hoeverre de gekende soorten bedreigd 

zijn. Daaruit blijkt dat 7% van de soorten 

die hier voorkwamen uitgestorven zijn 

en 30% van de soorten ook die richting 

uitgaan. Wat de Europees beschermde  

natuur in onze regio betreft is het  

ondanks lichte vorderingen nog slechter 

gesteld. 86% van de habitats en 42% 

van de soorten bevinden zich in ‘zeer 

ongunstige staat’. De komende jaren 

zijn beslissend voor het behoud van de 

biodiversiteit. We moeten in de komende 

10 jaar de neerwaartse trend keren. 

Dit besef én de wetenschap dat de vrij-

willige afspraken in de vorige biodiversi-

teitsstrategieën gefaald hebben, zorgen 

voor een koortsachtige, wereldwijde 

zoektocht naar doelen en werkwijzen 

voor de biodiversiteitsstrategie 2030. 

Het Aichidoel dat het best gewerkt 

heeft is de doelstelling om 17% van het 

landoppervlak te reserveren voor natuur. 

Daarom wordt op dit doel verder gebor-

duurd. Willen we het merendeel van de 

biodiversiteit behouden, dan moeten 

we 30 tot 70% van het wereldoppervlak 

(land en zee) reserveren voor natuur.

 

Maak doelen wettelijk bindend

In januari verscheen de eerste ontwerp-

versie van de 2030 strategie. Het doel 

om 30% van de oppervlakte te reserveren 

voor natuur werd daarin al opgenomen. 

Ook het Europees Parlement maande de 

Europese Commissie al aan om in haar 

eigen Green Deal en Europese biodiversi-

teitsstrategie het 30% doel op te nemen. 

Daarbij is het natuurlijk belangrijk 

dat niet enkel de economisch minder 

rendabele gronden beschermd worden, 

maar dat prioriteit gegeven wordt aan de 

gebieden met de grootste biodiversiteit. 

Ook de grote externe bedreigingen zoals 

klimaatverandering of stikstofdepositie 

(voor de Vlaamse context) moeten een 

halt toegeroepen worden, anders blijft  

in de beschermde gebieden de natuur  

achteruitgaan. Natuurbeschermingsorga-

nisaties en het Europees Parlement plei-

ten ervoor dat de doelen dit keer wettelijk 

bindend worden. In alle beleidsdomei-

nen, dus ook bij landbouw of economie, 

moet rekening gehouden worden met 

het behoud van biodiversiteit. Bovendien 

moet het budget voor de aanpak van de 

biodiversiteitscrisis de ware ernst van de 

problematiek reflecteren.

30% van de oppervlakte 
moet gereserveerd 
worden voor natuur.

Denk mee over de natuur! 

Wat kunnen wij als Natuurpunters 

doen om de biodiversiteitscrisis het 

hoofd te bieden? Hoe zien we de 

natuur binnen 30 jaar? En hoe gaan 

we om met de veranderingen in 

natuur, klimaat en samenleving? Waar 

willen we voor gaan en staan als 

vereniging? Als jij daar als lid, 

vrijwilliger of medewerker graag mee 

over nadenkt, kan je deelnemen aan 

ons toekomsttraject. Dat kan  

via werkgroepen of via online 

participatie. Geef je interesse aan op  

www.natuurpunt.be/toekomsttraject
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Samenwerken

duo
Groene Vingers in de zorg

Met het project Groene Vingers in de zorg willen 

Natuurpunt CVN en haar projectpartner Ecolife, 

verschillende zorgcentra in Vlaams Brabant ver-

groenen. Onder meer Woonzorgcentrum  

Sint Bernardus engageert zich om hun ecologische 

voetafdruk te verlagen en zo ambassadeur te zijn 

 in de zorgsector.

Bart Coessens - directeur bewonerszorg: “Met het 

centrum hechten we veel belang aan hoe we 

omgaan met ons energie- en waterverbruik, hoe 

we onze mobiliteit organiseren … Groene Vingers in 

de zorg geeft ons de mogelijkheid om samen met 

Ecolife en Natuurpunt CVN, en met de financiële 

steun van de Provincie Vlaams-Brabant, onze  

werking onder de loep te nemen. We kijken waar 

we duurzamer kunnen werken, hoe we de  

beleving van onze bewoners kunnen versterken 

en hun welzijn kunnen verhogen door een meer 

biodiverse inrichting.”

Silvia Dubois, projectmedewerker Natuurpunt CVN: 

“Via dit project helpen we zorgcentra evolueren 

naar duurzame en groene verblijven die inspelen 

op het welbevinden van bewoners en bezoekers. 

Zo creëerden we in het woonzorgcentrum Sint 

Bernardus een veilige verkeersarme zone met 

pop-up groen en maakten we het park toeganke-

lijk voor iedereen. Bij de feestelijke aftrap van het 

project konden bewoners genieten van heerlijke 

proevertjes uit de natuur, duo-fietsen en elektrische 

fietsen testen en konden ze samen bouwen aan het 

bijenhotel.”
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De mooiste vakanties midden in de natuur

Landal GreenParks heeft ruim 90 vakantieparken midden in de natuur. 
Je kan er vanuit je accommodatie al heerlijk genieten van de omgeving. 
We weten ondertussen dat vertoeven in de natuur je fitter en gezonder 
maakt en een positieve invloed heeft op je welzijn. En laat rust, ruimte 
en natuur nu net de belangrijkste redenen zijn voor gasten om Landal 
GreenParks te kiezen.

www.natuurpunt.be/landal

VITO wint de eerste  
 award Biodivers Bedrijf

Onder impuls van de Vlaamse overheid, het bedrijf Corridor en  
Natuurpunt werd de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit georgani-
seerd. Daarmee wil de overheid bedrijven stimuleren om te werken aan  
biodiversiteit. Dat gebeurt met succes: 133 bedrijven hebben zich  
geëngageerd voor meer van 1900 hectare. Of hoe de natuur ook buiten  
de natuurgebieden terecht aandacht krijgt. 

In december 2019 werd de eerste Award Biodivers Bedrijf uitgereikt. Die 
werd gewonnen door het VITO in Mol. De wetenschappelijke instelling 
van de Vlaamse overheid investeert in een beheerplan en laat zich ook 
begeleiden door het jonge studiebureau Biotoop voor een adequate uit-
voering. Zo wordt er op ruim 180 hectare voor meer heide, kwaliteitsvolle 
schrale graslanden en nog veel meer gezorgd: een middelgroot  
natuurgebied, zeg maar.

Overschotten voor akkervogels 

Sinds 2019 werkt biobakkerij De Trog samen met Natuurpunt. De  
bakkerij schenkt haar productieoverschotten van zaden (zonnebloempit, 
pompoenpit, sesam) aan Natuurpunt om uit te spreiden over de vogel- 
akkers in het Heuvelland. Tijdens de winter profiteren de akkervogels  
zoals vinken, putters en leeuweriken hiervan. Die vogels hebben het 
moeilijk omdat voedsel schaars geworden is op de intensief bewerkte 
akkers.

Daarnaast plantten we samen anderhalve hectare bos aan. Het startschot 
van die actie werd gegeven tijdens “De Warmste Week” en op 15 februari 
2020 gefinaliseerd met het planten van ruim 1000 bomen op de  
Sulferberg in Westouter. Door de verdere uitbouw en groei van natuur-
gebieden actief te steunen, onderstreept De Trog haar maatschappelijk 
engagement om het welzijn van de komende generaties veilig te stellen.

www.natuurpunt.be/detrog
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Thee drinken voor het Silsombos

Pukka creëert organische thee en voedings- 
supplementen voor een bewuster en gelukkiger 
leven. Met een warme kop biologische kruiden-
thee wil Pukka mensen, planten en de planeet 
met elkaar in verbinding brengen. Omdat 
een tas thee niet enkel lekker moet zijn maar 
ook duurzaam, kiest  Pukka voor 1% For The 
Planet. Het bedrijf doneert zo jaarlijks 1% van 
haar omzet aan Natuurpunt, die we investeren 
in de aankoop en beheer van het Silsombos in 
Kortenberg.

www.natuurpunt.be/pukka

Cultuur zorgt voor bomen

Toernee Mondial is een samenwerkings- 
verband van verschillende cultuurcentra en 
podia in Vlaanderen. Met 19 concerten in 17 
culturele centra brachten ze wereldmuziek 
naar Vlaanderen. Om de CO2 uitstoot, een ge-
volg van de verplaatsingen van de bands, toch 
enigszins te neutraliseren investeert 
Toernee Mondial in de aanplant 
van nieuw bos in Vlaanderen. Per 
verkocht ticket ging er een bijdrage 
naar Natuurpunt. Bovendien werden de 
toeschouwers ook aangemoedigd om zelf 
actief bij te dragen aan de realisatie van 
nieuwe bossen door een vrije gift te doen.

“We voelen ons nauw met de natuur verbonden en zijn dan 
ook trots op de jarenlange samenwerking met Natuurpunt. 
Voor elke boeking die wordt gemaakt met het Natuurpunt 
ledenvoordeel planten de vrijwilligers een boom en  
doneert Landal GreenParks ook nog eens  
gemiddeld 5 euro per boeking. Zo dragen we 
allemaal ons steentje bij aan meer groen  
in Vlaanderen.” 

Marion Steenbergen, Manager  
Marketing & Sales bij Landal GreenParks

Muziek versmolten met natuur

Patricia Vanneste besloot, na 14 jaar vast en stichtend lid te zijn geweest 
van de muziekgroep Balthazar, haar eigen weg te gaan onder de naam 
Sohnarr.  Haar muziek is heel erg verbonden met de natuur en een  
verlies aan identiteit. Die twee aspecten dienden als bron voor haar 
eerste plaat, Coral Dusk. Ze schreef en nam alle muziek op tijdens een 
soloreis door Zweden en Noorwegen in de herfst van 2018.

De Sjel is een rondreizende installatie. Een shelter die versmolten lijkt 
met haar omgeving dankzij haar spiegelende wanden. Je kan er schuilen 
en jezelf vergeten door te staren naar het omliggende landschap en er 
zodoende mee te versmelten. Binnenin de installatie kan je rustig plaats-
nemen en de muziek van Coral Dusk integraal beluisteren. 

Met dit initiatief wil Patricia Vanneste mensen uitnodigen om er alleen 
opuit te trekken, op zoek naar de Sjel, om de intensiteit te ervaren die zij 
heeft opgezocht. Neem plaats op de enige stoel aanwezig in de installatie 
en laat je meevoeren met de muziek, uitkijkend op en versmeltend met 
de prachtige natuurlijke omgeving. De plaat Coral Dusk zal uitkomen in 
mei 2020 en Natuurpunt krijgt de absolute primeur om de Sjel tentoon 
te stellen in een aantal natuurgebieden. 

Grote Netewoud: 4 maart - 7 april 
Verdere planning vind je op onze website.

www.natuurpunt.be/sjel
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Boven: Geert vertelt honderduit over het gebied. Foto: Natalie Sterckx 
Onder: het typische glooiende landschap van Zammelen. Foto: Vilda/Rollin Verlinde

Hier leeft de das, al zal je hem niet snel te zien krijgen. Foto: Vilda/Yves Adams

Tussen dassen en bloesems,
             lente in Zammelen

Op de grens tussen Droog en Vochtig Haspengouw ligt een pittoresk dorpje bestaande uit een 
paar straten, een lieflijk kerkje en een pracht van een natuurgebied: Zammelen. Het dorp ligt 
hoog en droog op een heuvel terwijl de Mombeek beneden door de vallei kronkelt. Wandelen in 
Zammelen in de lente is verkwikkend voor je zintuigen: een overdaad aan geuren en kleuren, de 
stilte die af en toe doorbroken wordt door het gekwinkeleer van de vogels. Tekst: Natalie Sterckx

Aan ’t Zoalke staan Geert Kem-

peneers en Gilbert Drabbe me 

al op te wachten. Geert is de 

conservator van het gebied en heeft het 

van een klein stukje grond in erfpacht, 

zien uitgroeien tot een gebied van on-

geveer 50 hectare. Dat vraagt heel wat 

beheer en onderhoud. Gilbert Drabbe is 

het nieuwste lid van de kleine kern van 

Natuurpunt Kortessem, waar Zammelen 

onder valt. Als gediplomeerd natuurgids 

wil hij nu zijn steentje bijdragen. 

Hij wil me ook meteen al iets laten zien. 

Als je vanop de parking aan het ’t Zoalke 

naar de vallei richting Gors-Opleeuw 

kijkt, zie je een verweerde paal staan 

op de zandweg. “Waar een God is, is 

een weg”, leest Gilbert. “Hier loopt een 

kerkweg. Een oud pad dat van de ene 

kerk naar de andere liep vooral om naar 

de begrafenis te gaan in de omliggende 

gemeenten.” De kerk luidt een paar 

keer als om dit te bevestigen. Tijd om te 

vertrekken. 
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In het hellingbosje geurt het weelderig naar daslook. 
Foto: Vilda/Rollin Verlinde

Via een holle weg dalen we af naar de 

vallei van de Mombeek, het hart van het 

natuurgebied. Als je hier links in het  

hellingsbosje tussen april en juni  

passeert, komt er een doordringende, 

maar niet onaangename geur je  

tegemoet. Het is de geur van daslook  

die hier massaal groeit en waarvan de 

bloemen de bodem wit kleuren. 

In de lente is het ook in de vallei rond de 

Mombeek een explosie van kleuren: het 

geel van de dotterbloemen, het wit van de 

pinksterbloemen, het paars van de koe-

koeksbloemen en het groen-blauwige van 

zeegroene rus. “Ik hoop dat we hier ook 

snel weer orchideeën gaan zien”, vertelt 

Geert. “Dankzij het LIFE project Vochtig 

Haspengouw is het overstromingsgebied 

weer opengemaakt. Planten en dieren 

krijgen hier opnieuw alle kansen. Twee 

keer per jaar wordt er gemaaid in de 

vallei en daarbij krijgt Natuurpunt hulp 

van enkele klassen uit de basisschool in 

Vliermaalroot in Kortessem.”

Terwijl Gilbert en ik op het pad blij-

ven staan, wil Geert ons tonen hoe nat 

het in de vallei kan zijn. Wat verderop 

staan vier palen met in het midden een 

stok. Tussen die vier palen is er een echt 

stukje moeras, drijfzand. Met een beetje 

moeite, duwt Geert de lange stok zo’n 4 

à 5 meter de grond in. “Hier blijf je best 

weg, anders eindig je zoals de legende. 

Er wordt gezegd dat hier ooit een kar 

met paard en al in het moeras verdween. 

In de volksmond noemen we dit een 

bodemloze put.” 

Over het bruggetje van de Mombeek 

komen we aan de rand van het natuur-

gebied. We wandelen langs een akker 

en duiken wat later weer het glooiende 

landschap in. We komen hier regelmatig 

nog hoogstamboomgaarden tegen. Ze 

staan wat verloren tussen de vele strakke 

rijtjes moderne laagstamplantages met 

appelen en peren. Toch worden ze hier 

gekoesterd. En de fruitsoorten die ze 

voortbrengen hebben nog klinkende 

namen zoals  ijzerappel, keulemannekes, 

dubbel flippen, Kernielse zwarte kers ...

We wandelen nu aan de overkant van de 

vallei met een prachtig zicht op de kerk 

van Zammelen. De lucht is strakblauw, 

de natuur groen en de stilte is een zegen. 

Alleen de buizerd laat af en toe zijn 

schrille roep horen. “Je loopt hier precies 

door een postkaart”, zegt Gilbert en ik 

kan dat alleen maar beamen.
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Naar buiten

Wat verderop wandelen we over de voormalige spoorlijn tussen 

Tongeren en Sint-Truiden. Vroeger werd over die lijn heel wat fruit 

vervoerd, nu is het een prettig fietspad. We houden even halt aan 

de uitkijktoren, met wat geluk zie je hier een ijsvogel. “De kwaliteit 

van het water is de laatste jaren heel erg verbeterd”, zegt Geert. “En 

stilaan zie je meer leven in en rond het water.” Na de gerenoveerde 

hoeve Herkwinning kom je via enkele boomgaarden weer op een 

verharde weg. Plots begint Geert al zoekend over-en-weer te lopen 

langs de kornoeljehaag. “Ah, hier is het. Het dassenpoortje”,  

glundert hij. “Dat poortje gaat maar naar één kant open zodat de 

das de weg niet kan oplopen en als hij toch op de weg zou belanden 

kan hij via dit klaphekje weer veilig het weiland in. Maar het zit 

goed verstopt in de haag. Misschien moet ik het volgende keer  

eens markeren.”

De kans dat je hier een das tegenkomt is bijzonder klein, maar als 

je goed oplet, zie je wel overal zijn sporen. Wat verderop stoppen we 

even op het smalle paadje met aan de ene kant een meidoornhaag 

en aan de andere kant een boomgaard. “Kijk hier”, zegt Gilbert,  

“een gat in de haag. Dat is van de das. En als je nu naar de andere 

kant kijkt zie je daar zijn spoor doorlopen. Dat noemen we een  

dassenwissel.”

“En daar onderaan de helling ligt zijn burcht”, vult Geert aan. “Daar 

zie je de opening van zijn pijpen. Die komen rechtstreeks uit op de 

akker, maar gelukkig voor hem op een stukje dat niet omgeploegd 

is. We zijn overeengekomen met de boer dat hij dit stukje niet  

bewerkt zodat de das zijn leefgebied beschermd is.”

Via een trapje komen we weer in een veldje met fruitbomen.  

In de zomer en het najaar kan je hier smullen van pruimen, kersen, 

appelen en peren. Hierboven heb je een ruim zicht op Tongeren in 

de verte. Verderop op het pad, zie ik nog heel wat dassenwissels.  

Je moet er gewoon oog voor hebben. 

Waar je geen moeite voor moet doen om ze in het landschap te 

spotten, zijn de vele maretakken. De groene bolvormige halfparasiet 

zie je hier veel. “Wist je dat de blaadjes niet naar het licht groeien 

zoals andere planten? De maretak is, om het met een duur woord te 

zeggen, niet heliotroop. Hij groeit dus niet naar de zon, maar wel in 

een mooie bolvorm in alle richtingen. Dat is nog blijven hangen uit 

mijn natuurgidscursus”, lacht Gilbert.

We glibberen nog over enkele smalle paadjes naar boven op de 

kerkweg, terug naar de kerk van Zammelen. Op de betonweg 

probeer ik de modderige leemgrond van mijn schoenen te stampen, 

maar dat is nog zo simpel niet. Die zullen nog een flinke poetsbeurt 

nodig hebben. Maar dat heb ik er best voor over.

Bloesems in Haspengouw
In de lente is het een droom om in 
Haspengouw te vertoeven. Het wordt wel eens 
het Toscane van het noorden genoemd. En 
dat is niet voor niets. Je kan er makkelijk een 
weekend dwalen tussen de bloeiende bermen, 
hoogstamfruitbomen en mooie beekvalleien. 
Van het rijke verleden zijn hier nog veel 
zichtbare sporen zoals Romeinse grafheuvels, 
Romaanse kerkjes, imposante kastelen en 
hoeves. In Zuid-Limburg is afwisseling troef. 

B&B De Fruithoeve
De Fruithoeve is een gezellige B&B op een bloeiend 
fruitbedrijf. Je geniet er van de natuur, vlak bij het 
fietsroutenetwerk en talrijke bewegwijzerde wandelingen. 
Een vleugje cultuur? De oudste stad van België, 
Tongeren, ligt vlakbij. In Maastricht sta je op amper een 
half uur tijd. Zo valt er voor iedereen wel iets te beleven! 

Meer info en reservatie:
B&B De Fruithoeve, Hertstraat 48,  
3732 Schalkhoven-Hoeselt, 0473-82 25 42,  
an@fruithoeve.be , www.fruithoeve.be

Win een overnachting voor 2 personen 
met ontbijt. Geef antwoord op de vraag 
“Van welk dier tref je in Zammelen veel 
sporen aan?” en wie weet verblijf jij 
binnenkort in Haspengouw.  
www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen?
Natuurpuntleden krijgen 5% korting op vertoon van een geldige 
lidkaart. Geldig gedurende 2020, behalve voor weekends tijdens 
de maanden juli, augustus en september. Niet cumuleerbaar met 
extra kortingen. Enkel bij boeken via website De Fruithoeve: bij 
boeken code 'NATUURPUNT' gebruiken.

W I N !
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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

EEN KLEIN GEBAAR
MAAKT EEN GROOT VERSCHIL

BEBDTP1328_Bebat_A4_natuurpunt.indd   1 4/11/19   11:45



Antwerpen

 Kleine Netevallei, Lier tot 
Zandhoven

Door de omvorming van zonevreemde weekendver-
blijven in valleigebied creëren we hier een win-win 
voor waterberging en natuur. Het water kan hier 
tijdelijk blijven staan, zo worden bebouwde gebie-
den verderop beschermd tegen overstromingen.

 Het Waverwoud
Natuurpunt wil het woud fors uitbreiden. Bossen 
zijn cruciaal voor de toekomst gezien hun tempe-
rende werking op het klimaat. Ze  leggen niet alleen 
CO2 vast, maar doen ook dienst als anti-overstro-
mingsmaatregel en zorgen voor afkoeling.

 Kalmthoutse Heide
Hier ligt een groot stuk veen te verdorren, waardoor 
veel CO2 vrijkomt. De oorzaak is een gracht die 
belangrijk is voor de landbouw. Om het water tegen 
te houden bouwt Natuurpunt een kleischerm. Als 
dat werkt, groeit het veen weer aan en kan het 
opnieuw CO2 opslaan.

Limburg

 Vallei van de Zwarte Beek
In de vallei van de Zwarte Beek werkt Natuurpunt 
via het Interregproject Care-Peat aan veenherstel. 
Veen werkt als een gigantische spons en gaat zo 
wateroverlast en droogte tegen. Groeiend en gezond 
veen kan bovendien veel CO2 opslaan. 

 Schulensbroek
In het Schulensbroek komen Demer, Gete en Herk 
samen. Een groot deel van het regenwater afgevoerd 
vanuit Brabant en Limburg passeert hier. Met het 
LIFE Delta project werkt Natuurpunt aan het 
herstel van de natuurlijke waterbergende functie. 

Oost-Vlaanderen

 Bourgoyen-Ossemeersen
Grote natuurgebieden gelegen aan de rand van een 
stad zijn op warme dagen koeler. Het zijn cruciale 
buffers in periode van hittestress. Dankzij goed 
gerichte ventilatie-assen en stadsrandbossen krijgen 
we koele lucht tot in het hart van de stad.

 Sigmaplan, de Schelde  
en haar zijrivieren

Het Sigmaplan rond de Schelde is het grootste 
klimaatproject in Vlaanderen. Dankzij overstro-
mingsgebieden beschermen we steden en dorpen. 
De tijd is rijp om die succesvolle aanpak te vertalen 
naar de Dender, de Leie en het kustgebied. 

Vlaams-Brabant

        Zuunvallei
De Zuunbeek is een rivier met sterk wisselende 
waterstanden. De aanleg van gecontroleerde 
overstromingsgebieden zorgt voor een vertraagde 
afvoer van neerslag naar beken en riolen.

West-Vlaanderen

        Poldergraslanden
Poldergraslanden beschermen onze kustgemeenten 
tegen overstromingen. Zonder polders zouden die 
na zware regenval onder water staan. Daarnaast 
houden ze een grote hoeveelheid CO2 vast.

         Het Zwin, Knokke-Heist
Sinds kort stroomt er opnieuw zeewater het Zwin in 
en uit waardoor nieuwe slikken en schorren worden 
gevormd. In een goed ontwikkeld slik en schor kan 
per hectare acht keer zoveel CO2 opgeslagen liggen 
als in een hectare bos.
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Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies stellen ons voor grote uitdagingen. Zo 
mogen we ons verwachten aan meer hevige neerslagpieken, hittegolven, langere 
droogteperiodes en zeespiegelstijging. Gelukkig kunnen robuuste natuurgebieden 
ons hiertegen beschermen. Natuur als klimaatbuffer, met veengebieden, moerassen, 
bossen, slikken en schorren, brede rivieroevers en stadsnatuur. 
Tekst: Yasmine Heynderickx en Robin Verachtert

10 x actief: klimaatbuffers

10 x actief
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10 x actief

"Ook slikken, venen en 
natte graslanden slaan 
veel CO2 op."
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SLANKE SLEUTELBLOEM
Sleutelbos van de hemelpoort

Focus

Samen met andere lentebloeiers ontwaken de eerst sleutelbloemen. Voorzichtig steken zij hun kopjes 
boven om dan, geprikkeld door de eerste warme zonnestralen, het bos om te toveren tot een kleurrijk 
schouwspel. Tekst: Roosmarijn Steeman

Statige lentebloeier
De slanke sleutelbloem is een opvallende plant in het voorjaar, met 

een lange steel en een tros van 10 tot 15 zachtgele bloemen. Vanaf 

april kan je ze zien bloeien, vooral in bossen op vrij natte plaatsen. 

Ook langs sloot- of houtkanten kom je ze tegen. Vaak worden ze 

vergezeld van gekende lentebloeiers als de bosanemoon, grote 

keverorchis, speenkruid en muskuskruid. Ze profiteren van het 

licht dat door de nog bladloze bomen komt. 

Petrus
De bloeiwijze van de slanke sleutelbloem lijkt met een beetje 

fantasie op een sleutelbos. Er is een legende die zegt dat Petrus, 

als bewaker van de hemelpoort, een sleutelbos had met gouden 

sleutels. Op een dag viel Petrus in slaap en liet de sleutelbos op de 

aarde vallen. Op de plek waar de sleutelbos terecht kwam groeide 

later een prachtige plant met een tros zachtgele bloemen: de 

slanke sleutelbloem! Vandaar ook dat er vroeger werd gesproken 

over Sint-Petruskruid.

Oud bos is positief
Slanke sleutelbloem is een oud-bosplant, wat wil zeggen dat  

de soort bijna uitsluitend wordt gevonden in bossen die al 

onafgebroken bestaan sinds 1780. De plant komt beperkt voor 

omdat hij moeilijk verspreidt en specifieke eisen stelt. De zaden 

zijn niet lang kiemkrachtig (minder dan 5 jaar) en verspreiden met 

de wind. Ook al is de slanke sleutelbloem vrij algemeen in 

Vlaanderen, je mag toch een gat in de lucht springen als de soort 

er staat, het is een positieve indicator voor nattere bossen  

en houtkanten.
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Focus

BROERTJES
De zeldzamere gulden sleutelbloem is niet te verwarren met de slanke, de 

kleur van de bloemen is dooiergeel en de soort bloeit wat later. Met een 

voorkeur voor houtkanten op kalkrijke bodems is de soort voornamelijk 

aanwezig in Voeren en in de Westhoek. 

De stengelloze sleutelbloem is nog zeldzamer en is een vroegere bloeier 

(februari-maart). De kleur van de bloemen is zachtgeel zoals bij slanke. De 

bloemen groeien elk apart op een stengel. Het is niet zo dat de bloemen 

stengelloos zijn, maar de stengel is wel heel kort. In België komt stengelloze 

sleutelbloem van nature enkel voor in een kleine regio van Gistel over de 

zuidrand van Brugge tot Maldegem en Aalter.

Een bloeiend orakel
In bepaalde streken in Frankrijk was het orakelen met sleutel- 

bloemen geliefd. Een aantal bloemen werden in een glas water 

gezet en kregen elk de naam van een meisje. De bloemen die 

rechtop bleven, voorspelden die meisjes geluk, wiens bloem 

omviel in het glas werd onheil voorspeld.

Een familie vol primussen
In de sleutelbloemfamilie zitten meer dan 500 soorten. Hieronder 

vallen veel gekweekte vormen, want de bloemen zijn een genot in 

de tuin met hun vrolijke kleuren van geel, paars en roze tot rood 

en wit. In de wetenschappelijke naam, 'Primula', zit het woord 

primus, wat er op wijst dat de familie als één van de eerste bloeit. 

Fijn voor insecten zoals vroege bijen en hommels, maar ook voor 

de mens. Bovendien hebben de bloemen een heerlijk zoete geur!

Van pannenkoeken  
tot verlammingskruid

Wist je dat sleutelbloemen werden gebruikt in pannenkoek- 

beslag? De bloemen hebben een anijsachtige smaak en oude 

namen zoals pannenkoekbloem en bakbloem verwijzen naar dit 

gebruik. Daarnaast werden de bloemen ook gebruikt als medicijn: 

tegen reumapijn, verlammingen, stuipen, hoofdpijn, krampen en 

slapeloosheid. Het ‘verlammingskruid’ bevat saponine (zeep- 

stoffen) en wordt nog steeds als grondstof in de farmaceutische 

industrie gebruikt. Men vermoedt dat planten saponinen 

produceren als bescherming tegen insectenvraat. 
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15-30 cm Lange steel

10 tot 15 bloemen  
in tros Bloeit van  

april tot mei

Bladeren  
rimpelig en getand
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en  TJIFTJAF
   KONDIGT DE   
    LENTE AAN

Seizoensweetjes

De eerste tjiftjaf van het jaar horen zingen: dat is een shotje 

instant happiness. Het simpele deuntje van de tjiftjaf is schoon-

heid in eenvoud. Dat er de laatste jaren in zachte winters 

steeds meer tjiftjaffen in ons land overwinteren, doet daar geen 

afbreuk aan. De tjiftjaf is een echt kbv-tje (nvdr. afkorting voor 

‘klein bruin vogeltje’, voor beginnende vogelliefhebbers niet zo 

gemakkelijk herkenbaar), dat weinig opvalt als hij niet zingt. 

En dat zingen doen ze enkel als de lente echt aanbreekt.

Begrijpelijk dat ze steeds minder ver weg trekken. Waarom zou 

je de moeite doen om naar Spanje of Zuid-Frankrijk te vliegen 

als de winters hier zo zacht zijn dat je zelfs als insecteneter nog 

kan overleven? Het merendeel van de tjiftjaffen blijkt voor-

alsnog trekvogel. In de loop van februari – vroeger was dat in 

maart – arriveren ze terug in hun broedgebieden.

De tjiftjaf kan je overal in Vlaanderen zien. Het is een algemene 

soort die loofbos met voldoende ondergroei verkiest, maar 

zich perfect heeft aangepast aan het verkavelde Vlaanderen. 

Ook in tuinen en stadsparken kan je hem vinden, als er maar 

voldoende voedsel is en een geschikte nestplaats in de vorm 

van dicht struikgewas. Dat voedsel zijn insecten, en die vindt 

hij vooral op inheemse bomen, zoals berken, wilgen, eiken en 

(ratel)populieren.  Kies voor zo’n boom in je tuin in plaats van 

die trompetboom en maak kans op je eigen privétjiftjaf!  

Instant happiness! 

Eén zwaluw maakt de lente niet, zegt het spreekwoord. Veel 
natuurliefhebbers kijken echter naar een andere vogel 
uit: de tjiftjaf. De échte lentebode van natuurminnend 
Vlaanderen.
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Seizoensweetjes

Venten buiten
Ook bij vleermuizen staat in de lente de voortplanting centraal. Maar van 
een gezellig gezinsleven kan je bij hen niet spreken. De paring gebeurt 
bij veel soorten vleermuizen al in het najaar. In het voorjaar vormen de 
vrouwtjes kraamkolonies. Dan komen ze met tientallen, of in het geval 
van de dwergvleermuis honderden, bij elkaar op een beschutte plek. Een 
kerkzolder, een spouwmuur of voor sommige soorten een grote holle 
boom. Vrouwtjes kunnen daar hun jongen baren en zorgen voor hun  
nageslacht. Mannen mogen er niet binnen. Die moeten, op hun eentje  
of in groepjes, een holte zoeken. Hebben we het concept ‘man cave’  
misschien overgenomen van de vleermuizen?

Maak je tuinvijver libelvriendelijk
Libellen zijn fascinerend: het zijn oerinsecten, waarvan het bouwplan de 
voorbije 200 miljoen jaar grotendeels onveranderd bleef. Het zijn echte 
jagers, die ondermeer muggen, vliegen en andere beestjes op hun menu 
hebben staan. Mensen aanvallen doen ze niet, en steken kunnen 
ze niet: waarom zou je géén fan zijn? Afhankelijke van de 
grootte en ligging kan jouw tuinvijver een leefgebied voor zo’n 
drie tot tien soorten libellen en waterjuffers worden.

• Zorg voor water- en oeverplanten. Libellen leven eerst als 
larve onder water. Als de tijd rijp is, kruipt de libellen-
larve langs een stengeltje omhoog, het water uit. Een 
variatie aan planten (bv. grote waterweegbree, gele 
lis en zwanebloem) is een meerwaarde.

• Zorg voor ondiepe zones waarin het water  
sneller opwarmt.

• Een tuinvijver zonder vissen is beter.  
Vissen hebben de neiging alles op te eten, van 
libellenlarven tot kikkervisjes. Vijvers zonder 
vissen zijn biodiverser.
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Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Help, een kakkerlak in mijn 
tuin. Kan dat?

Jawel, ook in tuinen leven kakkerlakken. Dat heeft 

niets met hygiëne te maken. In Vlaanderen 

komen een handvol inheemse soorten kakker- 

lakken voor. De vieze beesten die binnenshuis 

plagen vormen, zijn andere soorten, exoten  

die afkomstig zijn uit de tropen. De inheemse 

kakkerlakken leven tussen het strooisel, of in 

bomen en struiken. Het zijn afvalopruimers: ze 

zijn best nuttig. De bleke kakkerlak is in tuinen 

een algemene verschijning.

In april was er veel beweging 
aan het bijenhotel, maar nu 
is dat gedaan. Hoe komt dat?

Vooral metselbijen maken graag gebruik van 

bijenhotels. Het zijn opvallende beestjes met een 

rood behaard achterlijf. Vanaf maart vliegen ze af 

en aan om stuifmeel te verzamelen. In elk 

gangetje worden eitjes gelegd op stuifmeel- 

hoopjes. In één gangetje zitten vaak wel acht 

kamertjes, met telkens stuifmeel en één eitje, 

achter elkaar. In de loop van april zit de taak van 

de ijverige bijtjes erop. De gangetjes zijn 

dichtgemetseld. De metselbijen sterven en het is 

wachten tot maart volgend jaar voor je er nieuwe 

ziet. Maar in de loop van het voorjaar en de 

zomer kan je nog andere bijtjes aan je bijenhotels 

zien, zoals tronkenbijen en bladsnijders.
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Elk nummer vinken we met een paar jonge 
natuurpuntertjes drie dingen af van de ‘50 dingen die je 
moet doen voor je 12’. Broertjes Jean-Batist (9) en Lewis 
(8) trokken naar het Mechels Broek en gaan voor …

Natuurpassie

Bekijk eens een spin onder de loep
Batist: “Eindelijk hebben we een spin gevonden! Als je oude, 
rottende stukken boomstam omhoog houdt, krioelt het van de 
beestjes. Maar vooral pissebedden. Ik denk dat we in onze tuin 
makkelijker een spin hadden gevonden. Maar deze ziet er wel 
cool uit!”

Balanceer over een boomstronk
Lewis: “Dit wordt een makkie. Als ik kleine stapjes zet en mijn 
armen goed breed hou, haal ik zeker het einde van de stronk. 
Deze zomer heb ik op de camping slackline gedaan. Echt vet, 
maar supermoeilijk. Met deze boom kan ik goed mijn  
evenwicht oefenen.”

Klim in een boom
Batist: “Dit zijn super klimbomen. In kaarsrechte naaldbomen 
kan je moeilijk klimmen, maar deze zijn perfect, met dikke takken 
die alle kanten op gaan. Hier kan je gemakkelijk met een paar 
tegelijk in klimmen. Is dit een wilg? Dat moet ik onthouden!” 

Zin om ook leuke  
buitendingen te doen? 
Download de lijst op  

natuurpunt.be/50dingen

Meewerken aan deze rubriek?

Mail ons: redactie@natuurpunt.be38 NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2020



Natuurpunt Winkel

Natuurpunt
WINKEL

3

4

5

21

7

6

1. Dubbele wenskaart ( beschikbaar in 5 uitvoeringen) €1,79, De natuur in €23,39 | 2. Mussenloft €35,99 
3. Swarovski CL Companion 8x30 groen inclusief Wild Nature accessoire pakket €1053

4. Premium voedertafelmix 1,5L €3,41 | 5. SingingFriend Sam Energierolpakket, inclusief houder en vetrol €7,19
6. Beschermkooi Maxi zwart €22,49 | 7. Voedertafel €17,09

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

Prijzen zijn die voor Natuurpuntleden 
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NATUUR ...in de stad

D
aar sta je dan. ‘s Morgens vroeg, 

nog niet goed wakker. Aan het 

wachten op de te laat komende 

trein naar Brussel. Welkom op 

perron 9, in de gruwelijke bouw-

werf die Gent-Sint-Pieters heet. Het grootste 

gedrocht van mijn stad, een misbaksel dat al 

jàren geleden af moest zijn en momenteel een 

pijnlijke steenpuist is waar pendelaars en 

toeristen zich dagelijks doorheen moeten 

worstelen. Prestige en geld gaan gelijk niet goed 

samen.

Maar kijk, er wordt van geprofiteerd. Een 

bouwwerf heeft hoeken en kanten. Vergeten 

stukken vol rommel. Onafgewerkte balken en 

bijna-afgebroken muren. Kieren en gaten. Plekjes 

voor planten en beesten. Voor de zwarte 

roodstaart bijvoorbeeld. Die broedt  

oorspronkelijk in rotsgebieden en – zeg nu zelf – 

zo’n megabouwwerf heeft wel wat weg van een 

rotsachtig landschap. Daar zit die dus, tussen de 

drilboren en de valhelmen, insectjes uit de lucht 

te plukken. Het zijn aangename vogeltjes, die 

roodstaartjes. Kwiek en monter en met een 

trillend rood staartje. Ze zitten op een uitkijk-

punt de omgeving in de gaten te houden en te 

zingen. Die zang is een tweeledig melodietje, 

met een gekraak tussen, alsof iemand een ouwe 

radio van post verandert. Wiedewiet kkrrgrkrr 

wiewiet.

Ze broeden op kunstmatige plekken en ze 

riskeren het om tijdens de winter hier te blijven. 

Er zijn weinig vogels die zich zo aangepast 

hebben aan de menselijke aanwezigheid als de 

zwarte roodstaart. Warme plekken in de stad, 

brokken bouwsel en slordige stukjes grond met 

insecten: meer hebben ze niet nodig om zich 

goed te voelen. Pientere opportunisten zijn het. 

Met een rood staartje.

Daar sta je dan. ‘s Morgens vroeg, nog niet goed 

wakker. Aan het wachten op de te laat komende 

trein naar Brussel. Tot je boven je, op die metalen 

draagbalken, een frivool melodietje hoort. Daar 

zit die dan, de zwarte roodstaart. Een opgewekt 

zwart lijfje en een vrolijk rood staartje. De dag 

klinkt plots minder grijs en somber. Welkom op 

perron 9.
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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.

Perron 9

40 NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2020



...in je tuin

I
k werk aan een Spaanse spreekoefening. 

Plots ontwaar ik een flits lichtblauw in mijn 

ooghoek. Een ijsvogel? Daarvoor laat ik alles 

vallen! Geen ijsvogel maar wel een schitte-

rende zilveren medaille! Ik zie nog net een 

gaai landen in een seringenstruik. Rusteloos wipt 

hij een paar seconden heen en weer en vliegt dan 

naar beneden, het kopje duikt onder de rozet van 

vingerhoedskruid en hij smeert ‘m met een 

okkernoot duidelijk zichtbaar in zijn bek.

Lelijke rover! Een paar maanden geleden was dit 

een van de plekken waar we onze tuineekhoorn 

noten zagen heenbrengen. Ik zat toen uren te 

loeren naar die vingervlugge roodrosse dief en 

bewonderde haar onaflatende ijver om noot na 

noot uit de notelaar naar beneden te brengen en 

die ergens in de tuin te gaan verstoppen. 

Genietend van het schouwspel maar toch ook 

een beetje met knagend gevoel omwille van de 

hoeveelheid noten die ze ons ontfutselde, kwam 

er van spreekoefeningen voorbereiden in die tijd 

ook niet veel. Nu wordt de notendief zelf 

bestolen. 

 

Graaiende gaaien
Ik zie nog meer beweging achter de restanten 

van de frambozenstruiken, rozebruine vogels, 

witte stuitjes met gitzwart staartpuntje en dan 

ook weer dat prachtige blauw, nog drie gaaien. 

Zitten ze op wacht? Wachten ze hun beurt af om 

straks zelf de eekhoornvoorraad te gaan roven?

Opeens nemen ze alle vier de vleugels, uit mijn 

gezichtsveld en ik blijf teleurgesteld achter.

Gelukkig hangt er pal voor mijn venster een 

vogelvoederei, een groenling zit pertinent in het 

ei en verorbert zonnepit na zonnepit. De kool- en 

pimpelmezen wachten gelaten tot hij zich 

verwaardigt het ei te verlaten. Bij een tweede ei 

probeert een vinkenvrouwtje een graantje mee 

te snoepen. Het lukt haar niet op het ei te landen 

maar ze slaagt er al fladderend toch wel in een 

pit mee te pikken.

En dan zijn ze er opeens weer, eerst één en dan 

nog drie gaaien landen in de struiken achter de 

wintervoorraad van de eekhoorn. Ik weet nu al 

dat het vanavond improviseren wordt in de 

Spaanse les.
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Bio: Kristel Keppens is natuurgids, 

bosgids, plantentuingids … 

gepassioneerd door planten. Ze 

woont in Drongen en heeft een 

prachtige wilde tuin. Ze geeft les 

over planten en ecologie in de 

cursussen Natuurverkenner en 

Natuurgids. Daarnaast houdt ze van 

wandelen met vriendinnen, talen 

leren en pilates.
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...in close-up

J
e kan ze kopen, je kan ze dus ook 

cadeau krijgen. En toen onze dochter 

dat laatste toeviel, kwam zo’n 

‘mini-ecosysteem’ onverwacht in ons 

leven en uiteindelijk op de vensterbank 

in de keuken. Het ziet er uit als een glazen ei, het 

bevat enige kleine kamerplanten en wat mos, en 

het zou een gesloten ecosysteem zijn. Dat klopt, 

een tijdje, waarna die grootste plant het toch wel 

erg krap krijgt en tegen de wanden begint te 

duwen. Nu is het dak eraf en is het een glazen 

schaal met daarin een mooi ontwikkelde 

tiengebodenplant en een rest aan dood planten-

materiaal. Sinds kort is het geheel aangevuld met 

een bescheiden doch ogenschijnlijk gezonde 

populatie kleine zwarte vliegjes. 

Klinkt vervelend, maar met hun lengte van 

amper anderhalve millimeter kan je je nauwelijks 

voorstellen dat ze kwaad in de zin hebben. 

Omdat ze mij min of meer gezelschap houden 

tijdens het afwassen, wou ik meer weten. Met 

behulp van een keur aan optische instrumenten, 

wat literatuur en een vleugje Google bleken de 

vliegjes mugjes, leden van de familie Sciaridae, 

in schoon Nederlands ook wel rouwmuggen 

genoemd. Onze tiengebodenplant overleeft in de 

keuken op restjes water uit drinkglazen en 

blijkbaar krijgt hij wel eens een glaasje teveel: 

larven van rouwmuggen leven van schimmel-

draden en rottende plantenresten in een 

vochtige omgeving. Nuttige opruimers dus. Om 

de drie à vier weken verschijnen blinkend verse 

mugjes die hun levensduur van zowat vijf dagen 

invullen met het zorgen voor een volgende 

generatie; voor eten is er wellicht geen tijd. 

Van de duizenden soorten rouwmuggen 

wereldwijd zijn er een aantal deugnieten die wel 

eens schade aanrichten aan economisch 

belangrijke plantenwortels. De oplossing zijn 

endoparasitaire nematoden die dodelijke 

bacteriën overbrengen, maar dat vond ik 

persoonlijk minder interessant. Want wat bleek 

nog uit het onderzoek? Mannelijke rouwmuggen 

van bepaalde soorten geven bij de voortplanting 

alleen het erfelijk materiaal van hun moeder 

door en zetten Darwin en Mendel dus een neus. 

En nu vraag ik mij af: zouden ze dat in onze 

keuken ook doen?

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.

Over het observeren van fauna  
tijdens het afwassen
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EXTRA VOORDEEL SPECIAAL VOOR U
Boek nu uw vakantie en ontvang tot € 50 extra korting* op een 
verblijf tot 31 december 2020. Bij iedere boeking planten de 
vrijwilligers van Natuurpunt een nieuwe boom.
Kijk op landal.be/NTP52L of bel 070-77 80 80 (0,30 EUR/min.) 
en vermeld actiecode NTP52L.

Ontdek wat groen kan doen

EEN ONVERGETELIJKE VAKANTIE
Ga voor een vakantie midden in de natuur. Dit kan in een van de ruim 90 vakantieparken in 
negen landen. Vanuit uw sfeervolle accomodatie loopt u zo de natuur in. Maak een  
wandeling, plons in het zwembad en sluit de dag af in één van onze parkrestaurants.   
Welk vakantiepark kiest u?

DAAROM KIEST U VOOR LANDAL GREENPARKS
Midden in de natuur
Geniet van bos, strand, 
heide, water of bergen.

Rust en ruimte
Sfeervolle en comfortabele 
accommodaties voor ieder gezelschap.

Bijzondere ervaringen
Unieke activiteiten en faciliteiten 
in en rond het vakantiepark.

Altijd dicht bij huis
Ruim 55 vakantieparken in 
Nederland en België.

* ACTIEVOORWAARDEN Deze actie is alleen geldig voor nieuwe reserveringen. De  
beschikbaarheid voor deze korting kan per vakantiepark, type accommodatie en/of 
aankomstdatum verschillen en is beperkt. De minimale huurprijs na korting bedraagt 
€ 99,- exclusief bijkomende kosten (op Hof van Saksen € 299,-). Alleen van toepassing op 
de huurprijs – geldt niet op bijgeboekte extra’s – en niet geldig in combinatie met andere 
acties, kortingen en all-in-arrangementen. De korting is alleen van toepassing op een 
verblijf van max. 3 weken. Een weekendaankomst kan bestaan uit 2 of 3 nachten. Kijk voor 
de volledige voorwaarden op landal.be/NTP52L. Druk- en zetfouten voorbehouden.

advertorial10.indd   1advertorial10.indd   1 31-1-2020   12:00:0531-1-2020   12:00:05



Op stap met

DI 19:30

   op stap met...
Koen

Dinsdag 19u30
Mijn vader en ik  zijn een dik jaar geleden, met de steun van 

Natuurpunt, de uitdaging aangegaan om een afdeling op te 

starten. Op de startvergadering waren we met 15,  

de Gingelomploeg was een feit. Op onze eerste activiteit 

kwamen er 350 mensen. Uitdaging geslaagd.

Woensdag 16u05
We controleren een eikelmuisnestkast die we zelf maakten.  

In Haspengouw werd die muis al waargenomen en we hebben 

hier het ideale biotoop. Ze hangen er nu enkele maanden. 

Voorlopig zonder bewoners, maar dat heeft wat tijd nodig.

Bio 
Koen, 31, werkt als program-

mamanger bij een verzeke-

ringsmaatschappij. Hij is graag 

en veel buiten. Je kan hem 

tegenkomen met zijn 

fototoestel of al lopend. Naast 

zijn inzet voor Natuurpunt 

reist en wandelt hij graag met 

zijn vrouw en speelt hij 

minivoetbal. 
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Op stap met
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WO 18:45 ZO 09:45

Woensdag 18u45
Samen met Gilbert ben ik op tocht langs de holle wegen 

en houtkanten van Gingelom. We inventariseren de 

wegen, de bomen en struiken en in het bijzonder de 

oudere bomen die hier staan. Door die in kaart te brengen 

kunnen we ze beter beschermen.

Vrijdag 9u30
We werken samen met de gemeente Gingelom en het 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Met de 

informatie die we verkrijgen via de inventarisatie willen 

we samen de typische landschapselementen beschermen 

en beheren. De holle wegen zijn hier hét symbool.

Zaterdag 14u30
Als nieuwe afdeling organiseren we geregeld wandelingen  

met nadruk op de typische natuurelementen van Gingelom.  

Zo willen we mensen beter informeren over de natuur dicht 

bij huis en meer mensen betrekken bij onze afdeling.

Zondag 9u45
In maart is onze allereerste cursus gestart, een plantencursus 

in samenwerking met Natuurpunt CVN. De cursus is zo goed 

als volzet, een mooie start. We willen elk jaar twee of drie 

cursussen organiseren, een unicum voor de buurt en ideaal 

om iets bij te leren over de natuur.

WO 16:05 ZA 14:30

VR 09:30
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Iedereen naar buiten. Post je foto’s op Instagram met #natuurpunt en misschien staat hier 
volgende keer jouw foto.

#natuurpunt

@arnohimbrecht @kareldekyvere

@earths_treasures_linda_croonen @sv_broeckx

@aureliedebacker @luciawettere

@francis.kania @vakantiewoningwuytershoef

@bjoow @marfra1212

@heidi_verbist @veradecockphotography

@dewittehaas @minu_utje

@jana_from_the_hood @wimbosch1

In beeld
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WAAROM DEZE REIS?
• Zeereis Bergen – Kirkenes – Bergen

• Natuurpracht langs de verbluffende Noorse kust

• Lezingen aan boord door Walter Roggeman,

 erevoorzitter Natuurpunt

• Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel

• Uitstekende kansen op noorderlicht

• Exclusief bij Nordic

WWW.NORDIC.BE/NATUURPUNT

Vanaf

€ 2.395 pp Reisperiode: 27.01 tot 07.02.21

Noorderlichtreis 

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

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

Lampiris steunt Natuurpunt bij het beschermen van het Turnhouts Vennengebied. 
Voor iedere klant die ook lid is van Natuurpunt beschermen we 6,5m² natuur.

In 2019 realiseerden we zo samen 5 hectare topnatuur.
Dit jaar gaan we voor 6,5 hectare.

Wil je meedoen aan dit project? 
Word nu klant bij Lampiris. 

 Lampiris-klanten 

beschermen 
het Turnhouts 
Vennengebied



Verenigingsnieuws

Avontuur en creativiteit 
in cursus Topnatuur- 
beleving! 
De cursus 'Topnatuurbeleving' leidt 
natuurliefhebbers op tot animatoren 
die mensen op een actieve en creatieve 
manier op sleeptouw nemen in de  
natuur. 13 enthousiastelingen gingen de 
uitdaging aan. Op het programma: een 
kanotocht, bushcraft, een avondtocht 
met nachtzwaluwen. De cursus werd 
georganiseerd door Natuurpunt  
Limburg, Natuurpunt CVN en de Werk-
groep Limburgse Natuurgidsen en kwam 
tot stand dankzij de financiële steun 
van het Europees landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, Leader en de 
provincie Limburg.

www.natuurpunt.be/topnatuurbeleving

Educatie Innovatiefonds 
honoreert drie projecten
Met dit fonds geeft Natuurpunt CVN 
vernieuwende initiatieven een duwtje in 
de rug. Natuurpunt Gaverstreke ontwik-
kelde From dusk till dawn: een nacht- 
dierenkoffer waarmee ze bij particu- 
lieren, buurten of scholen aan de slag 
gaan. Lieremanranger plus is een erva-
ringsgerichte cursus voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Slam de 
Natuur is dan weer een samenwerking 
met A.Kult.E vzw van Antwerps stads-
dichter Seckou. Op een unieke manier 
brengen ‘slampoëten’ hun kijk op de 
natuur.  Heb je zelf een inspirerend pro-
jectvoorstel? indienen kan tot 1 mei. 

www.natuurpunt.be/innovatiefonds

Natuurpunt Aalter en 
Oxfam Wereldwinkel
Natuurpunt Aalter heeft sinds enkele 
weken een samenwerking met de plaatse-
lijke Oxfam Wereldwinkel. In de winkel 
bevindt zich een hoekje waar Natuur-
puntproducten worden verkocht. Dat 
loopt zo goed dat ze willen uitbreiden 
naar Eeklo. Iets voor de wereldwinkel in 
jouw gemeente?

De narwal van Wintam 
Het paviljoentje aan de monding van het zeekanaal in Wintam ziet er vanaf nu  
een pak fleuriger uit. Een streetartkunstenaar heeft er voor een nieuw project van  
Natuurpunt Rupelstreek een narwal geschilderd. Het is een herinnering aan het 
zoogdier dat drie jaar geleden terechtkwam in de Schelde en daardoor stierf. Voor 
stripauteur Peter Van Gucht was het fascinerende dier de inspiratie voor het 350ste 
album van Suske en Wiske. De alerte lezer herkent een Bekende Natuurpunter uit 
Natuurpunt Rupelstreek.

Natuurgidsen planten fruitboomgaard  
aan als afstudeerproject
Jan De Bock, Tom Van Bel en Lieve Willaert hebben met hun project “Bomen tot in 
de hemel.” een historische boomgaard doen herrijzen aan de Sint-Bernardusabdij van 
Bornem. Dit kadert in de cursus natuurgids Klein-Brabant die net afliep. De boom-
gaard telt 38 hoogstamfruitbomen. De Boomgaardenstichting zorgde voor rassen die 
vroeger in de abdij groeiden. Twee Bornemse soorten zijn de Sint-Bernardus-appel 
en citroenappel. Beide soorten waren bijna volledig verdwenen. De boomgaard kreeg 
steun van verschillende instanties, ook zestig buurtbewoners deden een bijdrage. De 
bedoeling is om de sponsors samen te brengen tijdens een jaarlijkse picknick. Huize 
De Steiger helpt de boomgaard uitbaten, Velt geeft een snoeicursus en Natuurpunt 
zorgt voor de nodige natuurelementen. De laatst overgebleven ‘Abt Leo Van Schaver-
beeck’ ontleent er zijn naam aan.
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Patricia Vanneste
“In de desolaatheid van  

de natuur vergeet je alles”

We ontmoeten Patricia Vanneste, muzikant-
componiste, in de Scheldemeersen.

“Ik voelde al een tijdje muziek opborrelen, maar 
onder mensen ben ik erg zelfbewust en lijkt de 
muziek weer te verdwijnen. In de natuur kan ik 
mezelf vergeten, dus trok ik voor mijn nieuwe 
plaat de Zweedse en Noorse natuur in. In die 
desolaatheid vergeet je alles, dat gevoel gun ik 
iedereen. Daarom ontwierp ik de Sjel, een shelter 
midden in de natuur. Je kan er mijn muziek 
beluisteren maar ook alles even loslaten. Voor je 
naar binnen gaat zie je je eigen reflexie om  
vervolgens ook dat achter te laten.  
Zet je neer en laat je meevoeren door het  
uitzicht en de muziek.“

Lees ook p. 25

BV Gespot
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Wie houdt nu niet van onze nachtroofvogels, de uilen? Uilen jagen in het donker, hoewel er ook soorten overdag jagen.  
Aan de kleur van de ogen kan je zien wanneer een uil vliegt en jaagt. Zo vliegen uilen met zwarte ogen meestals 's nachts, 
met gele ogen ook overdag en die met oranje ogen in de schemering. www.natuurpunt.be/uilen

Uilen ontmaskerd

Nacht van de Steenuil
Tijdens de Nacht van de Steenuil maak je alvast kennis met het dapperste 

uiltje. In heel Vlaanderen kan je op 28 maart 2020 deelnemen aan activiteiten.

www.natuurpunt.be/nachtvandesteenuil

Kerkuil
 � Het 'witte spook' 
 � Sterk hartvormige sluier, beige onderzijde, soms nagenoeg wit. 
 � Broedt in kerken, stallen of oude gebouwen.
 � Volledig afhankelijk van muizen. 
 � Donkere ogen, uitgesproken nachtvogel. 
 � Hees, sissend geluid.

Bosuil
 � Meestal rosbruin, sommige opvallend grijzer.
 � Alom vertegenwoordigd, tot in kleine stadsparkjes
 � Mannetje roept de typische filmuilenroep. 
 � Altijd gebonden aan bomen. Broedt in holen van 

oude bomen of in nestkasten. 
 � Zwarte ogen, alleen 's nachts actief.

Velduil
 � Zeldzame broedvogel en vooral bekend als wintergast.
 � Vooral in de kustpolders te zien, soms in het binnenland. 
 � Overdag meestal op de grond te vinden waar hij gebruik maakt van zijn 

strogele tot beige schutkleuren. 
 � Slaapt vaak samen met ransuilen. 
 � Gele ogen. 
 � Actief bij schemering maar vaker dan andere uilen ook overdag.

Steenuil
 � Onze kleinste broedende uil, ter grootte van een spreeuw. 
 � Voelt zich thuis op het platteland, zit liefst in knotwilgen, maar broedt ook in 

schuren of nestkasten. 
 � Vaak zichtbaar als een bruine verenbal, zich warmend in de ochtendzon. 
 � Gele ogen. Vooral schemeractief maar wanneer er jongen zijn ook overdag. 
 � Eet muizen, maar ook kevers en regenwormen. 
 � Meest opvallende schelle roep kJÉwww.

Oehoe
 � Reuzenversie van de ransuil, ter grootte  

van een buizerd. 
 � In opmars in Vlaanderen. 
 � In hoofdzaak een bosvogel.
 � Rode ogen en bruin gevlekt verenkleed. 
 � Vangt vooral egels maar ook middelgrote  

vogels en zoogdieren. 
 � Roept luid BOE-oew.
 � Actief in de schemering.

Ransuil
 � Samen met de velduil onze stilste uil. 
 � Broedt in struweel en bossen. 
 � Vertoeft 's winters vaak op gezamenlijke 

slaapplaatsen, graag in naaldbomen. 
 � Oranje ogen en opgezette oortjes. 
 � Wanneer er jongen zijn soms ook actief bij 

daglicht.
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Vlaamse Ardennendag
Een ontmoetingsmoment voor iedereen die de natuur en het  
landschap van de Vlaamse Ardennen een warm hart toedraagt en 
de streek wil ontdekken. Voor groepen zijn er de hele dag excursies 
in verschillende natuurgebieden. Neem hiervoor contact op via  
info@vlaamseardennendag.be. Wil je alleen of in kleine groep op 
stap, dan ben je welkom aan de Boembekemolen. Ook voor  
kinderen en minder mobiele mensen zijn er activiteiten voorzien. 

19.04
Afspraak: vanaf 14u, Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel
www.natuurpunt.be/vlaamseardennendag

Fotoreis naar de Eifel
Onder leiding van een vlinderkenner en een 
professioneel natuurfotograaf ga je op zoek naar 
bijzondere vlindersoorten en leer je ze in beeld 
brengen. De reis is zowel voor beginnende als  
gevorderde fotografen geschikt.  
In samenwerking met Nature Talks.

29.05-01.06
Alle info op www.natuurpunt.be/fotografiereizen

Walk for Nature – 
Tienbunderbos
Een greep uit het programma: vroege vogelwandeling met ontbijt, 
symposium ‘Het Hagelands Bos’, wandelingen op aangeduide 
routes van 5 en 10 km met verschillende landschapsposten, fiets-
tochten van 15 en 30 km langs verschillende natuurgebieden in  
de Hagelands Vallei, uitgebreid terras met hap en tap, kinder- 
animatie, bushcraften for kids, fietsbehendigheidsparcours,  
springkastelen en grime.

zondag 26 april, 7u-18u
Zaal Sint-Denijs en gemeentelijk speelterrein, Haldertstraat 11, 
Houwaart - Tielt-Winge
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& Cursussen 
Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere diersoort? 
Zin om te gaan wandelen in een natuurgebied onder begeleiding 
van een ervaren gids? Interesse om zelf natuurgids te worden? Of wil 
je deelnemen aan een toffe activiteit van een Natuurpuntafdeling 
in je buurt? In onze activiteitendatabank vind je een ruim aanbod 
aan cursussen en activiteiten. Je vindt ongetwijfeld iets wat jou 
aanspreekt! Hieronder een greep uit het cursusaanbod.

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/agenda

28.03
Natuur- en fotografieworkshop voor de 
jeugd

Gent

04.04 Cursus: Kennismaking met het Voedselbos Brugge

18.04 Cursus: Natuurverkenner
Avelgem- 
Anzegem

20.04 Cursus: Klimaatverkenner Pelt

21.04 Cursus: Amfibieën en reptielen Sint-Andries

21.04 Cursus: Gidsen van kinderen Ingelmunster

22.04 Cursus: Dagvlinders Tielen

22.04  Cursus: Planten voor beginners Oud-Turnhout

25.04 Erfgoednacht in het Natuurpunt Museum Turnhout

28.04 Comedyvoorstelling: Flirten in ’t groen Kessel-Lo

30.04
Basiscursus: Natuurfotografie voor  
groentjes

Edegem

12.05
Cursus: Vogelgeluiden van ruigten en 
rietvelden

Ingelmunster

14.05 Lezing: Lang leve de insecten Beringen

18.05 Cursus: Libellen Oud-Turnhout

18.05
Lezing: Is biodiversiteit hot? - Wat klimaat-
verandering doet met de natuur

Koksijde

03.06 Cursus: Wilde bijen Diest

09.06 Cursus: Composieten Oostende

11.06 Cursus: Kevers Sint-Gillis-Waas
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18.04
As
BOOMKIKKERCONCERT
Boomkikkers leven in en rond vijvers. Ze 
zitten graag te zonnen op een braam-
struik aan de oever. In het voorjaar 
roepen de mannetjes de longen uit hun 
lijf om een vrouwtje te charmeren.

Zaterdag 18 april, 20u30-23u
Okay Niel-bij-As, Hoogstraat, As

19.04
Kontich
RUN FOR NATURE
6 of 10 km lopen door de natuur van 
Kontich en Waarloos. 10 euro per persoon 
bij voorinschrijving, 15 euro ter plaatse. 
Kinderen tot 12 jaar gratis. 

Zondag 19 april, 9u-12u
Schapenhagen, Pauwhoevestraat,  
2550 Kontich

16.04
Deerlijk
SCHEMERWANDELING 
We verwachten slaaptrek van vogels,  
merels die hun nachtalarm geven, 
mogelijk een eerste uil, de kikkers die een 
avondconcert geven. Nadien gaan we er 
een op drinken in Uzien.

Donderdag 16 april, 20u-21u
Ingang van Uzien, De Cassinastraat 10, 
Deerlijk

19.04
Wezemaal
EZELWANDELING
We wandelen met ezels door het Kloos-
terbos. Wandeling voor gezinnen met 
kinderen tot 14 jaar. Leden Natuurpunt: 
volwassenen €2/kinderen €4, niet-leden: 
volwassenen €4/ kind €8

Zondag 19 april, 14u-17u
Kareelovenstraat 2, Wezemaal

23.04
Borsbeek 
WORD KOEIENWACHTER
De galloways trekken hun plan in ons 
natuurgebied. Toch is het best om af en 
toe eens een kijkje te nemen. Wil jij een 
van onze koeienwachters worden?  
Kom dan naar de infoavond.
Zondag 23 april, 20u
Cultureelcenturm de pastorie,  
Jozef Reusenlei 11, 2150 Borsbeek

29.03
Merelbeke
HET WEIDSE LANDSCHAP  
AAN DE SCHELDE
Al wandelend genieten we van de 
schoonheid van het landschap, staan we 
stil bij enkele karakteristieke natuur- 
elementen en vernemen we meer over 
het ontstaan ervan.
Zondag 29 maart, 14u-17u
CC Groenendaal, Brandegemse Ham 5, 
Merelbeke

29.03
Maaseik
GEZINSONTDEKKINGSTOCHT  
IN HET GRIESBROEK
Trek je wandelschoenen aaan, we gaan 
op stap in de Oetervallei!

Zondag 29 maart, 9u-11u30
Danshuis Volmolen, Volmolenstraat 11, 
Opoeteren

Samen met ANB, de VLM en het provinciaal bezoekerscentrum de Blankaart organi-

seert Natuurpunt IJzervallei een familiedag “Wild van de Blankaart” op zondag 7 juni. 

Vanaf 11u zijn er wandelingen, fiets- en boottochten en heel wat randanimatie.

Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56, Diksmuide

Wild van de Blankaart
Zondag 7 juni
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26.04
Anzegem/Tiegem
HYACINTENWANDELING
We genieten van het paarsblauwe tapijt 
in het Bassegembos en laten ons mee-
drijven op de golf van schoonheid.

Zondag 26 april, 14u30-17u
Vital Moreelsplein, Parking op de hoek 
van de Doornstraat en Tiegemberg,  
Anzegem/Tiegem

12.05
Blankenberge
WORLD MIGRATORY BIRD DAY
De Uitkerkse Polder biedt een oase van 
rust en voedsel voor de vele duizenden 
trekvogels zoals boerenzwaluw, grutto 
en wintergasten als smient, kolgans en 
kleine rietgans. 

Zondag 12 mei, 9u-12u
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

08.05
Beringen
MYSTERIEUZE GELUIDEN IN DE 
SCHEMERING 
Vanop het plankenpad gaan we luisteren 
naar het baltsen van de watersnippen. 
Daarnaast genieten we ook van het con-
cert van de rugstreeppad, houtsnip, ree …

Vrijdag 8 mei, 20u-23u
Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe 
Steenstraat 7, Koersel-Beringen

09.05
Weerde
NACHTEGALENWANDELING  
MET ONTBIJT
Meimaand in vogelland of in muziek- 
termen: tutti en fortissimo! We vragen  
€5 voor het ontbijt. Inschrijven verplicht 
bij Mark Vermeulen - 015-61 31 16.

Zaterdag 9 mei, 5u-9u
Kerkplein van Weerde, Dorpsstraat, 
Weerde

17.05
Diest
RUN FOR NATURE
5 of 10 km, recreatieve jogging door de 
natuur. Geschikt voor families en begin-
nende lopers. Inschrijven voor de jogging 
aan de start vanaf 9u30.  
Deelname: €3, €1 voor Natuurpuntleden.

zondag 17 mei, 9u-13u
Dassenaarde, aan de veldschuur, Asdonk-
straat 49, 3294 Molenstede-Diest

02.05
Zoersel
OP ZOEK NAAR DE NACHTEGAAL
Wil je de prachtige zang van de nachte-
gaal horen? Wij gaan in de buurt op zoek 
naar waar de zangvogel nog actief is.

Zaterdag 2 mei, 19u
Parking sporthal Amigos,  
Achterstraat 30, Zoersel
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17.05
Moerbeke
LENTEPICKNICK EN ZOEKTOCHT 
NAAR MIEREN EN LEEUWEN 
Mieren: dat verwacht iedereen in een 
bos, maar leeuwen? Na de wandeling  
is er een drankje en gebak.  
Honden niet toegelaten.

Zondag 17 mei, 14u-16u30
Parking 1 – Heidebos, Keizershoek, 
Moerbeke

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda

Op ontdekking naar 
Rik de Egel  

met knutselactiviteit

15.04
Met de gids gaan we op ontdekking naar 
Rik de Egel. We knutselen een egel met 

vilt. Geschikt voor kinderen van 6 tot 
12 jaar met een begeleidende ouder of 

grootouder. Onder de deelnemers verlo-
ten we een leuk leesboekje over de egel. 
De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven via 

de website van Natuurpunt.

Woensdag 15 april, 14u30-16u
't Weyerke Egelpad, Domherenstraat, 

Heusden-Zolder

16.05
Merendree
KALEHAPPENING
Natuurpunt Nevele en Lovendegem 
namen onlangs heel wat hooiweiden in 
beheer. Samen met lokale landbouwers 
worden dit botanische en insectenrijke 
pareltjes. 

Zaterdag 16 mei, 10u-18u
Galerij Lieve Lambrecht, Oostergem-
straat 18, Merendree
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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

We staan met de biodiversiteitscrisis en 

klimaatverandering voor grote uitdagingen. 

Hoe zien we de natuur binnen 30 jaar en 

hoe gaan we om met de veranderingen in de 

natuur en in de samenleving? Tijd om onze 

visie op natuur te actualiseren. Dat is ook zo 

beslist door de algemene vergadering. Op het 

Natuurpuntcongres eind 2020 willen we onze 

visie scherp stellen.

De biodiversiteit staat wereldwijd onder 

enorme druk. In de Green Deal van Europa 

wordt zo’n 30% aan natuuroppervlakte voor-

zien. Veel vragen dringen zich op. Hoe willen 

we dat in Vlaanderen realiseren? Aan welke 

basisvoorwaarden - stikstof, waterkwaliteit 

en andere - moet worden voldaan? Waar 

zullen we in de toekomst door natuurbeheer 

gericht sturen en waar laten we de natuur los 

en worden we toeschouwer van natuurlijke 

processen? Hoe leven we samen met meer 

grote dieren?

Daar stopt de oefening niet. Wijzelf hebben 

natuur ook nodig voor onze gezondheid en 

broodnodige ontspanning. Hoe brengen we 

natuur dichter bij iedereen in de woon- 

omgeving van de toekomst? 

Natuur en economie dan. We werken in hoog 

tempo aan het ‘vergroenen’ van onze maat-

schappij. Nieuwe technologie wordt daarbij 

belangrijk maar goed werkende ecosystemen 

als essentiële onderbouw ervan evenzeer. 

Hoe kunnen wetlands en natuurlijke water-

lopen helpen met de uitdaging van te veel en 

te weinig water?  Kan meer groen en blauw 

in de steden helpen om ze af te koelen? Hoe 

kunnen we in de open ruimte en in landbouw-

gebied erfgoed, aantrekkelijke landschappen 

en ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, 

waterberging en bestuiving, versterken en 

financieren? Hoe kan natuur worden ingezet 

om om te gaan met een stijgende zeespiegel? 

Samenwerken met de natuur is geen luxe 

maar een noodzaak, willen we de uitdagin-

gen van de toekomst aankunnen. Iedereen is 

welkom om mee te werken aan een hoopvol 

plan voor de natuur, voor onszelf en voor zij 

die na ons komen.

Lieven De Schamphelaere

Het toekomsttraject
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Samenwerken met de 
natuur is geen luxe 
maar een noodzaak.

Wil je mee nadenken over ons toekomst- 

traject? Geef je interesse aan op  

www.natuurpunt.be/toekomsttraject
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Linea T11ovata '-� 
Linea Trovata 

Brandstraat 9, B-9160 Lokeren 
+32 9 336 53 64

info@lineatrovata.com 
lineatrovata.com 

NU OF NOOIT! 

Zonnepanelen voor 
meer natuur! 

Linea Trovata en Natuurpunt organiseren nieuwe groepsaankoop. 
Succesvolle samenwerking gedurende ruim 12 jaar met  

meer dan 2000 tevreden klanten 

Wie nog dit jaar zonnepanelen installeert, geniet 15 
jaar lang van het terugdraaiende teller voordeel. Met 
de groepsaankoop ben je bovendien zeker van een 
zeer scherpe prijs en een betrouwbare installatie. De 
goedkoopste en milieuvriendelijkste elektriciteit 
produceer je zelf: een super rendabele investering.

Ellkkee  iinnssttaallllaattiiee  lleevveerrtt  110000mm²  nniieeuuwwee  nnaattuuuurr  oopp!  

Stappen zetten is zeer eenvoudig: 

1. Neem contact op
2. Gratis offerte en eerlijk advies op maat
3. Bestelling en installatie met unieke garanties
4. Correcte service na verkoop



Aquafin NV 
Dijkstraat 8  •  2630 Aartselaar  •  T 03 450 45 11  •  jobs@aquafin.be  •  www.aquafin.be/jobs 

Volg ons op

(Her)leven in het groen!  
 

Wat doet een groene omgeving met medewerkers, fauna en flora? Ze herleven, letterlijk en figuurlijk! 
Op en rond onze waterzuiveringsinstallatie in Ingelmunster viert de biodiversiteit hoogtij. 
Een aangepast maaibeheer, aanleg van bloemenweides, een bijenhotel, nestkasten en een bomen- en 

struikengordel. Niet enkel operator Luc vertoeft graag in een groene (werk)omgeving, ook insecten, de eikelmuis 
en de torenvalk vinden er hun weg naartoe!  

Benieuwd hoe jij mee het verschil kan maken voor fauna, flora en collega’s? We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers in heel Vlaanderen. Neem zeker een kijkje op www.aquafin.be/jobs en doe de test of jouw profiel past 
bij Aquafin. Wie weet word jij onze nieuwe collega!
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