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    Dankbaar voor de natuur  
en het werk van de vrijwilligers 

E
r zit een wereld van verschil tussen het begin van de lente en het begin van de zomer. Alsof we 

ergens een hele foute knop hebben ingedrukt. Weg was de wereld zoals we die kenden,  

vervangen door een nieuwe realiteit. Ik heb de afgelopen maanden vaak stilgestaan en gekeken 

naar de mensen, de wereld die voorbijkwam en hoe natuur daarin een nieuwe rol kreeg. 

Gelukkig vond ik, net als heel veel Vlamingen, rust in die natuur.  Ik woon al jaren in het centrum 

van Mechelen, maar verbaas me nog steeds over de uitgestrektheid aan de rand van de stad. Het maakt 

me dankbaar voor het werk dat de lokale  vrijwilligers elke dag verzetten. Werk om natuur te beschermen, 

uit te breiden, te koesteren. De lente maakte duidelijk hoe belangrijk natuur is en hoe schaars die is 

geworden. Dus bedankt! Aan de vrijwilligers en aan jullie, om lid te zijn van Natuurpunt. Zo zorg je er mee 

voor dat wij kunnen werken aan meer natuur voor iedereen én kunnen wegen op het beleid van morgen.

Corona heeft een grote impact op het leven van elke dag. Zo ook op Natuur.blad. Dit nummer kwam niet 

alleen tot stand met het geluid van spelende, studerende en ietwat geïrriteerde kinderen rond mij, het 

kreeg ook een licht andere invulling. We gingen deze keer niet op stap met een vrijwilliger maar zetten ze 

allemaal in de bloemetjes. Ook geen aanbod van leuke activiteiten in dit tijdschrift omdat het nu nog 

allemaal te onzeker is, maar je vindt ons up to date aanbod online. Ga ondertussen gerust op safari in  

eigen tuin en maak er een mininatuurgebied van met Mijn Tuinlab. Heb je inspiratie nodig om 

de zomermaanden door te komen? Wil je de Vlaamse natuur nog verder verkennen? Dan kan 

je vanaf 21 juni terecht op www.natuurpunt.be/zomer voor ons grote zomerdossier.

Ik wens je een mooie zomer toe. Geniet volop van de natuur. Hopelijk ontmoet je net als ik 

eens een nieuwsgierige ree. Ze stond zo dichtbij, het duurde even voor ze rustig wegliep. 

Misschien was ook zij dankbaar voor de natuur die er nog is.

Groetjes,

Sofie Versweyveld
Hoofdredacteur Natuur.blad

PS: Benieuwd naar Mijn Tuinlab en naar wat jij kan doen om de 
natuur te helpen in jouw tuin?  
Neem een kijkje op blz. 12.
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Walter Rycquart, algemeen directeur 
Natuurpunt, kijkt terug op drie 
woelige maanden. Met hoop voor  
de toekomst.
 
“Hoop hebben is mooi. Hoop geven ook. De 
laatste tijd dacht ik veel na over die woorden 
die ik ergens oppikte. Velen hebben de gezond-
heidscrisis onderschat zowel naar maatschap-
pelijke als naar persoonlijke impact. Met grote 
gevolgen. Het was dan ook even een grote 
onderschatting dat natuur, voor velen, van een 
strohalm evolueerde naar een houvast. Het was 
één van de weinige zaken die nog overbleven. 
Met naast zich, niet in het minste, een goede 
gezondheid, het hoogste natuurlijke goed dat 
beschermd moet worden. 

De maatregelen om onze gezondheid te 
beschermen waren drastisch. Het woord 
draconisch kon eindelijk eens gepast gebruikt 
worden. Niet iedereen bleef spijtig genoeg 
gespaard van ziekte of verlies. De tol is zwaar. 
Ook vele Natuurpunters werden geconfron-
teerd met zieke of overleden gezins- en  fami-
lieleden of vrienden.  De hoop op het einde van 
deze moeilijke tijd werd voor velen het enige 
wat nog overbleef. Hoop die we krijgen door 
elkaar te steunen.”

Walter Rycquart

PS: Met dank aan Bob Daalder, die het  
prachtige beeld leverde.  
www.facebook.com/BobDaalderPhotography/

28

36

Win!
Altijd fris water bij

De classic drinkfles die een tiental jaren geleden op de markt 
kwam is nu ook beschikbaar in een geïsoleerde versie. Maak kans 
op een van de 2 Klean Kanteen isolatieflessen door deze vraag 
juist te beantwoorden: “Welke heideplant groeit op droge heide?” 

www.natuurpunt.be/win
 

Niet gewonnen? Dan kan je de drinkflessen met 
Natuurpuntledenvoordeel ook aankopen in de 
A.S.Adventure winkel in je buurt. 

Hoop hebben
 is mooi
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Heideblauwtje op dopheide.  
© Bob Daalder
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Kort

Gelukkig is er de natuur
De afgelopen maanden werd nog maar eens duidelijk hoe 
belangrijk natuur is voor ons: om een frisse neus te halen, om 
even alles te vergeten, om ons lichaam fit te houden ... Heel 
wat mensen gingen wandelen in één van onze natuurgebieden 
dicht bij huis. Daarbij hield jammer genoeg niet iedereen zich 
aan de regels. Om iedereen er attent op te maken dat we de 
natuur in ere moeten houden, hingen we op verschillende 
plaatsen spandoeken met de tekst: ‘Gelukkig is er de natuur, 
hou ze ook gelukkig’.

23 maart 2020: In Edegem vinden paddenoverzetters een 
witte kleine watersalamander. Een kleurafwijking die in de 
natuur niet zo vaak voorkomt. 

1 april 2020: Een bever duikt op in de Brugse binnenstad 
en kon ook gefilmd worden. Met die nieuwe waarneming is 
hij voor het eerst opnieuw in alle Belgische provincies 
waargenomen sinds het uitsterven in 1848.

12 april 2020: De indrukwekkende keizerarend vliegt voor 
het eerst over ons land en die waarneming kon vastgelegd 
worden op enkele foto’s. 

14 april 2020: In een tuin in Kapelle-op-den-Bos vindt een 
Natuurpunter een dwerguil. Het is de eerste waarneming 
voor Vlaanderen. 

 
Beweeg voor meer natuur met een ‘Rondje Natuur’!
De laatste maanden fietsen, lopen en wandelen we massaal in de natuur. Top, want bewegen in het groen is dubbel gezond. 
Maar we merken ook dat het er vaak erg druk is. Dat komt omdat er in veel regio’s te weinig natuur is. Wil jij ook meer natuur 
in je buurt? Zet dan een Rondje Natuur op!

Bedenk een sportieve uitdaging, kies een natuurgebied om te steunen en laat je sponsoren door je vrienden en familie. Je hoeft 
zeker geen marathon te lopen of een meerdaagse fietstocht te doen (maar het mag wel!). Kies gewoon een uitdaging die bij je 
past. Leeftijd speelt ook geen rol, zowel jong als oud kan deelnemen. Heb je nog meer inspiratie nodig, ga dan eens kijken op 
www.rondjenatuur.be. Ben je overtuigd, zet dan je eigen Rondje Natuur op en gebruik de #RondjeNatuur.
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Kort

Steenmeel om biodiversiteit  
op verzuurde heide te herstellen   
De bodem in de Nolse duinen op de Kalmthoutse heide is sterk 
verzuurd door de hoge stikstofdepositie. Hierdoor zijn kwetsbare 
planten en dieren met uitsterven bedreigd. Zolang het probleem van de 
stikstofuitstoot niet bij de bron aangepakt wordt, kunnen we ons alleen 
behelpen met tijdelijke oplossingen. Daarom startte Natuurpunt een 
grootschalig experiment om te onderzoeken of het aanbrengen van 
steenmeel het uitsterven van soorten kan stoppen. Steenmeel is een 
bodemverbeteraar op basis van fijngemalen gesteente die de zuren in  
de bodem moet neutraliseren. 

Tweede marien ruimtelijk plan voor 
Belgische Noordzee
Om natuur te kunnen beschermen, heeft die natuur ruimte nodig. Dat 
geldt op zee net zo goed als op land. Met het tweede marien ruimtelijk 
plan dat eind maart van kracht werd,  blijft België koploper op vlak van 
marien beleid. Positief is dat 30% van de Belgische Noordzee  
ingekleurd is als natuurgebied. Maar om echte natuurwinst te kunnen 
boeken, is er ook aangepast beheer nodig voor die 30%. Om bijvoor-
beeld de waardevolle oesterbedden te beschermen zal het nodig zijn 
daar de bodemberoerende visserij te weren.

Minder verkeersslachtoffers  
of minder meldingen?
Door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, daalde in  
maart en april het personenvervoer op onze snelwegen met meer dan 
80 procent. Heeft dit ook een impact gehad op verkeersslachtoffers 
onder wilde dieren? Tussen half maart en half april worden gemiddeld 
2023 verkeersslachtoffers gemeld. Dit jaar werden er in diezelfde 
periode slechts 772 verkeersslachtoffers gemeld. Zijn er echt minder 
slachtoffers gevallen? Of daalde het aantal waarnemers dat een melding 
doorgaf? Natuurpunt wil nog meer gegevens om hier duidelijk zicht op 
te krijgen. Geef dus zeker je verkeersslachtoffers door.  
www.dierenonderdewielen.be

24 april 2020: Het digitale platform Mijn Tuinlab ziet het levenslicht 
en na een week hebben al meer dan 25.000 mensen hun Tuinlab 
aangemaakt.

1 mei 2020: Expeditie Natuurpunt kan niet doorgaan zoals gepland. 
Er komt wel een individuele editie #MijnExpeditieNatuurpunt.

13 mei 2020: Een positief gevolg van de coronacrisis: zeeraket, 
biestarwegras en stekend loogkruid kleuren onze stranden groen. Het 
begin van een natuurlijk duinherstel. 

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

2 euro korting bij de Zonnegloed
De Zonnegloed geeft gedumpte in- en uitheemse 
wilde dieren weer een toekomst. Dieren die niet 
terug naar de natuur kunnen krijgen een nieuwe 
thuis en dit voor de rest van hun leven. De Zon-
negloed hecht veel belang aan de bescherming 
van de lokale dieren en planten. Daarom steunen 
Natuurpunt en De Zonnegloed elkaar. Op 
vertoon van je geldige lidkaart ontvang je 2 euro 
korting per persoon van hetzelfde gezin (max 5 
per lidkaart).

7% korting bij A.S.Adventure
Wandelen is gezond. Zeker met de juiste uit-
rusting van de A.S.Adventure. Als Natuurpunt-
lid krijg je 7% korting op outdoorproducten, 
fietskledij en –accessoires. Niet cumuleerbaar 
met andere promoties. Korting op vertoon van 
je Natuurpuntlidkaart en gratis A.S.Adventure 
Explore More-kaart. Na registratie is de korting 
ook geldig in de webshop.

10% korting bij Sprookjesstof
Droom je van 'een groene kleerkast' met eerlijke 
zelfgemaakte kledij? Dan is Sprookjesstof de 
geknipte winkel voor jou. Sprookjesstof zet in op 
creativiteit en bewust consumeren: zélf naaien of 
breien met stoffen en breiwol die op een soci-
aal verantwoorde en milieuvriendelijke manier 
geproduceerd zijn. 

Leden van Natuurpunt krijgen 10% korting 
(niet combineerbaar met andere kortingen). Je 
krijgt de korting via de code 19NATuPT35 of bij 
vertoon van de lidkaart in de winkel.

www.sprookjesstof.be

Alle info en meer voordelen:  
www.natuurpunt.be/voordelen
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Mijn gebied

GULKE PUTTEN 
IN WINGENE  

EN RUISELEDE

Onder de torens van het Zendstation in Wingene 

ontdekte Herman Stieperaere in 1969 een uniek 

stukje venige heide. Met 1,5 hectare werd dit het 

kleinste reservaat van Vlaanderen. Vanaf 2002 kon 

Natuurpunt naastliggende bossen en graslanden 

aankopen. Dankzij twee LIFE-projecten en project 

Natuurinrichting volgde hier een omvorming naar 

streekeigen bos, open heidehabitats en (her)aan-

leg van een poelennetwerk. Grote dank gaat naar 

de vele vrijwilligers en generaties van jongeren die 

het gebied van 120 hectare al een halve eeuw mee 

helpen in stand houden.

WANDELEN

Rond de Gulke Putten kan je drie verschillende wandelingen 

volgen. Omdat het zendstation van Wingene permanent actief 

is als militair domein, heb je geen vrije toegang tot het hart 

van het natuurgebied. We stippelden ook een dagtocht uit 

langs drie verschillende (deel)gebieden. 

www.natuurpunt.be/gulkeputten

“Mooie samenwerking  
      met Natuurpunt”
Jeroen Staelens

Vlaamse Milieumaatschappij 

“De Vlaamse Milieumaatschappij meet al sinds 2002 

hoeveel stikstof er uit de lucht neerkomt in de Gulke 

Putten. Hoewel dit een Europees beschermd Natura 

2000-gebied is, blijkt uit onze metingen dat de aanvoer van 

stikstof te hoog is voor de vele bijzondere natuurwaarden. 

Er is wel verbetering in de voorbije 20 jaar, maar de aanvoer 

blijft hoog, ook in vergelijking met de rest van Vlaanderen. 

Dit komt vooral door de intensieve veeteelt in de regio. We 

zijn tevreden dat we hier kunnen meten dankzij de goede 

samenwerking met Natuurpunt. Zo dragen we bij aan een 

onderbouwd beleid. Tijdens de geleide bezoeken krijgt het 

grote publiek ook informatie over milieuproblemen en het 

belang van onze natuurlijke omgeving.”
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Mijn gebied

“Energie van vele 
helpende handen”
Eckhart Kuijken & Christine Verscheure

Beheerteam 

    “De passie  
  van vrijwilligers”
Gaétan Minne 

Land - en Tuinbouw Instituut in Oedelem

“De zorg voor de Gulke Putten is nog steeds een uitdaging. 

De blijvende vermesting en verzuring zet de rijke maar 

kwetsbare biodiversiteit stevig onder druk. De resultaten 

van beheer, natuurinrichting en LIFE-projecten zijn 

veelbelovend en via monitoring houden we de vinger aan 

de pols. Desondanks verdwijnen er nog steeds symbool-

soorten en komen exoten in de plaats. Maar het is niet 

allemaal kommer en kwel. Vele mensen (onderzoekers, 

scholen, de terreinploeg, vrijwilligers) zetten zich in voor de 

Gulke Putten. En we hebben een fijne samenwerking met 

Defensie, ANB, VLM en VMM. De onvergetelijke momenten 

die we met enthousiastelingen mogen meemaken geven 

ons vleugels voor de verdere uitbouw van het gebied.”

“We houden hier geregeld praktijkles ‘plant, dier, natuur en 

biotechniek’. De Gulke Putten kan je zien als een levend 

laboratorium. Met passie krijgen we  bij het praktijkdeel  

uitleg over natuurbeheer en kijken we naar de resultaten 

van de vorige werken. De fuik voor salamanders ophalen, 

onverwacht een hazelworm ontdekken onder een stapel 

hout of net voor een bui het maaisel opgeraapt krijgen ... 

Die belevenissen zorgen voor een sterke band tussen het 

LTI en het natuurgebied. We wilden als school graag iets 

terugdoen. Daarom nemen we al vier jaar deel aan 

Expeditie Natuurpunt. Ook al gaat de Expeditie dit jaar  

niet door zoals gepland, de LTI-Hottetrotters zoeken  

een creatieve oplossing om op expeditie te gaan in het 

Brugs Ommeland.”
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Mijn Tuinlab
DOE MEE MET HET GROOTSTE  

TUINONDERZOEK VAN VLAANDEREN

Doe mee

Jouw tuin neemt samen met alle anderen 9% van Vlaanderen in. Een enorm gebied, met 

super veel potentieel voor de natuur en de wetenschap. Tuinen vangen hemelwater op zodat 

onze riolen niet overbelast raken, vormen een leefgebied voor dieren en planten, zijn een 

buffer tegen klimaatverandering en nog veel meer. Met Mijn Tuinlab ontdek je hoe je die 

natuurvoordelen van je tuin ten volle kan benutten.

Al 30.000 tuineigenaars sloten zich de voorbije weken aan bij de grootste gemeenschap  

van burgerwetenschappers in tuinen. Doe jij ook mee? Bereken je tuinscore, verbeter ze  

met kleine ingrepen en voer mini-onderzoekjes uit. Het grootste natuurlaboratorium begint  

in je achtertuin!  Tekst: Rose Van Doninck
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Doe mee

Mijn Tuinlab
Een balkon met wat potten en planten, een stadstuin vol 

klimplanten of een tuin met een natuurlijke vijver en grote 

moestuin; het is net de grote diversiteit aan tuininrichtingen 

en tuiniers die het Vlaamse tuinenlandschap zo interessant 

maken. 

In Vlaamse tuinen liggen veel kansen om een belangrijke 

bijdrage te leveren aan biodiversiteit en de kwaliteit van onze 

leefomgeving. Alleen is onze tuin op dit moment nog een blinde 

vlek voor onderzoekers. Om de gemeenschappelijke meer-

waarde die tuiniers creëren optimaal te kunnen benutten, is het 

belangrijk om eerst meer te weten te komen over de tuinen en 

haar gebruikers. 

Welke planten staan er in tuinen, is de tuin aantrekkelijk voor 

dieren en welke functies vervult de tuin al? Op die vragen zoekt 

het project Mijn Tuinlab naar antwoorden. Mijn Tuinlab is een 

nieuw, online platform waarop tuiniers zich kunnen registreren 

en waarop ze tips kunnen vinden om hun tuin nog robuuster of 

sterker te maken.  Want tuinen kunnen tal van diensten leveren 

aan de natuur, je eigen gezondheid en je omgeving.

Wetenschap in je tuin
Voor Mijn Tuinlab hebben Natuurpunt, Kenniscentrum tuin+ 

en KU Leuven de handen in elkaar geslagen om tuiniers te  

informeren over het potentieel van hun tuin én hen uit te no-

digen om deel te nemen aan verschillende burgerwetenschaps-

projecten, zoals de vogeltelling. 

Natuurpunt organiseert al sinds 2004 vogeltellingen in tuinen 

en sinds 2007 vlindertellingen. Door die tellingen ontvangen 

we een hoeveelheid gegevens die we nooit zonder de hulp van 

duizenden Vlamingen kunnen verzamelen. Zo kunnen we bij-

voorbeeld bekijken of de merel zich wel of niet herstelt na het 

usutu-virus en of de huismus blijft achteruitgaan. 

Alleen al door je tuin te observeren, kan je een schat aan infor-

matie verzamelen, zowel voor jezelf als voor onderzoekers. Met 

Mijn Tuinlab kan je het hele jaar door vogels of vlinders tellen 

en de gegevens van je eigen tuin over de jaren heen bijhouden. 

Zo kan jij zelf de evoluties in je tuin opvolgen en kunnen de 

onderzoekspartners de ontvangen gegevens ook naar een hoger 

niveau tillen en over een heel jaar uitbreiden. Geregistreerde 

deelnemers op Mijn Tuinlab kunnen niet enkel deelnemen aan 

telprojecten. Op geregelde tijdstippen worden er uitnodigingen 

uitgestuurd om aan wetenschappelijke onderzoeken mee te 

werken. Zo zal je met de Universiteit Antwerpen op zoek  

kunnen gaan naar teken in je tuin of je kan gewoon de evolutie 

van je eigen tuin volgen.

Mijn Tuinscore
In enkele eenvoudige stappen bereken je je tuinscore en ontdek 

je hoe goed jouw tuin scoort op zeven verschillende natuur-

voordelen (zie kader). Op basis van jouw persoonlijke score en 

tuinprofiel ontvang je tips op maat om je tuin nog beter in te 

richten. ‘Hoe kies je geschikte planten voor pot of bak’, kan de 

balkontuinierder helpen om meer biodiversiteit aan te trekken. 

Met informatie over groendaken op een carport of tuinhuis kan 

de doorwinterde tuinier uitgedaagd worden voor een nog betere 

tuinscore. Als je de handen uit de mouwen steekt en aanpas-

singen doet, kan je dit ook eenvoudig registreren. Je tuinscore 

wordt dan automatisch herberekend. 

YES, IK DOE MEE MET HET GROOTSTE  

TUINONDERZOEK IN VLAANDEREN!

• Surf naar mijntuinlab.be

• Maak gratis een profiel aan 

• Vul een korte vragenlijst in over je tuin

• Bereken je tuinscore op 7 natuurvoordelen

• Start de leukste onderzoekjes in je eigen tuin

• Daag je buren uit en maak van jullie buurt een wonderlijke  

plek voor vogels, vlinders en bovenal jezelf. 

NATUURVOORDELEN 

Richt je je tuin natuurlijk in, dan krijg je heel wat voordelen 

in ruil terug. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van een 

natuurlijke en gezonde tuin? Op basis van onderstaande 

voordelen kan je op www.mijntuinlab.be de tuinscore van 

jouw tuin berekenen.

meer info > www.mijntuinlab.be/page/natuurvoordelen

temperatuurregulatie

CO2-opslag

voedselproductie bestuiving

luchtkwaliteit

waterbuffering

biodiversiteit
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Doe mee

Radiomaker Sven Speybrouck heeft een nieuw huis en daar hoort een nieuwe tuin bij. Die wil hij aanleggen, maar hij 

heeft geen idee hoe hij het meeste uit die nieuwe tuin kan halen. Met de hulp van Mijn Tuinlab wil Sven de volgende 

maanden zijn tuin in kaart brengen en transformeren naar een gezonde tuin.  

Sven, waarom doe je mee met Mijn Tuinlab?

“Ik vind Mijn Tuinlab een geweldig goed idee. Het voldoet aan een nood waar ik zelf mee zat. Ik heb 

bijvoorbeeld lang gedacht dat er geen vlinders meer in mijn tuin zaten door alle pesticiden en zo. Tot 

ik ontdekte dat ik gewoon de verkeerde planten in mijn tuin heb staan. Ik heb een mooi stuk gazon, 

een paar bomen en een haag, zoals elke goede Vlaming. Voor mij moest een tuin vooral gemakkelijk 

zijn in onderhoud. Eigenlijk is zo’n tuin best wel saai. Nu, met de nieuwe tuin, wil ik er een leukere 

tuin van maken, zowel voor onszelf als voor de dieren die er komen.”

“Ik hoop ook de buren te overtuigen om mee te doen met Mijn Tuinlab. Want eigenlijk hebben we er 

allemaal baat bij. Gewoon door naar de tuin te kijken en me dingen af te vragen, ontdek ik al nieuwe 

dingen. Ik dacht altijd dat ik er weinig verstand van had, maar eigenlijk liggen de antwoorden 

gewoon onder je neus, in je achtertuin. Door de tips in Mijn Tuinlab leer ik ontzettend veel bij en dat 

is gewoon supertof en interessant.”

Binnenkort kan je het verhaal van Sven en zijn tuin volgen in een aantal korte filmpjes  

op www.mijntuinlab.be.

5 tips voor een kleine tuin
Op mijntuinlab.be vind je tientallen tips om je tuin nog gezonder 
te maken. Veel van die acties zijn perfect toepasbaar in een kleine 
(stads)tuin. 
• Natuur op je muur: Een volledig ommuurde kleine tuin kan beklemmend werken. Maak 

hem ruimer door klimplanten langs stenen muren of houten schuttingen te planten. 

• Verticale snoepmuur: Hou een plekje vrij op je omheining om een verticale snoepmuur 

te maken. Je kan je eigen mix planten: van sla, aardbeien tot wilde kruiden.

• Verschillende lagen van begroeiing: De meeste kleine tuinen zijn lang en/of smal. 

Door variatie in begroeiing kan je er toch een interessante tuin van maken, voor jezelf  

en voor de natuur. 

• Kies het juiste pad: In elke tuin kan je een pad aanleggen. Kies daarbij voor verschil-

lende materialen zoals boomschijven, houtsnippers of niet te scherpe natuurstenen. 

Zo’n pad zorgt ervoor dat het water goed insijpelt in de grond. 

• Verwelkom dieren in de tuin: Niets zo leuk dan een tuin waar er veel beweging te zien 

is. Hang een nestkast op voor een vogelsoort die je al gespot hebt in de omgeving en 

hang een bijenkast op. 
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Doe mee

5 tips voor een balkontuin
Zelfs een balkon kan je omtoveren tot een 
wonderlijke plek vol natuur.

• Plant bessenplanten en groenten in een bloempot: Een 

paar potten en je bent vertrokken voor een lekkere oogst. En het 

oogt bovendien ook nog mooi: bloempotten vol aardbeien, sla of 

radijsjes op je vensterbank. Ook kruiden voelen zich prima in een 

pot. Zo’n moestuin in potten en bloembakken heeft zeker  

ook nog een meerwaarde voor vlinders en bijen. 

• Composteer in een wormenbak: Met een wormenbak kan je 

op een beperkte plaats compost maken voor je verticale tuin of 

groenten in potten. En je krijgt er je fruit- en groentenafval mee 

weg. 

• Hang een bijenhotel op: Hang je bijenhotel op een zonnige 

plek, best zuidwaarts gericht. Zorg voor bescherming tegen 

regen en wind en vermijd het gebruik van verf of vernis. De  

eerste bijen kan je al in het voorjaar verwachten.

• Kies de juiste planten: Planten op een dak of balkon zijn 

meestal blootgesteld aan meer wind en meer zon. Kies dus voor 

planten die goed tegen extreme omstandigheden kunnen zoals 

hemelsleutel (sedum). 

• Maak een minikruidentuin: Wilde kruiden zijn onmisbaar in 

elke tuin, dus ook in je balkontuin. Kies voor soorten als wilde 

marjolein, bieslook of rozemarijn. Een feest voor je gerecht én 

voor bijen en vlinders.  

5 originele tuintips voor nog meer  
biodiversiteit
• Leg een minivijver aan: Niet elke tuin is geschikt of groot 

genoeg voor een heuse tuinvijver. Maar met een kuip als vijver 

creëer je een prachtig minibiotoop, waarin ook vijverinsecten  

zoals het lantaarntje leven. Planten als gele lis, lidsteng, kikker-

beet en pijlkruid groeien perfect in zo’n minivijver. 

• Specifieke planten voor specifieke beestjes: een grote 

diversiteit aan planten is sowieso belangrijk. Sommige beestjes 

zijn gebonden aan specifieke planten. Met prachtklokje lok je 

klokjesbijen, met judaspenning oranjetipjes, met ereprijs de 

ereprijszandbij en dwerglangsprietmot. 

• Maak een egelwegel. Egels lopen graag van tuin naar tuin. 

 Allerlei afsluitingen maken dat vaak onmogelijk. Maak in je hek 

een gat van 15 op 15 cm. Zo wordt jouw tuin toegankelijker  

voor egels. 

• Een groendak op je brievenbus. Wie creatief is, kan zelfs  

het kleinste hoekje vergroenen. Op een brievenbus kan bij-

voorbeeld huislook groeien, een vetplant die ook voor insecten 

interessant is.

• Creëer een beschutte plek. Een hoekje met sleedoorn, hulst 

of wilde liguster biedt zowel in lente als winter broodnodige 

beschutting. Waar voldoende beschutting is, vermindert de kans 

om gepakt te worden door katten of door grotere vogels. 
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Verenigingsnieuws

Natuurpunt Halle 
schenkt bloemetjes Eco-
flora aan hulpverleners 
Niet minder dan 600 bloemetjes deelde 
Natuurpunt Halle uit aan de hulpverle-
ners in Halle. “Om hen te bedanken voor 
hun fantastische werk”, vertelt Johan 
Merckx van Natuurpunt Halle. Het 
personeel was aangenaam verrast door 
de actie. Het tuincentrum Ecoflora gaf 
honderd bloemen aan Natuurpunt om 
uit te delen aan het Halse zorgpersoneel. 
“We hebben de bezorging kunnen doen 
mede dankzij Plan Boommarter ,” aldus 
Johan Merckx van Natuurpunt. Plan 
Boommarter probeert om natuur en 
mens dichter bij elkaar te brengen.  
Dus ook aan de hand van bloemen.

Natuurpunt Aalst  
brengt boek uit  
"Aalst Natuurlijk"
Het werd een zeer mooie uitgave met 
200 pagina’s in kleur en een hardcover. 
De bekende en minder bekende natuur-
gebieden in Aalst en omgeving komen 
aan bod samen met de Aalsterse fauna en 
flora, prachtig in beeld gebracht! Ook de 
mensen die instaan voor het natuur- 
beheer komen aan het woord. De schitte-
rende foto's en boeiende teksten zijn een 
eerbetoon aan de natuur in en om Aalst. 
www.aalstnatuurlijk.be

Prinses Harte Speelbos
Op de Baarbeekduin plantten vrijwil-
ligers van Natuurpunt, Chiro Muizen en 
de Sint-Lambertusschool in 2016 een 
speelbos. Het bosje werd herdoopt tot 
‘Prinses Harte-speelbos’ in het kader van 
het Canvas-programma ‘Meer vrouw 
op straat’, vernoemd naar de kleine 
Harte Muyldermans. Het zesjarig meisje 
overleed in 2013 aan een hersentumor. 
Harte symboliseert alle kinderen die 
tegen kanker vechten. Harte’s ouders zijn 
heel blij dat Harte verder leeft te midden 
van de natuur waar honderden kinderen 
komen spelen.

COVID-19: impact op verenigingswerking 
en natuurgebieden
Afgelopen voorjaar zette het coronavirus het maatschappelijk leven on hold. Ook voor 
de werking van Natuurpunt had dit consequenties. Alle activiteiten werden gean-
nuleerd, bezoekerscentra en kijkhutten gingen op slot. De natuurgebieden bleven 
wel open voor een gezonde wandeling of fietstocht mits het nodige respect voor de 
afstandsregels. Honderdduizenden Vlamingen maakten tijd voor natuur en ontdekten 
de natuurgebieden om de hoek, net op het moment dat alles weer begon te zoemen, 
fladderen en bloeien. Het werk van de duizenden vrijwilligers werd duidelijk  
geapprecieerd. De crisis toont aan dat natuur op wandelafstand een kwestie van 
maatschappelijk belang is, iets waarvan momenteel 3 miljoen Vlamingen verstoken 
blijven. Natuurpunt blijft ijveren voor meer en betere natuur voor iedereen.

www.natuurpunt.be/tijdvoornatuur

Slam De Natuur 
15 juni lanceert Natuurpunt CVN in samenwerking met A.Kult.e vzw de filmpjes 
#SlamDeNatuur. We nodigen verhaalvertellers, slampoëten en woordartiesten uit in 
een natuurgebied om hun eigentijdse vorm van poëzie te filmen. We dagen je uit om 
zelf je filmpje te delen! Samira Saleh, Giovanni Baudonck en Prisca Agnes Nishimwe 
geven alvast het startschot. Antwerps stadsdichter en peter van het project Seckou 
Ouologuem: “Zo verbinden we twee werelden die elkaar nog maar weinig kennen” 
Check onze sociale media en #slamdenatuur
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    Hanne 
Verbruggen
“De stilte van de natuur 

geeft me veel energie”

In het prachtige Dalemansbos waan je je even op vakantie. 
Hanne Verbruggen, K3, geniet er van de rust die het bos met zich 
meebrengt.

“Als kind besefte ik het niet zo, maar ik heb me altijd al verbon-
den gevoeld met de natuur. Mijn vader had een moestuin, we 
deden alles met de fiets en gingen steevast op ontdekking in het 
groen. Voor mij was dat normaal, pas met ouder worden zag ik 
tot mijn verbazing dat dat niet voor iedereen zo was. Ook van-
daag vind je me vaak terug in de natuur. Het doet deugd om even 
niemand om me heen te hebben en te herbronnen. Mijn vriend 
en ik zoeken graag onbekende stukjes natuur in België op.”

BV Gespot
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In actie

1 Harlekijnorchis 

Detailbeheer op maat zorgt voor ideale 

omstandigheden voor kwetsbare  

populaties. Zo verzorgt het ZeisTeam een 

extra maaibeurt in oktober op de laatste 

natuurlijke groeiplaats van harlekijn- 

orchis in Vlaanderen. Het grasland gaat 

kort de winter in. De orchidee krijgt zo 

betere kiemkansen.

 2 Verdwenen soorten  

Reanimatie brengt verdwenen soorten 

weer tot leven. Met behulp van bagger-

beugels, een spade en mesthaken worden 

een poel en een gracht geruimd. Zo 

worden de zaden van verdwenen soorten 

zoals drijvende waterweegbree en rossig 

fonteinkruid opgewekt uit de zaadbank. 

3 Wilde rozen 

De bottels van een aantal bedreigde 

soorten wilde rozen worden verzameld 

en onder gecontroleerde omstandig- 

heden opgekweekt. Wanneer ze  

voldoende groot zijn, worden een  

150-tal wilde rozen op verschillende 

locaties aangeplant.

2

INTENSIEVE ZORGEN
VOOR SOORTEN DANKZIJ 
HET URGENTIEPLAN
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Veel zeldzaam geworden planten en dieren hebben het vandaag moeilijk om te overleven. 

Ze komen alleen nog voor in kleine, geïsoleerde populaties en slagen er soms niet meer in 

om zich uit te breiden of nieuwe leefgebieden te koloniseren. Met het ‘Urgentieplan’ gaat 

Natuurpunt, met de steun van provincie Vlaams-Brabant, aan de slag om die soorten er 

bovenop te helpen. Tekst: Annelies Jacobs
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In actie

4 Spits havikskruid 

Rozetten van spits havikskruid worden 

tijdelijk onder intensieve zorgen  

opgekweekt. De planten worden ingezet 

voor herintroductie op geschikte locaties 

binnen natuurgebieden. Zo krijgen ze 

alle kans op een duurzaam voortbestaan.

 

5 Monitoring   

Monitoring van het aantal exemplaren 

in een populatie dient om het succes van 

het gevoerde beheer na te gaan. Hier 

wordt Betonie geteld in het Haachts 

Broek. Het aantal planten wordt  

verschillende opeenvolgende jaren geteld.

6 Beemdkroon 

Wanneer beemdkroon opnieuw in  

voldoende aantallen dicht bij elkaar 

voorkomt in een netwerk van populaties, 

een zogenaamde metapopulatie, kan 

ook de enkel op beemdkroon vliegende 

knautiabij zich herstellen. 
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Visie
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Visie

Natuur in het hart 
van het herstel

De Lente van 2020. Waarin we de vogels beter hoorden fluiten. Waarin natuurgebieden 

toevluchtsoorden werden voor coronawandelaars. Waarin de vraag naar meer buurtnatuur 

luider klonk dan ooit. Maar wat na corona? Vallen we terug op afgebakende natuurgebieden in 

een über-economie die verder raast zoals voorheen? Of kiezen we resoluut voor een nieuwe 

visie die samenleving, ecologie en economie sterker verbindt?

Europese en nationale overheden beloven 

zoveel middelen te voorzien als nodig om 

de economie na de crisis uit het slop te 

trekken. Zo’n relanceplan is een unieke 

kans om versneld de transitie in te zetten 

naar een duurzame toekomst voor de 

mensen, de economie en de planeet. 

Voor onze eigen gezondheid

Natuur is essentieel voor onze fysieke 

en mentale gezondheid. Van zingende 

vogels en ontluikende bloemen fleuren 

we op. Studies bewijzen al langer dat 

regelmatig verpozen in de natuur de kans 

op burn-out drastisch verlaagt. Door de 

semilockdown zijn we de lokale natuur 

opnieuw naar waarde gaan schatten. Om 

te ontsnappen uit ons kot en aan ons 

digitale leven trokken we massaal naar 

de schaarse natuur dichtbij. Uit  

het coronanatuuronderzoek van  

UA bleek 60% dat vaker te doen dan 

voor de crisis. Onze florerende hashtags 

#tijdvoornatuur en #buurtnatuur onder-

streepten het belang van – en het gebrek 

aan – natuur op wandelafstand. 

Voor een gezonde economie

Een gezond leefmilieu is de basis voor 

een gezonde economie en omgekeerd. 

Gezonde ecosystemen leveren diensten 

die essentieel zijn voor de hele economie. 

Dat doen ze goedkoper en efficiënter dan 

kunstmatige systemen. Ze leveren voed-

sel, grondstoffen, water en zuurstof. Ze 

leggen koolstof vast, regelen het klimaat, 

zuiveren lucht en water, zorgen voor 

bevruchting, en beschermen tegen ziek-

tes en overstromingen. Bij gebrek aan 

‘ecosysteemdiensten’ wordt economische 

productie moeilijk of lopen maatschap-

pelijke kosten snel op. 

Voor een gezonde natuur

Het steeds verder doordringen in na-

tuurlijke biotopen voor voedselproductie, 

transport en woongelegenheid leidt tot 

gigantisch soortenverlies. Door corona 

werd de internationale top rond bio- 

diversiteit in China uitgesteld. Zo wordt 

2020 helaas niet echt het jaar van de 

biodiversiteit. De alarmbellen van onze 

planeet klinken daarmee niet zachter, 

integendeel. 1 miljoen planten en dieren 

staan op de rand van uitsterven. De 

huidige crisis is het momentum om een 

versnelling hoger te schakelen. Ook de 

natuur verdient het om zwaarder mee te 

tellen in de besluitvorming. We zien drie 

krachtlijnen voor een duurzame relance 

met een meer centrale plaats voor  

de natuur.

De alarmbellen van de 
planeet klinken luider 
dan ooit
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Visie

1. Zet de Green Deal door

De Green Deal is het allesomvattende 

plan dat Europa naar klimaatneutraliteit 

moet brengen in 2050. Een complete 

omwenteling van een vervuilende eco-

nomie gebaseerd op fossiele brandstof-

fen, naar een duurzame economie en 

samenleving. Net als al onze buurlanden 

moet België die Deal steunen. Ook – nee, 

zeker – nu die versterkt wordt met de 

biodiversiteits- en ‘van boer tot bord’-

strategie. Die zetten respectievelijk in op 

een gezonde natuur en op de productie 

van gezond voedsel in een duurzamer 

landbouwmodel.

Overheden staan voor een cruciale keuze: 

vervuilende industrieën verplichten om 

vol te kiezen voor duurzame transitie, of 

ze laten terugplooien op hun koolstof- 

intensieve activiteiten voor een economi-

sche quick fix. Een herstelplan dat enkel 

de oude economie nieuw leven inblaast, 

zou een gemiste kans zijn. De miljarden 

euro’s steun moeten gekoppeld worden 

aan duurzame voorwaarden, in lijn met 

de Green Deal. 

2. Zoek ‘nature based solutions’

Als we een robuuster postcorona Europa 

willen, moeten we meer investeren in 

natuurgebaseerde oplossingen. Ze zijn 

kostenefficiënt, duurzaam én creëren 

win-wins. Onze Sigmagebieden zijn 

een sterk voorbeeld. Ze beschermen 

ons tegen overstromingen, maar dienen 

tegelijkertijd als waterbuffers in tijden 

van droogte en zijn een hotspot voor 

planten en dieren én voor wandelaars en 

fietsers. Ook de stijging van de zeespiegel 

vangen we best op met een natuurlijk 

kustecosysteem van duinen, zandbanken 

en schorren. Dat is goedkoper en effici-

enter dan een zoveelste verhoging van de 

dijken en tijdelijke strandophoping. 

De duurzame toekomst van de landbouw 

ligt eveneens in natuurlijke oplossingen. 

De lockdown deed mensen de voordelen 

ontdekken van korteketenlandbouw. Een 

natuurvriendelijke, circulaire en grond-

gebonden landbouw, blijkt nu belangrij-

ker dan ooit. De formule waarbij boeren 

naast groenten en vlees ook een portie 

natuurbeleving aanbieden, slaat nu al 

aan. Dat verdienmodel wordt nog sterker 

als de graslanden ook ingezet worden 

voor ‘carbon farming’, waarbij koolstof 

wordt opgeslagen in de bodem, om die te 

verbeteren en CO2 uit de lucht te halen. 

3. Herteken het natuurlijke  

landschap

De voorbije halve eeuw is het Vlaamse 

landschap explosief veranderd. We 

zijn steeds verder doorgedrongen in de 

natuurlijke biotopen, met dramatische 

gevolgen voor de natuur. Die tendens 

moeten we nu versneld een halt toe- 

roepen. De betonsnelheid van 6 hectare 

per dag moet drastisch omlaag, zoals het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt. 

Meer nog, we moeten gaan ontharden. 

Kunnen we ons Vlaamse landschap  

opnieuw hertekenen, in positieve zin 

dan? Zeker, en wel om de sociale, econo-

mische en ethische redenen die hier-

boven werden aangehaald. We moeten 

blijven bouwen aan groenblauwe net-

werken van de kust tot de Voerstreek, die 

alle natuurgebieden van het Zwin tot het 

Zoniënwoud en de Kalmthoutse heide 

met elkaar verbinden, die doordringen 

tot in de steden en landbouwgebieden 

doorkruisen. En laat die verbinding niet 

ophouden bij de grenzen. Vlaanderen  

is geen eiland. 

We krijgen een historische kans om de natuur opnieuw in het hart van onze samenleving te plaatsen. Natuurgebieden afbakenen 

volstaat niet meer. We moeten naar een natuurinclusief ontwikkelingsmodel. Door het ecologisch herstel vast te klinken aan de 

economische heropleving kunnen we de transitie naar een duurzame toekomst versneld inslaan. De voorbije maanden luisterden 

politici opvallend goed naar wetenschappers om de coronacrisis aan te pakken. We rekenen op dezelfde luisterbereidheid voor de 

klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Denk je mee over de toekomst van de natuur en Natuurpunt? Beantwoord de 3 vragen op www/natuurinhethart.be
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Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op alle insectenhuizen en planten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB220
Kortingscode is geldig t/m 31-08-2020

en geniet van meer leven in je tuin
Help de insecten

10% Korting

KLIMAAT
NEUTRAAL

is vanaf nu 100%

van grondstoffen
tot in de winkel.
Door middel van meten, reduceren en compenseren van C02 
heeft Klean Kanteen dit noodzakelijke doel behaald. Vanaf de 
productie tot de levering van haar producten wereldwijd.



Samenwerken

duo
Brochure paddenstoelen- 
vriendelijk gazonbeheer 

Een gemillimeterd gazon, zonder mos of andere 

planten erin, kost zweet en geld. Bij die strakke 

gazonmode voelt helaas alleen de mens zich beter. 

Maar de tijden veranderen. Steeds meer krijgen 

wilde bloemen een kans in de tuin, ze worden 

uitgezaaid in perken. Dat ook gazons mits enkele 

maatregelen spontaan kunnen evolueren naar 

bloemenweides, is minder bekend. En dat je in  

zulke bloemenweides in het najaar mooie en 

internationaal zeldzame paddenstoelen mag 

verwachten lees je in “Gazonbeheer op maat voor 

paddenstoelen”.

Sven Gillekens, student VIVES-Hogeschool: “Ik 

kreeg de kans om voor mijn stage vele gazons uit 

te kammen op zoek naar bijzondere paddenstoelen. 

Dit was een bijdrage voor het opstellen van een 

handleiding voor paddenstoelvriendelijk gazon- 

beheer voor openbare besturen en gemeentes.”

Roosmarijn Steeman, paddenstoelenexpert  

Natuurpunt: “Paddenstoelvriendelijk gazonbeheer 

is de manier om aan de grote oppervlaktes gazon 

die we in Vlaanderen hebben een natuurwaarde 

te schenken. In de opgemaakte leidraad wordt de 

rol die paddenstoelen spelen uitgelegd, er worden 

voorbeelden gegeven van hoe je concreet te werk 

kan gaan en er werd een kosten-baten-analyse 

opgemaakt. Met die leidraad kan je dus concreet 

aan de slag in je gemeente of je tuin. “

www.natuurpunt.be/gazonbeheer

Duurzaam beleggen voor meer natuur

BNP Parisbas Fortis en Natuurpunt werken sinds 1985 samen. Vandaag 
stort BNP Paribas Fortis een deel van de instap- en beheerskosten van 
een belangrijk duurzaam beleggingsfonds door voor de uitbreiding van 
het Turnhouts Vennengebied. Zo kan Natuurpunt gronden aankopen en 
er opnieuw natuur van maken. Binnen de campagne #ourjob2 realiseren 
de medewerkers vrijwilligerswerk voor een vereniging naar keuze, met 
impact op de maatschappij en het milieu.

www.natuurpunt.be/bnpparibasfortis

Natuurontwikkeling in de Leievallei

Alpro, Belgische producent van plantaardige voeding, zet zich al jaren in 
om duurzaam om te springen met de natuurlijke rijkdommen van onze 
planeet. De zorg voor water, bodem en biodiversiteit is hierin essentieel. 
Daarom investeert het bedrijf in de bescherming en het herstel van de 
natuurwaarden langs de Leie, een belangrijke rivier voor Alpro. De Leie 
is een essentiële transportweg waarlangs heel wat grondstoffen worden 
aangeleverd. Daarnaast is de productiesite in Wevelgem gelegen langs  
de Leie. Het Leiebekken levert bovendien het water dat nodig is voor  
de productie.

Natuurpunt zal met de steun van Alpro de Leievallei tussen Gent en 
Deinze verder ontwikkelen tot een aaneengesloten, robuust en natuurrijk 
landschap. De aankoop van 8 hectare natte weiden en hooilanden rond 
het kasteel van Ooidonk is een eerste concrete realisatie. 

Extra steun na brand  
Landschap De Liereman 

Woensdag 22 april brak er brand uit in natuurgebied Landschap De 
Liereman in Oud-Turnhout. Er werd ongeveer 30 hectare heide en veen 
in de as gelegd. Het natuurgebied heeft een uitzonderlijke hoge natuur-
waarde en bestaat uit heide en veen waar zeldzame planten en dieren 
thuis zijn. Het gebied is ook gekend om zijn vele gagelstruiken. Met die 
gagel wordt het bekende Gageleer bier gebrouwen.  De brouwer en  
distributeur van het bier twijfelden niet toen ze het nieuws hoorden 
en boden extra financiële steun. Voor elke Gageleer die verkocht wordt 
zal 0,1 euro extra, bovenop de bestaande bijdrage, aan het herstel van 
Landschap De Liereman geschonken worden. Gageleer is te verkrijgen 
in de betere drankenhandel en biowinkels. Vraag ernaar en steun zo het 
natuurherstel in Landschap De Liereman.
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Samenwerken

ding

doen

123 tips voor een wonderlijke  
ontdekkingstocht

Natuurpuntlesgever Joeri Cortens schreef met 
De Natuur In een verrassend natuurboek. 
Samen met zijn gezin verkent hij een jaar lang 
iedere maand een nieuw biotoop, van de beek 
om de hoek tot de wilde waddenkust. In elke 
anekdote voel je de verwondering en de passie 
en kom je meer te weten over de dieren,  
planten en sporen die ze tegenkomen. Neem 
daarbij nog enkele praktische woudvaardig-
heden en wilde recepten en je 
begrijpt dat dit een onmisbaar 
hebbeding is voor iedere natuur-
liefhebber. 

www.natuurpunt.be/winkel

Ontdek het vlinderpad in Pepingen

Pepingen is een echte Vlindergemeente.  
Nieuwe inwoners krijgen een geboorte- of 
nieuwkomerspakket in het teken van vlinders, 
je kan er proeven van vlinderijs en je kan er 
heel wat vlindervriendelijke plekjes bewonde-
ren.  Nu kan dit zelfs met een uitgestippelde 
vlinderwandeling. Het is een lus langs de vele 
vlinderplekjes die Pepingen rijk is. Hiermee 
willen Natuurpunt Pepingen en Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei meer 
mensen aan het wandelen krijgen.

www.natuurpunt.be/pepingen

 
“Bij BNP Paribas Fortis vergroten we onze positieve impact 
via ons beleggings- en financieringsbeleid, we steunen de 
energietransitie, we begeleiden bedrijven naar een duur-
zamer model. Een samenwerking met Natuurpunt past 
perfect in dit plaatje.” 

Els Van Zele,  
Head of Sales Daily  
& CSR Particuliere klanten
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Werken aan een robuuster  
Turnhouts Vennengebied

Natuurpunt en Lampiris slaan al sinds 2012 de handen in elkaar en zijn 
hechte partners met eenzelfde missie: meer waardevolle natuur creëren, 
dicht bij huis. Sinds 2018 gaan de middelen uit gezamenlijke publieks-
acties naar aankoop van natuur in het Turnhouts Vennengebied. Dankzij 
die aankopen kunnen we de verschillende percelen van het natuurgebied 
beter aaneensluiten. Zo ondervinden biotopen en soorten minder  
negatieve effecten van externe invloeden: het geheel wordt robuuster.

 Lampiris organiseert jaarlijks samen met Natuurpunt enkele acties  
om dit doel te bereiken. Ze zijn erop gericht een verschil te maken  
in de ‘mindset’ van de klant, én op het terrein. Voor klanten die de  
papieren factuur inwisselen voor een digitale versie realiseren we minder 
papier én meer natuur. Samen kochten we al meer dan 20 hectare  
natuur aan in het gebied, en de teller draait op volle toeren. Om iedereen 
van die natuurpracht in het Turnhouts vennengebied te laten genieten 
werden ruim 30 km wandelpaden bewegwijzerd. Ook een kijktoren, 
kijkwanden en uitkijkpunten maken het de bezoeker mogelijk om intens 
te genieten van het weidse landschap.  
Kom eens wandelen langs een van de vijf verschillende routes die  
werden uitgestippeld!

www.natuurpunt.be/turnhoutsvennengebied
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De zeldzame gevlekte witsnuitlibel vliegt hier rond. 
@Vilda/Jeroen Mentens

In het heischrale grasland groeit kleine zonnedauw. @Vilda/Yves Adams

           De Langdonken,
    natuur met ambitie!

In de Zuiderkempen, waar de zandgronden van de Kempen en de Hagelandse heuvelstreek 
elkaar raken, ligt een bijzonder gebied. De Langdonken verenigt bodemtypes uit beide streken: 
heischraal grasland wisselt af met natuurlijk bos, open moerassen zijn hier en daar begroeid 
met ondoordringbare wilgenstruwelen. Tekst: Natalie Sterckx

Na weken van zoveel mogelijk thuis- 

blijven, is het een verademing om weer 

wat verder te komen dan mijn natuur- 

gebieden-op-fietsafstand. Ik ben enthou-

siast als een kind dat op schoolreis mag 

gaan. Mijn enthousiasme wordt alleen 

maar versterkt als ik de drukke baan  

tussen Aarschot en Herselt achter me 

laat en de Donkstraat inrijd. Elke paar 

honderd meter wordt die smaller en 

groener. Plots sta ik midden in een grote 

groene vlakte met rechts van mij een  

waterplas met daarin een grote zilver- 

reiger die fel afsteekt tegen al dat groen. 

Ik ben aangekomen in ‘De Langdonken’.

Op stap met vader en  
dochter
Aan de schuur ontmoet ik Benny Van 

Dyck (61), en zijn dochter Celina (26) die 

als het ware mee opgroeide in het gebied. 

“Het begon allemaal met een klop op de 

deur, bijna 40 jaar geleden”, begint  

Benny enthousiast te vertellen. “Een 
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Boven: Vader en dochter zijn hier kind aan huis. @Natalie Sterckx
Onder: Hier hoor je de boompieper zingen. @Vilda/Yves Adams

vriend vroeg of ik me wilde inzetten  

om een stukje natuur aan te kopen,  

om er zo mee voor te zorgen dat dit 

gebied bewaard zou blijven. Het begon 

met 1,5 hectare en Natuurpunt beheert 

hier nu meer dan 200 hectare. Ik zag 

dit wel zitten en werd dan maar meteen 

conservator.  

“Toen was jij nog een paar jaar jonger 

dan ik nu”, merkt dochter Celina op, 

“ongelooflijk!”

Rijk aan water
“Het verhaal van de Langdonken is er 

een van het water”, zegt Benny. “Water is 

zowel ons zorgenkind als onze vreugde. 

Als je hier komt wandelen in de winter-

periode, heb je kniehoge laarzen nodig 

en wandel je als het ware door een hele 

grote ondiepe plas.” We kronkelen ons 

een weg over een smal bospaadje met 

links en rechts opvallend veel grachten. 

“Rabatten”, weet Benny, “die werden 

ruim honderd jaar geleden met de 

hand gegraven om toch een klein beetje 

economische waarde te geven aan ‘het 

moeras’.  Echt droger werd het gebied 

niet, maar met de grond die men uit de 

diepe grachten omhoog spitte, werden 

de ‘ruggen’ hoger en kwamen die enkele 

maanden langer boven water. En op die 

ruggen werd dan aan houtteelt gedaan. 

Voornamelijk eikenhakhout dat nodig 

was bij de leerlooierij.”   

 “Al bijna 20 jaar meten we hier twee- 

wekelijks de hoogte van het grondwater”, 

zegt Benny. “Zo leerden we dat het water-

peil hier meer dan een meter schommelt 

tussen nazomer en winter. Dit voorjaar 

hebben we de laagste waterstanden ooit 

opgetekend.” 

“Er is wel één nadeel aan zoveel stil-

staand water”, lacht Celina,”muggen!!  

In de zomer zit het hier vol.”

Fauna en flora
Plots staan we in een groot open land-

schap. Het is lang geleden dat ik nog zo 

ver kon kijken zonder een huis te zien. 

Het heischraal grasland heeft heel wat 

tinten groen afhankelijk van de voch-

tigheid van de bodem. Benny vertelt 

gepassioneerd over kleine zonnedauw, 

stekelbrem, dopheide en nog heel wat 

ander fraais.  Een trotse eik overziet de 

vlakte. Een boompieper laat zich horen. 

Een boomvalk klieft door de lucht. De 

Langdonken is ook een libellenparadijs: 

de zeldzame gevlekte witsnuitlibel huist 

in een waterplas met bijhorend opgaand 

hout. Hier wordt goed nagedacht over de 

inrichting van het gebied. “We hebben al 

heel wat bijzondere soorten maar als de 
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Naar buiten

watersnip hier ooit broedt, zitten we ongetwijfeld op de goeie weg”, 

zegt Benny.

Net als ik in de verte een dakrand zie, duikt een grote waterplas op.  

Een blauwe reiger speurt tussen de zeggen, de bloeiende gele lis en 

de waterviolier naar wat lekkers. Hoe mooi ook het plaatje, het is 

niet allemaal rozengeur … Meerdere invasieve exoten verdringen de 

inheemse fauna en flora. 

We verlaten het gebied en wandelen verder over rustige wegen, 

langs weilanden, boerderijen en … je kan er niet omheen: weekend-

huisjes. Naast het natuurgebied is een weekendzone voor verblijfs-

recreatie. Hier en daar staan gebouwen in het natuurgebied zelf. 

Natuurpunt wil die, in positief onderling overleg met de eigenaars, 

weer omzetten naar waardevolle natuur. En dat is in veel gevallen 

gelukt. Ook de verschillende overheden hebben hier een belangrijke 

taak. De lokale afdeling Natuurpunt Grote Nete werkt constructief 

mee aan oplossingen.  

Vallei van de Kalsterloop
Terwijl we nog wat achtergelaten afval meenemen, lopen we door 

de kern van het gebied. In de Langdonken staan zeer zeldzame 

planten, enkele hebben hier zelfs hun enige natuurlijke groeiplaats 

in Vlaanderen. “Wijdbloeiende rus, Spaanse ruiter, teer guichelheil 

zijn maar enkele van die pareltjes die we door een gericht natuur- 

beheer alle kansen willen geven”, vertelt Benny. 

We turen in de verte naar een havik die zit te rusten op een tak en 

bespieden een reebokje dat behoedzaam de vlakte oversteekt.  

Wat verderop komen we aan de Kalsterloop, die vormt de provin-

ciegrens tussen Antwerpen en Vlaams-Brabant. “Zou het niet mooi 

zijn als we de Langdonken en ‘Averbode Bos en Heide’ kunnen 

verbinden tot een grote brok natuur en dat dan ‘de Vallei van de 

Kalsterloop’ noemen”, spreekt Benny luidop zijn droom uit.

We wandelen door een kleinschalig landbouwgebied over rus-

tige weggetjes terug richting het beginpunt van de wandeling, de 

schuur. “Ik herinner me dat daar vroeger een kerkuil broedde”, zegt 

Celina, “jaarlijks de uilskuikens ringen was een geweldige beleve-

nis!” Bij de schuur aangekomen, merkt ze op dat er verse vogelpoep 

te zien is op de muur. Zou hij er nog altijd zitten?

En de toekomst? 
Om onze wandeling te besluiten, kijkt Benny ook nog even voor-

uit: “We zijn hier intussen met een ploegje al zo’n 40 jaar bezig om 

bijna dagelijks te zorgen voor dit waardevolle natuurgebied, een 

engagement dat veel voldoening geeft. En het resultaat mag gezien 

worden. Toch kijken we ernaar uit om de fakkel door te geven aan 

de jongere generatie uit de buurt. Mensen die zich geroepen voelen 

om mee te werken aan de toekomst van de Langdonken, mogen ons 

altijd contacteren.”

Weekend in het paradijs
Door de ligging van de Langdonken op de 
overgang tussen de Kempen en het Hageland 
is het een paradijs voor heel wat zeldzame 
soorten. Absoluut de moeite om een weekend 
voor uit te trekken. Er zijn vele wandel- en 
fietsroutes te ontdekken.

B&B Zinnen en Minnen
Bij Zinnen en Minnen kan je genieten van de stilte en 
de rust van de overweldigende natuur van de prachtige 
Merodebossen. Zowel ruiters, fietsers, wandelaars 
als hondenliefhebbers komen hier helemaal aan hun 
trekken. Elke gast wordt verwend door de eigenaars. De 
B&B ligt op een boogscheut van de Langdonken. Ideaal 
voor een weekend weg in eigen land. 

Meer info en reservatie:
B&B Zinnen en Minnen,  
Kipdorp 11, 2230 Bergom – Herselt,  
014 54 21 02, 0477-72 33 53,  
info@zinnen-en-minnen.be, 
www.zinnen-en-minnen.be

Win een overnachting voor 2 
personen inclusief ontbijt in Zinnen en 
Minnen. Geef antwoord op de vraag 
‘Welke vogel hoopt Benny hier te 
verwelkomen?’ en wie weet verblijf jij 
binnenkort in Herselt. 
www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt krijgen tot eind 2020 5% korting op 
vertoon van een geldige lidkaart.

W I N !
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Ontdek met één klik wat je voor de lens had.

Iets gezien in de natuur maar weet je niet (meer) wat het is? Onze laagdrempelige 

applicatie ObsIdentify vertelt het je in een klik en je foto’s komen terecht in 

Waarnemingen.be, de grootste natuurdatabank van het land. Zo dragen jouw observaties 

bij tot een betere kennis van de Natuur. Ben je al waarnemer? Gebruik dan iObs (apple) of 

ObsMapp (android), de uitgebreide applicaties met nog meer handige functies.

Ken jij de app 
Obsidentify al?

advertentie NPBlad Obs 5-2020.indd   1advertentie NPBlad Obs 5-2020.indd   1 11/05/2020   14:58:2011/05/2020   14:58:20



Antwerpen

 Vallei van de Delfte Beek
Dit valleigebied ligt vlak bij het militair vliegveld 
van Malle, op een steenworp van Antwerpen.  
De beekvallei heeft haar oorspronkelijke reliëf 
behouden en bestaat uit oud bos, moerasbos, 
struwelen en rietruigte.

 Landschap De Liereman
Tussen Oud-Turnhout en Arendonk sterkt zich een 
open en gevarieerd heidelandschap uit. Bossen, 
vennen, graslanden en stuifduinen vormen een 
typisch Kempense biotoop. Bij valavond laat de 
nachtzwaluw van zich horen.

 De Vennen (Grote Netewoud)
Langs de oevers van de Grote Nete in Balen liggen 
biologisch waardevolle landschapselementen.  
’s Nachts is het erg rustig, je wordt omringd door 
grote grazers die het halfopen landschap in  
stand houden.

Limburg

 Altenbroek
Wanneer je in de Voerstreek om je heen kijkt, 
vergeet je even dat je in Vlaanderen bent. Hier  
kan je genieten van rust en stilte in een nog 
ongeschonden golvend landschap. 's Nachts 
snuffelen hier everzwijnen en dassen rond. 

 Kempenbroek
Het grenspark is een 25.000 hectare groot gebied. 
Het is een stukje wild uitgestrekte natuur in 
Vlaanderen waar onder meer de bever en het 
edelhert thuis zijn. Je waant je er ver weg van de 
bewoonde wereld. 

 

Vlaams- Brabant

 Kesselberg (Stad Leuven)
De 75m hoge heuveltop torent uit boven het 
Kesseldal (Kessel-Lo) en Wilsele. Blikvangers zijn 
de struikheidevegetaties en de gevarieerde bossen 
op de steile flanken. Bovenaan de heuvel heb je een 
panoramisch zicht over de wijde omgeving.

 Rosdel
Tussen Hoegaarden en l’Ecluse-Beauvechain 
slingert zich een prachtige valleigebied. Door de 
overgangen van sterk hellende valleiflanken naar 
uitgestrekte plateaus heb je er weidse vergezichten. 
Je vindt er ruimte, natuur en duisternis. 

Oost-Vlaanderen

        Scheldevallei Moerzeke-Kastel
De vele dijken langs de Schelde zijn een oase van 
duister en stilte. Het natuurgebied situeert zich in 
de ingepolderde winterbedding van de Schelde.

        Everbeekse Bossen
Het Everbeekse landschap oogt afwisselend en 
verrast telkens weer. De bossen baden in een 
kleinschalig landschap met weiden, akkers en 
grazige valleitjes, talrijke bomenrijen, kronkelende 
en soms holle wegen.

West-Vlaanderen

         De Blankaart
De Blankaart, die door veenwinning is ontstaan, is 
een overwinterings -en broedplaats voor zeldzame 
vogels. In de Ijzervallei is het nog echt donker en 
heerlijk stil.
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In de zomer is het heerlijk even een donker plekje op te zoeken, ver van je stad of 
dorp. Op een heldere zomernacht hoef je meestal niet langer dan een minuut of 
tien te wachten voordat je een vallende ster ziet. Op een maanloze nacht kan je de 
Melkweg en satellieten goed zien. Heb je een verrekijker, stel die dan overdag goed 
scherp op een ver verwijderd object en gebruik hem 's nachts om de sterrenhemel 
mee te bekijken. Tekst: Yasmine Heynderickx

10 x actief: sterren kijken

10 x actief
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10 x actief

"In je eigen tuin kan je 
natuurlijk ook genieten 
van de sterrenhemel."
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LEVENDBARENDE HAGEDIS
Flits in het struikgewas

Focus

 “Daar! Zag jij het?”. “Nee, ik zag alleen wat gras bewegen”. “Het was iets met een lange staart”.  
Zo gaat het regelmatig. Vaak zie je een levendbarende hagedis pas als hij ervandoor gaat en in zijn 
snelheid wat vegetatie laat bewegen. Met wat geluk vang je dan nog een glimp op van een staart.  
Tekst: Sam Van De Poel

Lang dun dingetje
De levendbarende hagedis is, met zijn lichaamslengte van een 

zestal centimeter, een kleine hagedis. Daarachter volgt nog een 

staart die pakweg twee keer zo lang is. Met een gewicht van zo’n  

4 gram (één klontje suiker) kunnen we spreken van een lang dun 

dingetje. De tekening op de rug is zeer variabel met een grondkleur 

in alle mogelijke tinten bruin. Daarbovenop zorgt een vlekken- en 

strepenpatroon voor een goede camouflage. De buik van de 

mannetjes is opvallend oranje, bij de vrouwtjes is dit eerder  

bleek geel.  

Ritme
Zoals bij vele reptielen worden de mannetjes vroeger wakker uit 

hun winterslaap dan de vrouwtjes. Vaak gebeuren de eerste 

waarnemingen op de eerste echte zonnige dagen in februari.  

Mannetjes gedragen zich dan als echte zonnekloppers. Ze hebben 

de warmte van de zon nodig om hun lichaamstemperatuur rond 

de 32 °C te houden wat de vorming van de zaadcellen bevordert. 

Enkele weken later, rond begin april, komen ook de vrouwtjes 

tevoorschijn. De mannetjes vervellen op dat moment nog even 

zodat ze met een splinternieuw schubbenpak aan de voort- 

planting kunnen beginnen.

Levendbarend?
De hagedis houdt er een niet zo gewone voortplantingsstrategie 

op na. De soortnaam verklapt het al. Levendbarend. Meer bepaald 

‘eierlevendbarend’. De eieren worden inwendig bevrucht, maar 

worden dan niet gelegd. Het vrouwtje houdt de drie tot acht 

ontwikkelende eieren ongeveer 10 weken in haar buik tot de 

jongen volledig ontwikkeld zijn. Rond eind juli worden de eieren 

gelegd en breken de jongen vrijwel meteen uit hun vliezige 

schalen. Vanaf dat moment moeten ze op eigen houtje verder.
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Focus

BROERTJES
In Vlaanderen hebben we nog twee andere soorten hagedissen. De 

hazelworm en de muurhagedis. De hazelworm is wel degelijk een 

hagedis en geen slang. Alleen is hij in de loop van de evolutie zijn poten 

kwijt gespeeld. De soort heeft de meest verborgen levenswijze van de 

drie hagedissen. Je krijgt hem maar zelden te zien als je goed zoekt. 

Desondanks zou dit de meest algemene van de drie soorten zijn.

De muurhagedis is een recente nieuwkomer in Vlaanderen. In Wallonië heeft de soort altijd al gezeten met als noordgrens de 

Maasvallei. Ondertussen heeft hij een groot deel van Vlaanderen weten te bereiken, onder meer via transport langs onze 

spoorwegen waar de spoorwegbeddingen en rangeerstations een prima imitatie zijn van het stenige habitat in het zuiden. Veel 

meer dan de levendbarende hagedis is de soort warmteminnend. Warme jaren zoals die waar we de afgelopen jaren mee te 

maken kregen, spelen de verdere verspreiding in de hand.

Wereldburger
Je zou het op het eerste zicht niet denken, maar onze levend-

barende hagedis is een echte wereldburger. De soort heeft het 

grootste verspreidingsgebied van alle landreptielen op aarde. 

Van Ierland tot Japan, van de Middellandse zee tot hoog in 

Noorwegen en van de zeespiegel tot op wel 2500 meter 

hoogte. Binnen dit ruime verspreidingsgebied verkiest de 

soort de vochtige heide. En wat eet een echte wereldburger? 

Alles wat hij te pakken krijgt dat niet te groot of te hard is.

Achteruitgang
Op heel wat plaatsen merken we dat de soort erop achteruit 

gaat. Steeds minder dieren worden geteld op locaties waar er 

vroeger tientallen konden worden waargenomen.  

Versnippering, verruiging en overbegrazing speelt de soort al 

decennia parten, maar de laatste jaren zou de aanhoudende 

droogte ook een flinke lepel in de pap te brokken hebben. 

H
az

el
wo

rm
 ©

 V
ild

a/
R

ol
lin

 V
er

lin
de

ideale camouflage 
met bruintinten en 

strepen

4 gram

2 keer zo lang als lijfje

oranje bij mannetjes, 
bleek geel bij vrouwtjes

Staartautotomie
Wanneer een hagedis wordt vastgegrepen bij zijn staart, kan hij 

die laten afvallen. Door spiercontracties blijft de staart nog 

tientallen seconden spartelen. Hierdoor heeft het roofdier niet 

meteen door dat hij enkel nog de staart vastheeft terwijl de 

hagedis al weg is. Die illusie die een paar seconden stand houdt, 

kan het verschil betekenen tussen en leven en dood. En de staart, 

die groeit langzaam weer aan, al zal die meestal wel afwijken qua 

kleur en lengte.
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STRUIKHEIDE
KLEURT DE NAZOMER PURPER

Seizoensweetjes

Struikheide hoort bij de zomer, of eerder nog bij het einde van de zomer. De purperen bloemetjes 
staan tegen eind augustus op hun mooist. Het is een gekende plant omdat hij op sommige plekken 
massaal voorkomt en zelfs heel wat gebieden naar dit vegetatietype zijn genoemd.

In grote delen van Vlaanderen komt struikheide dan weer 

nauwelijks voor. Dat komt omdat de plant gedijt in specifieke 

omstandigheden, namelijk op een droge, voedselarme zand-

grond. Op klei- of leembodems, of in riviervalleien, ga je hem 

niet aantreffen. Die schrale zandgronden vinden we vooral  

in de Kempen, maar ook op een aantal locaties in Oost-  

en West-Vlaanderen.

Struikheide past in het rijtje tussen crocs, Ben Crabbé en 

salariswagens: je hebt voor- en tegenstanders. Feit is dat dit 

een inheemse plant is die al duizenden jaren in onze streken 

voorkomt. Het intensieve landgebruik door keuterboeren met 

vee zorgde ervoor dat zandgronden zodanig verarmden dat 

veel planten er niet meer konden overleven. Precies door die 

stikstofarme omstandigheden kreeg struikheide alle kansen. 

Zo ontstond een vegetatietype dat door die plant gedomineerd 

werd. In de loop der eeuwen wisten tientallen soorten vogels 

en insecten zich aan te passen aan dit specifieke landschap. 

Criticasters werpen wel eens op dat heide ‘geen echte natuur’ 

is, want ontstaan door een welbepaald beheer. Die kritiek gaat 

echter ook op voor andere natuurtypes, zoals hooilanden, of 

zelfs alle Vlaamse bossen: dat zijn allemaal vormen van half- 

natuur die sterk bepaald zijn door menselijke invloed. Maar 

die halfnatuur is daarom niet minderwaardig. Heide is één van 

de soortenrijke en diverse landschappen die we in Vlaanderen 

hebben en alleen al daarom het beschermen waard.
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Seizoensweetjes

Drama’s in de heide
Heideterreinen zijn een walhalla voor insecten zoals zandbijen en graaf-
wespen. Een intrigerende wereld van bestuivers, jagers en onmeedogen-
loze parasieten. Eén van de typische zandbijen op de heide is – je raadt 
het al – de heidezandbij. Die maakt een holletje in de grond, waarin ze 
stuifmeel opslaat en daarop een eitje deponeert. Maar als de bij van huis 
is, probeert de heidewespbij in te breken. Die legt ook haar eitje in het 
holletje van de heidezandbij. Graafwespen gaan dan weer op jacht, elk 
op zoek naar hun specifieke prooi. Je kan op de heide wantsen-, sprink-
hanen-, vlinder-, rupsen- en spinnendoders ontmoeten. Die verlammen 
hun prooi, verslepen ze naar hun holletje en leggen er hun eitjes op.  
De larven van de graafwesp eten dan de comateuze prooi op. Eten en 
gegeten worden.

De ene heide is de andere niet
Het meest voorkomende heidetype is droge heide, waar vooral struik-
hei groeit. Maar waar de bodem natter is, vind je een hele andere heide, 
met vooral dopheide. Die bloeit iets vroeger en heeft roze bloempjes. 
Met beenbreek en klokjesgentiaan vinden we in de natte heide ook een 
vleugje geel en blauw. Op open plekken groeien bijzondere planten zoals 
witte snavelbies of moeraswolfsklauw.

Beenbreek dankt zijn naam aan een opmerkelijk volksgeloof. Vroeger 
dacht men dat de plant botbreuken bij vee veroorzaakte. De plant groeit 
echter in de natte heide, waar slenken en bulten voor een verraderlijk 
graasterrein kunnen zorgen. Bovendien gaat het om een eerder zuur  
milieu, van nature kalkarm. Weinig kalk en een moeilijk begaanbaar  
terrein: de ideale combinatie voor een gebroken poot. 
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VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Wat zijn al die beestjes  
op mijn linde?

Geregeld krijgen we vragen over grote groepen 

insecten die samentroepen op de stammen van 

lindes. Het gaat steevast om de lindenspitskop, 

een wantsensoort die volop in opmars is in ons 

land. Het gaat om een zuiderse soort die 

noordwaarts oprukt en al grote delen van 

Vlaanderen heeft gekoloniseerd. Ondanks het 

massale voorkomen (vaak in groepen van vele 

honderden exemplaren) staat de soort toch 

bekend als onschadelijk. Ze hoeven dus niet 

bestreden te worden.

Wat is het nut van  
processierupsen?

Soortgelijke vragen krijgen we vaak in verband 

met allerlei weinig populaire soorten. Wat is het 

nut van eksters, of van muggen? De vraag doet 

denken aan een middeleeuwse visie op natuur. 

Eeuwen geleden werden soorten ook ingedeeld 

in twee categorieën: nuttige en nutteloze. De 

processierups is niet geschapen ten dienste van 

de mens, ze is een product van duizenden jaren 

evolutie. Elke soort heeft, op zijn manier, wel 

relaties met andere soorten en is op die manier 

nuttig. Processierupsen worden geparasiteerd 

door sluipvliegen. Ze kunnen als voedsel dienen 

voor sommige zangvogels, of larven van andere 

insecten zoals bepaalde lieveheersbeestjes. Als 

mot worden ze gegeten door vleermuizen. In de 

natuur hebben zelfs processierupsen hun plekje. 
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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 Simon (12), Jonas (10), Tibo (8) en Kobe(4) 
bleven tijdens de coronacriss veel in eigen tuin maar konden 
ook daar heel wat avonturen beleven: 

Natuurpassie

Kook brandnetelsoep
Jonas: “Gelukkig hebben wij dovenetel in de tuin staan en 
prikten de bladeren niet. We moesten er wel een hele hoop van 
plukken. Ik was benieuwd of ik het zou lusten, maar ik vond het 
best lekker. We deden er als versiering nog madeliefjes in.”

Maak een wandeling op blote voeten
Kobe: “Ik houd van vuil worden en modder. Toen het mooi weer 
was, maakten we een blotevoetenpad en mocht ik in de wadi 
spelen. Mijn grote broer ging zelf met zijn buik in de modder 
liggen, ik vond het daar nog een beetje te koud voor. 

Kook op een kampvuur
Simon: “Net voor ik jarig was, kreeg ik allemaal opdrachtjes om te 
bewijzen dat ik klaar was om 12 te worden. Zo moest ik zelf een 
kampvuur maken en er mijn eigen brood op bakken. Het was super 
leuk om te doen en het broodje smaakte met wat choco overheerlijk.”

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     juni | juli | augustus 2020



Natuurpunt Winkel

Natuurpunt
WINKEL

3

4

21

1. Kite Ursus 8x42  €234 | 2. Minigids Vlinders  €6,26, Insecten vergrootglas  €3,59 
3. Klean Kanteen drinkfles 0,8 L €22,95, Notitieblokje Magnolia  €3,59, Insectenhuis Pinta  €7,19 

4. Heukels Flora van Nederland €49,46, Crossbill Guide Provence €26,95

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

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

V
orig jaar tijdens de voorbereiding 

van een wandeling ‘natuur in de 

stad’. In een tegeltuintje in het 

Groot Begijnhof in Mechelen staat 

een vreemde plant. Of beter ligt, of 

kruipt een vreemde plant. Nu kijk ik al vele jaren 

naar planten, maar hier kan ik werkelijk geen 

enkel aanknopingspunt vinden. Hij lijkt als twee 

druppels op varkensgras en toch ook helemaal 

niet. Van klassieke flora’s tot en met Google: niks 

te vinden. Toch eens proberen of  

‘waarnemingen.be’ mijn bijgeknipte foto 

herkent. En jawel hoor, meteen 100% zeker: 

gladde wolfsmelk! 

Gladde wolfsmelk heeft zo goed als niets 

gemeen met wat wij hier te lande kennen als 

wolfsmelk. Er is wel gelijkenis met straatwolfs-

melk, die je bovendien op gelijkaardige plekken 

aantreft, maar die komt natuurlijk ook van elders 

… Mijn vondst blijkt pas de tweede voor die soort 

op waarnemingen.be dat jaar! Nooit was ik 

dichter bij eeuwige roem! Meer info verzamelen 

ligt wat moeilijker. Gladde wolfsmelk bestaat 

niet eens als je de Nederlandstalige wikipedia 

mag geloven. 

Enkele maanden na die ontdekking zijn we een 

weekje in Valencia. Fantastische stad, en dan heb 

ik het niet alleen over de straatplanten. Maar 

kijk, aan de voet van een van Calatrava’s 

schitterende bouwsels, wat groeit daar in een 

spleet tussen de plavuizen: gladde wolfsmelk! 

Deze keer op zijn plaats van herkomst, een warm 

land in Zuid-Europa. Van hieruit werd de plant bij 

ons ingevoerd, compagnon de route van 

‘kuipplanten’ zoals olijfboompjes. 

Maar eigenlijk gaat er nog een geschiedenis aan 

vooraf. Carl Sigismund Kunth schiep orde in de 

planten die Alexander von Humboldt meebracht 

van zijn Zuid-Amerikaanse reizen. In 1817 stelde 

hij Euphorbia serpens voor aan de wetenschap-

pelijke wereld. Later ging Kunth zelf botaniseren 

in Zuid-Amerika. En Zuid-Amerika heeft 

historisch nauwe banden met Spanje. Sindsdien 

heeft gladde wolfsmelk een lange weg afgelegd. 

De plant is aan een wereldwijde opmars bezig. 

Nu wikipedia nog!
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Bio: Peter De Ridder deelt graag zijn 

liefde voor de natuur met anderen, 

van de olifanten (en andere beesten 

in Planckendael) tot de kevertjes (en 

ander klein grut in het Mechels 

Broek). Zijn grote passie is de wilde 

natuur in zijn eigen tuin. Hij gidst 

ook stadsnatuurwandelingen in zijn 

thuisstad Mechelen.

Bijna beroemd
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...in je tuin

E
en zonnige weekenddag. Een stads-

tuin. En zin in avontuur. Safari! Laten 

we eens kijken met wie we samen 

leven op dit perceeltje geprangd tussen 

betonplaten. Wijdbeens in de tuindeur 

staand de einder afspeuren naar groepen grote 

zoogdieren levert teleurstelling en claustrofobie 

op. We zullen onze zoektocht moeten verscha-

len. Gehurkt wint wat daarnet nog een plat groen 

vel leek plots aan diepte en dimensie. Je focust op 

een plantenstengel, je tuin wordt groter met de 

betonnen grenzen onscherp ver weg. De slechts 

armdikke stam van de pruimelaar, een perifeer 

detail vanuit de tuindeur, wordt op neusafstand 

een ruw landschap, zelfs niet te vatten bij het 

extreem bewegen van de ogen. 

Langs de stam omhoog kijkend schuift een 

glanzend zwart minihelmpje op zes voetjes het 

blikveld binnen. Er zitten rode stipjes op. Een 

lieveheersbeestje.  Hier en daar pauzerend, 

rustig de stam afschuimend. Klik, een foto. Voor 

op waarnemingen.be, bij de kevers natuurlijk, 

want een lieveheersbeestje is een kever. Oeps! 

Een uitklaptabel biedt je plots een onverwachte 

keuzelijst lieveheersbeestjes aan. Een les in 

Op safari in eigen tuin
bescheidenheid. Aan de namen te zien moeten  

er vooral stippen en vlekken geteld worden. Zes 

rode stipjes, aan elke kant drie. Enfin stippen, ja, 

toch wel, een lijntje van drie bloedrode stippen, 

een klein beetje in elkaar gevloeid. Vluchtig met 

een penseel dwars over het blinkend warmzwart 

schild gezet. In één beweging, de penseelpunt 

nauwelijks gelicht tussen het toetsen door. Een 

vijfstippelig lieveheersbeestje bestaat, een 

zevenstippelig ook. Beide rood met zwarte 

vlekjes. Een zesstippelig bestaat niet. Dat heet 

een heidelieveheersbeestje. Heide! 

Onze stadstuin verlegt zijn grenzen! Nu we 

weten dat het ene het andere niet is hebben we 

er al een niervlek-,  citroen-, meeldauw-, 

roomvlek-, schaakbord-  en onvermijdelijk ook  

Aziatisch lieveheersbeestje bij. Dit naast een 

aantal xstip- en xvlek lieveheersbeestjes. Met 

kramp in de kuiten staan we recht, de tuin 

verkleint weer, maar heeft toch meer inhoud 

gekregen.
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Bio: Gunter Stoops woont in Gent en 

is archeoloog, altijd op zoek naar het 

wat? Waarom? Hoe? Het verhaal en 

de samenhang. Tijdens de werkuren 

betreffende de menselijke soort, 

erbuiten wat alle andere soorten 

aangaat. Als natuurgids deelt  

hij graag die passies. Kijken, 

waarnemen, de tijd doden, wetend 

dat er te weinig van is. 
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...in close-up
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I
k heb deze morgen Jezus gezien. Hij liep op 

het water. Enfin – hij koérste op het water. 

Precies gelijk de duivel zelve achter hem zat. 

Echt waar. En ik had nog niets gedronken! 

Nou ja. Het was niet echt Jezus. Het was een 

meerkoet. En dat is niet echt Jezus, als je ’t mij 

vraagt. Meer de duivel, eigenlijk. Maar die liep 

dus ook wel op het water, die meerkoet. Met 

spetterende pootjes en een heel opspattend 

spoor in het water achterlatend, als van een 

hijgende jetski.

Het zijn maffe beesten, die meerkoeten. Dolle 

beesten eigenlijk, zo zwart en met die rode ogen. 

Een beetje creepy, vooral van dichtbij. Die witte 

bles op hun kop, dat is maar schone schijn. Dat is 

een povere poging om het duivelse van die 

meerkoet te vergoelijken. Want duivels, dat zijn 

ze wel een beetje. Dat vond Pierre Belon in 1555 

zelfs al, want die Franse natuuronderzoeker 

noemde de meerkoet ‘diable de mer’. De 

zeeduivel. Hij zat er niet ver naast.

In de lente en de zomer zitten meerkoeten vol 

hormonen. Zot zijn ze dan. Ze dulden niemand 

anders in hun territorium. Geen andere koeten, 

geen waterhoentjes, geen eenden, niks niemen-

dal. Als er dan toch een onverlaat is die het waagt 

om de grens over te steken, dan is het oorlog. 

Dan spettert zo’n meerkoet grimmig over het 

water naar de indringer, de vleugels gespreid, de 

kop vooruit. Gelijk Jezus die op een blauwe 

maandag vlotjes het Meer van Galilea over-

steekt. Maar dan in sneltempo.

Het is een verbijsterend schouwspel, zo’n 

Jezus-meerkoet over het water zien racen. Niet 

zelden eindigt die achtervolging in een aanval. 

Meerkoeten proberen elkaar met hun lobbige 

poten vast te pakken en te verzuipen. In blinde 

woede grabbelen ze naar elkaar en duwen ze 

elkaar onder water. En dat zonder kans op 

verrijzenis! Ik zou niet graag zo’n meerkoet zijn. 

Het is al erg genoeg om er zo naar te staan kijken.

Dus: correctie. Ik heb deze morgen de duivel 

gezien. Die liep op het water. Precies zoals Jezus 

zou doen, maar dan niet zo heilig.

Jezus op het water

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.
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Woensdagmiddag 22 april 2020 brak er brand uit in de kern van natuurgebied Landschap De 

Liereman in Oud-Turnhout. De brandweer kwam massaal ter plaatse en het vuur was rond 22u 

onder controle. Toch moest er nog enkele dagen nageblust worden om alle opflakkeringen de 

baas te worden. Uiteindelijk werd ongeveer 30 hectare heide en veen in de as gelegd.

Eind april gingen wetenschappers en experten op het  

terrein om de precieze schade vast te stellen. Ze bestudeerden 

de bodem, de vegetatie en ze bekeken welke acties er nodig zijn 

om de kostbare natuur weer te herstellen.  

Op basis van hun bevindingen en expertise werken ze de  

komende tijd een concreet herstelplan uit. Welke werken  

moeten waar gebeuren, welke effecten gaan die teweegbrengen 

en hoeveel financiële middelen en mankracht zijn daarvoor 

nodig? Die studies zijn ook nodig om - gespreid over 5 jaar - 

gebruik te kunnen maken van de subsidies die Vlaams minister 

van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil vrijmaken voor het 

herstel van het gebied. 

De specialisten stelden vast dat de brand relatief oppervlak-

kig gebleven is en dat hij op de meeste plaatsen niet diep in de 

bodem of het veen ging. Er is goede hoop dat de vegetatie zich, 

met de nodige hulp, zal kunnen herstellen. Nu al, duikt het 

groen van het pijpenstrootje op in de zwartgeblakerde vlakte. 

Een grassoort die traditioneel als eerste opduikt na een heide-

brand. Om een te sterke uitbreiding tegen te gaan, zal binnen-

kort al gestart worden met o.a. schapenbegrazing. Verder is het 

nog afwachten of ook de meest kwetsbare veensoorten, zoals 

kleine veenbes, zich gaan kunnen herstellen. 

En alsof dit nog niet voldoende was, kreeg Landschap  

De Liereman opnieuw een zware tegenslag te verwerken. In de 

nacht van 23 op 24 mei werden 111 bomen zwaar toegetakeld 

met een kettingzaag. Specialisten en vrijwilligers stellen nu alles 

in het werk om de bomen te redden. 

Lees meer of doe een gift op www.natuurpunt.be/brandliereman

Brand Liereman

Natuurherstel na brand  
in Landschap De Liereman
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Op stap met

   op stap met...
de lokale vrijwilligers in coronatijden

Paasvos van Natuurpunt Voorkempen
Normaal roept de Paasvos van Natuurpunt Voorkempen altijd 

op paasmaandag de kinderen bij elkaar om samen eitjes te 

rapen. Corona stak daar dit jaar een stokje voor, dus bracht  

de Paasvos een bezoekje aan huis en liet er lekkere  

paaseitjes achter. 

Benny van Natuurpunt Lubbeek 
Nu er tijdens de coronacrisis meer mensen hun weg vinden 

naar natuurgebieden in de buurt, leek het Benny l’Homme wel 

een goed idee om het infobord van De Spicht eens goed op te 

blinken. Zo kunnen de wandelaars een coronavrije  

wandeling maken.

 

Bestuur van Natuurpunt Mortsel
Het bestuur van Natuurpunt Mortsel moest er even aan 

wennen hoe je online met 9 personen kan vergaderen, 

maar dat hadden ze snel door. En je ziet hoe enthousiast 

ze blijven doorgaan, ook op afstand. 

Joke van Natuurpunt Vrienden  
van het Schulensbroek
Normaalgezien heeft Natuurpunt Vrienden van het 

Schulensbroek elk jaar op 1 mei een grote activiteit 

waarbij ze 24u vogels gaan spotten. Omdat dit nu niet 

kon, nodigden ze heel de buurt uit om, ieder op zich, mee 

te vogelen en iedere gespotte vogel te noteren. Zo ging 

Joke met haar kleine mede-spotters op stap in  

het Schulensbroek. 

voorkempen

lubbeek

mortsel

meise
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Op stap met

antwerpen stad

westkust

Julien van Natuurpunt Meise 
Op de agenda van Natuurpunt Meise stond een vogelwande-

ling gepland in de Wolvertemse Beemden. Die werd afgelast, 

maar in de plaats werd een videowandeling gemaakt met 

conservator Julien Deroover als gids. Zo kan je van thuis uit,  

de natuur in.

Christine van Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
De afgelopen weken had voorzitster Christine De Bie van 

Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem iets meer tijd om haar 

passie uit te oefenen: ecologisch tuinieren. In haar tuin mogen 

de kruiden in het gras hun zin doen en door gefaseerd te 

maaien heeft ze heel wat dieren en planten. En na het harde 

werk, kan ze des te harder genieten.

Johan van Natuurpunt Antwerpen stad
De inheemse plantenmarkt van Natuurpunt Antwerpen 

Stad kon dit jaar enkel online doorgaan. Bijna 1800 

planten werden besteld. En dit jaar was afhalen geen 

optie, dus bracht Johan Wyckmans de planten tot bij de 

mensen thuis. Contactloos afgeleverd.

Luc van Natuurpunt Westkust
Onze stranden zagen de afgelopen weken geen toeristen. 

En daar profiteerden de zeehonden van. Het gebeurt wel 

eens dat er een zieke of uitgeputte zeehond aanspoelt. 

Sealwatcher Luc David houdt dan de wacht, totdat de 

zeehond opgepikt wordt voor verzorging.

schulensbroek eeklo-kaprijke-evergem
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O
belix viel in een ketel met 

toverdrank. Ik denk dat ik 

ooit in een ketel viel met … 

Ja, met wat eigenlijk? 

Verwondering? Ontzag? Dat 

je door het dolle heen bent als je een 

meikever ziet. Of dat je tegen niets- 

vermoedende voorbijgangers extatisch 

begint te roepen dat dat heldere stipje 

Venus is. En ik zal maar zwijgen over 

regenbogen. Oh, en sneeuw! En een specht 

in de tuin! Mijn enthousiasme leidt 

afwisselend tot vermaak, schouderophalen 

of rologen. Gelukkig springt er af en toe ook 

een vonkje over.

Je snapt dus mijn opluchting toen ik las dat 

er een naam is voor mijn ‘aandoening’. Het 

heet awe en er wordt nog maar recent 

onderzoek naar gedaan in the science of 

awe. Letterlijk vertaald betekent dat 

‘ontzag’, maar er hoort ook ‘verwondering’ 

bij. Hoe dan ook, awe is dat gevoel dat je 

hebt wanneer je beseft dat je slechts een 

piepklein radertje bent in een veel groter 

geheel. Ik voelde het al op een berg, 

uitkijkend over de eindeloze Alpen. Starend 

naar een meteorenregen in de Pyreneeën. 

Maar ook gewoon, ’s ochtends vroeg, in een 

bos vol geluiden - alleen, maar toch 

omringd door massa’s leven. Awesome.

Tegelijk kan het je ook overdonderen, 

beseffen dat je een betekenisloos pluisje 

bent in de geschiedenis. Dat alles ooit zal 

stoppen. Dat de zon niet eeuwig zal 

branden. Ik herinner me dat ik als kind 

wakker lag in bed, totaal platgewalst door 

dat idee. De ruimte zo groot en overweldi-

gend. Ons leven zo kort en nietig. En dat 

iedereen ooit zou sterven, dat was soms 

echt te veel voor mijn kleine hoofd. Zo 

verpletterend dat ik moest stoppen met 

erover na te denken. Vandaag laat het me 

vooral beseffen hoe wonderlijk en kostbaar 

ons leven is. 

Volgens mij zijn veel ‘natuurmensen’ ooit 

ook in die ton met awe gevallen. Awe 

maakt je nederig, bescheiden en dankbaar. 

Studies wezen uit dat je er positiever, 

minder materialistisch, blijer en guller van 

wordt. De fysieke reactie bestaat onder 

andere uit grotere ogen, opgetrokken 

wenkbrauwen, kort inademen en de 

klassieke open mond. Voor mij is awe 

vooral een manier om in het leven te staan: 

blij zijn met wat er is, in plaats van boos om 

wat er niet is. 

Ook astronauten die verbleven in het ISS 

maken melding van awe. Cirkelend in een 

baan om de aarde voelden ze zich extreem 

verbonden met alles en iedereen. Zo hoog 

zie je immers geen landsgrenzen en begrijp 

je dat we allemaal op eenzelfde prachtige 

planeet wonen. Een astronaut noemde dat 

The Overview Effect: ontzag en verwonde-

ring in het kwadraat. 

Zelfs nu ik dit schrijf, in volle coronacrisis-

tijden, bedenk ik hoe bizar het is dat zulke 

minuscule deeltjes erin slagen de hele 

wereld plat te leggen. Dat is ontzagwek-

kend en angstaanjagend tegelijk. Ik kijk 

ernaar met heel veel verwondering en 

hoop hartstochtelijk dat bepaalde 

wereldleiders -ik zal geen namen noemen- 

ook eens mogen vallen in die grote ton  

vol awe.

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).

The Science of Awe

Over de aandoening 
van oprechte 
verwondering

Sarah
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www.horta.orgJe partner voor tuin en dier

Horta is een groepering van meer 
dan 50 winkels en dé tuin- en 
dierexpert bij uitstek. Met winkels 
over het hele land en heel wat 
producten van Natuurpunt in ons 
assortiment delen we graag onze 
ervaring, kennis en liefde voor 
natuur. 

Kom eens langs voor advies  
op maat. Tot snel!

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



#tijdvoornatuur

@berlinde @kristoflowers

@kampschulen @runningtobestunning

@earths_treasures_linda_croonen @lennert.in.nature

@kayleigh.bruers @steven.renders1978

@hans_debruyne @marijkedekeyser

@kjjrgr @vits_en_kids

@hanscapiau @mark1mertens 

@koenheeftgroenvandoen @x_travelkate

In beeld

De afgelopen maanden trokken we massaal de natuur in. Een kleine greep uit de foto’s 
met #tijdvoornatuur. Post je foto’s op instagram met #natuurpunt en misschien staat hier 
volgende keer jouw foto.
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Legaten

“VLAANDEREN  
HEEFT BOS NODIG”
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Toen voetbalclub FC De Voorzorg uit Mechelen ontbonden werd, zorgde Joke Wetzels ervoor dat het terrein geschonken 
werd aan Natuurpunt. Doel: meer bos in Vlaanderen.

“Mijn partner heeft vele jaren FC De Voorzorg met bijhorend voetbalveld en lokalen onder zijn hoede gehad, tot aan zijn 
veel te vroege dood in 2012. “Mijn habitat” noemde hij het koesterend. Als team hebben we nadien nog vele sportieve jaren 
gekend. Maar de verouderde infrastructuur bracht te veel investeringen met zich mee. Meteen groeide het idee om de  
eigendom aan een goed doel te schenken. De natuur ligt me nauw aan het hart dus kozen we Natuurpunt. Vlaanderen heeft 
meer bos nodig. Voor de dieren en voor al wie na ons komt”

Heeft u een stuk grond dat u zou willen schenken of nalaten? 

Contacteer Joost Verbeke om samen de verschillende mogelijkheden te bekijken,  
0477-20 47 27, joost.verbeke@natuurpunt.be
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Red de biodiversiteit, samen en nu!
Op de internationale Dag van de Biodiversiteit (22 mei) werd #SamenVoorBiodiversiteit 
gelanceerd. Meer dan veertig Belgische organisaties, waaronder natuurparken, milieu-
verenigingen, musea, overheden en universiteiten, slaan de handen in elkaar voor een 
gezamenlijke campagne voor biodiversiteit. Ook Natuurpunt maakt daar deel van uit. 
Onder de noemer #SamenVoorBiodiversiteit wil de beweging duurzame productie- en 
consumptiepatronen stimuleren met het oog op de volgende COP Biodiversiteit van de 
Verenigde Naties in 2021.
Op www.samenvoorbiodiversiteit.be vind je eenvoudige, individuele of gezamenlijke 
acties en tips om de biodiversiteit te beschermen.

Zomerzoektocht met natuurweetjes
Dit jaar werkt Natuurpunt CVN mee aan de zomerzoektocht 
van het Davidsfonds. Van 15 juni tot 27 september kan je met je 
kinderen, de familie, of wie weet met vrienden of collega’s op stap 
in ... Brussel! Je kan kiezen uit vier diverse wandelingen (geen auto- 
of fietstochten) om de leukste cultuur en natuur van Brussel te 
ontdekken. Alle wandelingen starten in de buurt van het Centraal 
Station, dus met het openbaar vervoer komen is een must. Zoals 
elk jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen. Leden van Natuur-
punt krijgen dezelfde korting als leden van Davidsfonds.
www.dezomerzoektocht.be

Zomerfietszoektocht in de Groene Vallei
Natuurpunt Groene Vallei en Bar Bruis nodigen je uit om het 
mooie landschap van de Groene Vallei te ontdekken. Via rustige 
wegen fiets je langs onze mooie natuurgebiedjes. Onderweg krijg 
je vragen over het landschap, de natuur, erfgoed en andere pit-
toreske items. 
De zoektocht loopt tijdens de maanden juli, augustus en septem-
ber en start aan het bezoekerscentrum Groene Vallei, Lelieboom-
gaardenstraat 60, Erps-Kwerps (ma en di gesloten).
Deelname kost 10 euro per deelnemer, inclusief gratis drankje in 
bar Bruis! Ben je lid van Natuurpunt dan betaal je slechts 5 euro. 
www.natuurpunt.be/bcgroenevallei

Webinars, vaste data
Donderdag 25 juni, 20u30: Zwaluwen & gierzwaluwen. In de 
webinar worden portretten geschetst van boeren-, huis- en oe-
verzwaluw. Ook de gierzwaluw (die geen zwaluw is) komt aan bod. 

Dinsdag 30 juni, 20u30 Koekoek: De koekoek is een echte 
bedrieger. Maar hoe pakt hij dat aan? Over de avonturen van die 
fascinerende vogel valt veel te vertellen.

Woensdag 1 juli, 20u30: Proper water: vervuiling op de Schelde 
en het effect daarvan op het waterleven. 

Donderdag 9 juli, 20u30: Eetbare en giftige planten: Wist je 
dat er wereldwijd 360 plantensoorten als voedsel gecultiveerd 
kunnen worden, maar dat de mens zich slechts van 3 planten- 
soorten afhankelijk heeft gemaakt?  

 

Donderdag 20 augustus, 20u30: Muurvegetatie: Muren,  
stoepen, bruggen, het zijn niet meteen plaatsen waar je gaat  
zoeken naar planten. En toch, een hele reeks plantensoorten 
komt uitsluitend op die plaatsen voor. 

Betalende online cursus wilde bijen, vrij te starten
Je schrijft voor elke les apart in 

 � les 1: inleiding en zandbijen
 � les 2: buikschuiers en bijenhotels
 � les 3:  “echte” bijen
 � les 4: zomerbijen

Altijd (gratis) te bekijken
 � Dierensporen 
 � Bijenvriendelijke tuinen
 � Vogelzang in de tuin 

Inschrijven en info www.natuurpunt.be/webinars

Aan een computerscherm gekluisterd zitten: het lijkt niet de beste manier om iets bij te leren over de natuur. En toch, 
dankzij de webinars en online cursussen van Natuurpunt CVN kan je heel wat opsteken over de natuur. 

Webinars en online cursussen 
brengen de natuur in je huis

De activiteiten starten langzaamaan weer op. Maar bij het in druk gaan van het tijdschrift was er nog geen zekerheid. Daarom in dit 

nummer inspiratie om zelf op ontdekking te gaan in en over de natuur. Alle activiteiten vind je op www.natuurpunt.be/activiteiten
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Hoe meer bloemen in je tuin, hoe meer vlinders en andere insecten je er vindt. Toch snoept niet elke vlinder van eender 
welke nectarplant. En hun rupsen zijn doorgaans ook zeer kieskeurige eters. Ieder heeft zo zijn eigen favoriet, smaken 
verschillen nu eenmaal. Wij serveren ter inspiratie voor je tuin alvast een menu voor selectieve vlinders:  

Smaken verschillen 

De Grote Vlindertelling 4 - 26 juli 

Juli is dé vlindermaand, ideaal voor De Grote Vlindertelling. Want om vlinders goed te kunnen 

beschermen, is het belangrijk te weten hoe het met ze gaat. Welke soorten gaan vooruit, welke 

achteruit? Heb jij 5 minuutjes tijd voor de wetenschap? Doe mee met De Grote Vlindertelling: 

1. Kies een zonnig plekje in je tuin en noteer gedurende precies 5 minuten alle vlinders die je ziet bin-

nen een straal van 10 meter. Zet een streepje voor elke vlinder van elke soort die je ziet, maar let op 

dat je dezelfde vlinder niet dubbel telt.

2. Tel gerust meerdere keren tijdens de Vlindertelling. Geef dan telkens een nieuwe telling door.

3. Geef je telling door aan Natuurpunt via www.vlindertelling.be. Als je geen enkele vlinder ziet, 

mag je dat ook doorgeven. Dat is ook belangrijke informatie.

De Grote
Vlindertelling

Tel de vlinders in je tuin 
www.vlindertelling.be

 

4 - 26
JULI

Binnenin vind je een overzicht van de meest voorkomende tuinvlinders.In juli organiseert Natuurpunt De Grote Vlindertelling. Tel de vlinders in je tuin en werk zo mee aan het  
grootste vlinderonderzoek in Vlaanderen. Geef je resultaten door op www.vlindertelling.be

rups groot koolwitje op koolblad 

bloeitijd: juni - oktober 2e jaar 
hoogte: tot 150 cm 

vliegperiode: mei - september 
Het groot koolwitje legt haar eitjes op wilde 
en gecultiveerde kruisbloemigen, zoals allerlei 
koolsoorten. 

atalanta op klimop 

bloeitijd: september - december
hoogte: 3-12 meter of als lage bodembedekker

vliegperiode: april - november 
Atalanta’s zijn van nature trekvlinders en zijn 
dus ook in de herfst nog op zoek naar nectar. 
Klimop is dan één van hun favoriete nectar-
bronnen.

citroenvlinder op grote kattenstaart 

bloeitijd: juni - september
hoogte: 60-120 cm 

vliegperiode: hele jaar, met zomerrust in juni
Grote kattenstaart is een favoriete nectar-
bron van de citroenvlinder in de zomer, net als 
andere paarse bloemen zoals distel, knoopkruid 
en koninginnenkruid

rups dagpauwoog op brandnetel 

bloeitijd: juni - oktober 
hoogte: 30-100 cm 

vliegperiode: hele jaar 
Dagpauwogen overwinteren als vlinder en 
leggen in de lente tien- tot honderdtallen 
eitjes op de bladeren van brandnetels.  
Na 2 weken komen de jonge rupsen uit en 
spinnen meteen enkele bladeren van de 
brandnetel bijeen waarin ze als groep leven.
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Schaakbordlieveheersbeestje
Lieveheersbeestjes zijn vaak oranje of 
rood met zwart, maar deze is geel-zwart 
(of zwart-geel, er is variatie). De vlek-
ken zijn wat rechthoekig. Het is een zeer 
algemeen kevertje dat net als vele andere 
lieveheersbeestjes leeft van bladluizen. 

Pluimvoetbij
De pluimvoetbij is een echte zomersoort.  
Opvallend is de rosse beharing aan de 
achterpoot. Op het achterlijf zien we fijne 
dwarsbandjes. De pluimvoetbij bezoekt 
vaak gele composieten, zoals kruiskruid of 
havikskruid.

Snorzweefvlieg
Een erg algemene zweefvlieg die ook wel 
eens pyjamazweefvlieg genoemd wordt. 
De geel-zwarte tekening op het achterlijf is 
onmiskenbaar. De larven eten bladluizen, 
de vliegen zelf bezoeken allerlei bloemen.

@
 W

im
 V

er
ag

ht
er

t

@
 L

eo
 N

ys

@
 D

av
id

 D
e 

G
ra

ve

©
 A

n 
Va

n 
G

ijs
eg

em

52 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2020



Door corona zijn er veel reisplannen in het water gevallen. Spijtig, maar er was ook een keerzijde aan het vele thuis zitten. Waarschijnlijk 

ontdekte je dat er in je tuin allerlei beestjes leven waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. De bloemen in je tuin heb je misschien 

zelf aangeplant, maar de insecten komen vanzelf. De diversiteit aan kriebelbeestjes is zo enorm dat je zelfs met een insectengids wel 

eens durft te verdwalen in de massa soorten. Gelukkig beschikken we nu over allerlei handige hulpmiddelen. Zo is er de gratis app 

ObsIdentify (zowel voor android als iOs-gebruikers). Daarmee kan je de naam achterhalen van dieren en planten die in de natuur 

voorkomen (dus geen kamerplanten of huisdieren). Dat werkt heel eenvoudig: je maakt een foto, duwt op de knop ID en er rolt een naam 

uit. Die toepassing van artificiële intelligentie is niet feilloos, maar werkt ook voor heel wat moeilijk herkenbare beestjes verbazing- 

wekkend goed. Hoe goed het werkt, hangt natuurlijk ook af van de fotokwaliteit: probeer een beestje of bloemetje zo groot en zo scherp 

mogelijk op de foto te krijgen! 

ObsIdentify is bovendien gelinkt aan onze online natuurdatabank www.waarnemingen.be. Zo worden jouw waarnemingen ook 

geregistreerd en kunnen ze eventueel nog gebruikt worden bij analyses over de natuur in Vlaanderen. Als je niet zo hoog oploopt met 

smartphones en apps, kan je ook waarnemingen invoeren op die website zelf: in de invoerpagina is dezelfde software ingebouwd als in 

de app. Zo simpel is dat dus: een foto uploaden en de website suggereert welke soort er op die foto staat. 

Trek eropuit, heb oog voor het kleine en misschien kom je wel één van de volgende beestjes tegen.

Op tuinsafari

Bessenschildwants
In ons land leven enkele honderden  
soorten wantsen. De bessenschildwants 
is een algemene en wijdverbreide soort. 
Ze heeft een wijnrood tot roze-achtig 
halsschild. Centraal op het beestje valt een 
lichte stip op; de zijrand van het achterlijf is 
zwart-wit geblokt. 

Gewone zakdrager
De rups van die vlinder leeft in kokertje 
van gebroken grassprietjes. Die kokers 
(ca. 1 cm lang) zie je soms hangen tegen 
muren, stammen of paaltjes. Komt in heel 
Vlaanderen voor.

Gestreepte goudspanner
Zeg niet ‘mot’ tegen de prachtige nacht-
vlinder. Hij is zeer algemeen en laat zich 
ook overdag gemakkelijk opjagen, 
 bijvoorbeeld als je de haag snoeit. 
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Het woord van de voorzitter

Colofon

Hoofdredactie: Sofie Versweyveld, redactie@natuurpunt.be 
Redactie: Pieter Becuwe, Frederik Beeckx, Peter De Ridder,  
Yasmine Heynderickx, Ewoud L'Amiral, Natalie Sterckx,  
Robin Verachtert, Wim Veraghtert, Sander Verbeke

Advertenties: advertenties@natuurpunt.be | Druk: Senefelder Misset  
Oplage: 112.000 
Ontwerp: De Barbaren | Concept: Stapel

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

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

V.U. Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Foto Cover: Ree, Shutterstock

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

Lid worden of een lidmaatschap cadeau geven? Stort 30 euro op BE17 2300 0442 3321 met vermelding “nieuw lid”.  www.natuurpunt.be/lidworden

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

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

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

We zijn al drie maanden ver in de corona- 

crisis. Een groot deel van het sociaal en econo-

misch leven kwam tot stilstand. We moesten 

leren leven met een beperkte bewegingsvrij-

heid. Voor velen, onder meer in de zorgsector, 

was het werken met enorme overgave. Er 

waren de eenzame zieken en de dierbaren 

waarvan geen afscheid kon worden genomen. 

Via deze weg wil ik mijn medeleven betuigen 

aan de getroffen families en iedereen bedan-

ken die de maatschappij mee draaiende heeft 

gehouden. Ook ons professioneel kader, dat 

met grote flexibiliteit heeft doorgewerkt.  

Wat hebben we tot hiertoe geleerd? Eerst en 

vooral hoe verbonden we zijn en hoe fragiel 

grote delen van onze economie zijn voor 

schokken van het systeem. We hebben ook 

geleerd opnieuw te kijken en te genieten van 

wat dichtbij is. De app Obsidentify maakt van 

elke stap buiten een safari.  

De snelheid waarmee de Coronacrisis zich 

dag na dag ontwikkelde was verbijsterend. 

We hebben als maatschappij snel gereageerd 

omdat dat niet anders kon: de dreiging was 

duidelijk en vlakbij.  

 

In vergelijking daarmee verloopt de klimaat- 

en biodiversiteitscrisis geleidelijker, maar als 

we geen actie ondernemen zijn de mogelijke 

effecten intenser en langduriger. We moeten 

de crisis als een kans zien om systemisch 

beter te doen dan tevoren.  

Samenwerken is daarvoor de sleutel. Europa 

wil daarbij een trekkende rol opnemen.  

De Green Deal en de pas aangekondigde  

biodiversiteits- en ‘boer tot bord’ landbouw- 

plannen zijn een uitstekende basis. 

Vlaanderen moet hier ten volle in meegaan. 

Het engagement voor 4000 hectare bij- 

komend bos deze legislatuur is alvast een 

doorbraak waarop we al lang wachtten. 

Het gaat bij het aanpakken van de klimaatuit-

daging niet over technologie versus natuur, 

over economie versus gezonde ecosystemen, 

over politiek links of rechts. Het gaat over onze 

gemeenschappelijke toekomst en we moeten 

samen alle middelen inzetten.

 
 
Lieven De Schamphelaere

Een nieuwe wereld
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We hebben nood aan 
moedige politici, laten 
we ze bemoedigen.
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Wist je dat?Sanctuary De Zonnegloed is ook een voorpost van Vogelopvang Centrum Oostende: eerste nood, eerste behandeling van gekwetste of verzwakte inheemse dieren.

Wild animal rescue & education

Wild animal sanctuary

Toevluchtsoord voor wilde dieren

www.dezonnegloed.be

Sanctu watte? Ja, we weten het. Het woord is hier niet zo gekend. Een sanctuary dus. 
En dat komt hierop neer: We vangen wilde dieren op die al heel wat bagage met zich 
meedragen. Een rugzak gevuld met angst, pijn, ellende, honger, vernedering, misbruik, …

Momenteel vangen we
350 dieren/120 soorten op!
De Zonnegloed is een non-profi t organisatie die levenslange toevlucht biedt voor verlaten, 
misbruikte en verwaarloosde in- & uitheemse wilde dieren die niet terug naar de natuur 
kunnen.  Ons doel is om voor alle geredde dieren een 
levenslange opvang te bieden met de zorg, veiligheid en het 
welzijn van de dieren als prioriteit nummer één.  Alle dieren 
worden behandeld met de waardigheid en compassie die ze 
verdienen. Onze sanctuary herbergt meer dan 120 soorten 
dieren waaronder meer dan 30 soorten vogels, meer dan 
30 soorten reptielen, meer dan 10 soorten primaten, meer 
den 20 soorten roofdieren en meer dan 30 andere soorten 
zoogdieren.

Wist je dat

Kasteelweg 22 • 8640 Oostvleteren
Tel. 057 40 18 56 • info@dezonnegloed.be

Bezoek ons en leer onze werking kennen!

SWAROVSKI OPTIK  
MODULAIRE TELESCOOP
Beter observeren in elke situatie

AANBEVOLEN DOOR DÉ  
TELESCOPENSPECIALIST

www.natuurkijkers.be • Bestel online in onze webshop •  Gratis bezorging 
Natuurkijkers.be is een erkend Natuurpunt partner - Nederstraat 25 - 9700 Oudenaarde - T 055 61 33 13 - info@natuurkijkers.be

-10% op de totale aankoop 

+ GRATIS stay on cases voor objectief- 
en oculairmodule t.w.v. 274 euro

+GRATIS verzending

UITZONDERLIJK AANBOD  
VOOR NATUURPUNT LEDEN

Oculairmodule
ATX oculairmodule 2220 euro
STX oculairmodule 2220 euro
BTX oculairmodule 2630 euro

Objectiefmodule
65mm objectiefmodule 910 euro
85mm objectiefmodule 1570 euro
95mm objectiefmodule 1970 euro 

Actie geldig tot 31 december 2020.




