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    Ik blijf altijd dromen  
  van meer natuur 

Sinds mijn 14de ben ik betrokken bij Natuurpunt, toen nog de Wielewaal. Uit nieuwsgierigheid 

gingen mijn vader en ik eens meedoen met natuurbeheerwerken in de buurt. We zijn nooit 

meer weggeraakt. Mijn vader werd conservator van het Sneeuwklokjesreservaat in Lier en is 

dat nog steeds, ik ben er medeconservator. Het is een prachtige vallei met knotbomen en een 

tapijt van sneeuwklokjes in het voorjaar. 

Later werd ik conservator van de Brede Zeyp in Koningshooikt, met drie andere vrijwilligers vorm ik nu nog 

het beheerteam. Toen we het gebied in erfpacht kregen in 2012 was het 35 hectare groot. Het is onderdeel 

van het Waverwoud. In de vroege middeleeuwen strekte dit woud zich uit tussen Nete en Dijle. Het 

bestond uit venen, bossen en open, heideachtige stukken. Wat nu nog rest van het woud, ademt nog 

steeds de magie van weleer. We hebben hier al veel bos aangeplant. Recent kocht Natuurpunt aanpalend 

grond, ook dit gaan we beplanten. Zo breiden we het gebied gestaag uit. 

Mijn grote droom is om alle natuurgebieden van het Waverwoud te verbinden met elkaar, zodat we 

opnieuw een mooie strook natuur krijgen tussen Lier en Sint-Katelijne-Waver. Er is nog een hele weg te 

gaan, maar je moet nu eenmaal blijven dromen om vooruit te komen. Ik wil zoveel mogelijk wilde natuur  

in de omgeving behouden, daar ben ik het liefst. Hoe leuk is het dat je hier geen honderden kilometers  

voor moet rijden.

Met mijn gezin woon ik op een oude boerderij, die we opnieuw de romantische sfeer van weleer 

willen geven. Zoveel mogelijk leven in en rond de boerderij, net als vroeger. We richten ons 

terrein in met houtkanten en amfibieënpoelen. De zwaluwen zijn welkom in de stal. Ik hoop dat 

meer mensen dit  willen. Niet te clean met beton, kiezels en plastieken omheiningen.  Onze 

kinderen voelen zich ook thuis in de natuur. Misschien heb ik al miniconservators in huis. Dat 

zou toch mooi zijn, dat zij later ons werk voor het Waverwoud verderzetten.

Groetjes,

Maarten Cuvelier
Beheerteam Brede Zeyp, Natuurpunt De Wielewaal
PS: Binnenkort kan je weer volop paddenstoelen spotten. Doe jij ook mee aan de Digitale 

Paddenstoelenpluk van Natuurpunt?
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Benieuwd naar wat ik allemaal doe in 
en rond de Brede Zeyp?  
Kijk met me mee op blz. 44.
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Luc is een gepassioneerd 
natuurfotograaf met een grote 
voorliefde voor de Hobokense 
Polder. Hij leerde het gebied kennen 
tijdens zijn fotografieopleiding.
 
“Deze foto, de ochtendzon die doorschijnt op 
een vijver achter een partij bomen in de Hobo-
kense polder, maakte deel uit van een opdracht 
voor mijn opleiding fotograaf bij Syntra, die 
ondertussen al een jaartje achter de rug ligt. 
We moesten een natuurgebied fotograferen 
en liefst op verschillende momenten als zou 
Natuurpunt ons een opdracht  gegeven hebben 
voor een folder.  Het grappige vind ik dat nu 
juist een foto uit die reeks in jullie ledenblad 
komt. Aangezien ik in Antwerpen woon was de 
Hobokense polder het dichtste bij en ik ben blij 
dat ik het gebied heb leren kennen. Een wan-
deling door die Hobokense Polder, een oase in 
het dichtbevolkte Antwerpen aan de oever van 
de Schelde, met de camera in aanslag, levert 
gewoonlijk wel een paar prachtige plaatjes op. 
Als er genoeg water in de vijvers staat, bruist 
het er van het leven: kwakende kikkers,  
sluipende padden en salamanders, zoemende 
libellen, vogels van diverse pluimage en zelfs 
vossen en reeën zoeken verkoeling nabij het 
water en de moerassen. Met pijn in het hart 
zie je echter, door de droogte, de waterpartijen 
wegslinken en met het water verdwijnen ook 
de watervogels en andere fauna.  De reiger 
die zijn visje hier niet meer vindt, zal dit wel 
in de Kruibeekse polder vinden. Hopelijk kan 
de droogte van de vijvers structureel opgelost 
worden, zodat er altijd genoeg water zal staan 
om er een visje te halen.”

    Mijn
BEELD

28

Win!
De velden in

Verrekijker, wandelgids, picknick, drinkbus: check. Alles kan  
mee in deze handige schoudertas. Maak kans op een van de 3 
Ayacucho schoudertassen door deze vraag juist te beantwoorden: 
“In welk gebied nemen we je deze keer mee op wandel?”. 

www.natuurpunt.be/win
 

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

“Zowel natuur- als 
klimaatdoelen kunnen 
gerealiseerd worden in  
het Belgische deel van  
de Noordzee.”

20
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Zonsopgang in de Hobokense Polder. 
© Luc Huybrechts
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Kort

Kwartelkoning opgespoord  
met drone
Crex crex! De roep van de zeldzame kwartelkoning werd in het 
voorjaar gehoord in het Viersels Gebroekt in Zandhoven, 
maar de vogel liet zich niet zien. Enkel een drone met warmte-
camera zou zekerheid kunnen bieden. Wel drie keer ging 
Natuurpunt, samen met het Agentschap Natuur en Bos en 
Falcoflight, in alle vroegte op pad en bij de derde poging kon 
hij eindelijk op camera vastgelegd worden. De hoop was groot 
dat de vogel met zijn roep een vrouwtje zou lokken om zich 
voort te planten, maar dat is dit jaar helaas niet gelukt. 
Hopelijk horen we hem volgend jaar opnieuw.

10 juni 2020: www.waarnemingen.be verwelkomt zijn 40 
miljoenste waarneming. An de Wilde uit Olen valt die eer te 
beurt met het ingeven van een gewone worteluil.

27-28 juni 2020: De alternatieve Expeditie Natuurpunt 
haalde het mooie bedrag van 113.000 euro op. 49 teams 
deden dat weekend een #MijnExpeditieNatuurpunt en 
gingen stappen, fietsen of kajakken.
 

5 juli 2020: Na meer dan 20 jaar volgehouden natuurbe-
scherming, zit er weer een koppel grauwe klauwier in de 
Grote Getevallei in Linter. En ook de eerste jonge klauwieren 
werden er gespot. 

26 juli 2020: Tijdens De Grote Vlindertelling werd een 
recordaantal tellingen gedaan: 22.182 in 7380 tuinen. De 
meest gespotte vlinder was het klein koolwitje, gevolgd door 
de atalanta en de dagpauwoog. 

 
Natuur in het hart
Het toekomsttraject van Natuurpunt is klaar voor een tweede fase. In de eerste fase verzamelde Natuurpunt jouw ideeën en 
voorbeelden rond hoe onze natuur eruit moet zien in 2050. Daar kwamen heel uiteenlopende en verfrissende voorstellen uit. 
Met die voorstellen gaan verschillende werkgroepen nu aan de slag. Tot en met december hebben ze de tijd om een ambitieus 
toekomstbeeld uit te werken. Vanaf januari 2021 worden die verschillende toekomstbeelden samengebracht in een wervende 
toekomstvisie. Het resultaat wordt ter goedkeuring voorgelegd op de Algemene Vergadering in april. Daarna kan het dienen als 
bouwsteen voor een ‘Vlaanderen in harmonie met de natuur’. Volg het hele toekomsttraject via www.natuurinhethart.be.
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Kort

Living Planet Report    
Op 14 september werd het ‘Living Planet Report’ voorgesteld. Dit 
rapport onderzoekt hoe het gesteld is met de natuur dicht bij ons. Het 
toont gemiddeld een licht stijgende trend voor de biodiversiteit in 
België tussen 1990 en 2018. Toch verdwenen vóór 1990 enkele iconi-
sche soorten en vitale habitats. Maar er is ook hoop want de afgelopen 
28 jaar hebben bepaalde soorten zich kunnen herstellen. De recente 
terugkeer van bvb. de wolf en de otter zijn het levende bewijs dat 
natuurbehoud en het herstellen van de natuur werkt. 

Lees meer op www.natuurpunt.be/livingplanetreport 

Bosteller
Tegen 2024 wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dat er 
4000 hectare bos bijkomt. Ze maakt hiervoor 122 miljoen euro vrij. 
Om die bossen aan te planten rekent ze op de lokale besturen en de 
Vlaamse overheid, maar ook op natuurverenigingen, bosgroepen, 
regionale landschappen en private eigenaars. Natuurpunt engageert 
zich om zo’n 750 hectare aan te planten. Om te zien hoeveel bos er 
precies bijkomt, is er de bosteller (www.bosteller.be). Daar kan je zien 
hoeveel bomen er al gepland werden, teruggaand tot oktober 2019.

Behoud Groene Delle 
De Groene Delle is een brok waardevolle natte natuur langs het 
Albertkanaal in Limburg. Die natuur dreigt nu te verdwijnen onder 
beton voor de industrie. Het Actiefront De Groene Delle, waar ook 
Natuurpunt deel van uitmaakt, wil dit tegengaan. In juli dienden  
Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, Bos+ en 
Vogelbescherming Vlaanderen gezamenlijk een bezwaar in. Dat 
gebeurde ook door de regionale verenigingen Limburgse Milieukoepel, 
Limburgs Landschap en Natuurpunt Limburg. De Vlaamse milieu-  
en natuurverenigingen roepen zo de Vlaamse regering op om het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zolder-Lummen Zuid niet goed te keuren 
en het natuurgebied Groene Delle integraal te behouden.

1 aug 2020: In een Leuvense achtertuin wordt een nieuwe soort 
ontdekt voor België: de mantispa styriaca. Bidgaasvlieg zou een goede 
Nederlandse naam zijn omdat het insect lijkt op een kruising tussen 
een gaasvlieg en een bidsprinkhaan.

14 aug 2020: Door de aanhoudende droogte zijn de voorbije weken 
veel poelen drooggevallen. Dat zou wel eens problematisch kunnen zijn 
voor de amfibieën en hun nakomelingen.

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

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

Kies of schenk je favoriete 
magazine of krant
DPG Media biedt leden van  
Natuurpunt 20% korting op een jaar- 
abonnement en zelfs 30% korting op een abon-
nement van 2 jaar. Die titels zijn onder meer: 
Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo, Dag 
Allemaal, Goed Gevoel, Story, Primo, TV Familie 
en Goed Gevoel.

Isoleren met Eurabo: een gezond woonkli-
maat, én meer natuur in Vlaanderen
Door je huis goed te isoleren bespaar je op de 
energiefactuur. Kies je voor de natuurlijke en 
duurzame isolatiematerialen van Eurabo, dan 
kies je ook voor meer natuur: Eurabo maakt per 
bestelling een mooi bedrag vrij voor de aankoop 
van bedreigde natuur in Vlaanderen. Als lid van 
Natuurpunt krijg je bovendien 10% korting bij 
aankoop van Steico Flex FSC ® houtwolisolatie 
en Pro Clima  luchtdichtingsmaterialen. Nieuw: 
de korting geldt vanaf nu ook voor kurkisolatie- 
platen en kurkisolatiekorrels, een uniek natuur-
lijk isolatiemateriaal. 

www.eurabo.be

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

VINDERHOUTSE  
BOSSEN

Op 26 april 2020 gingen de Vinderhoutse bossen 

in Gent open voor het publiek. Een beetje  

vroeger dan voorzien want door de coronacrisis 

was de druk op de andere Gentse natuurgebieden 

erg toegenomen. Natuurpunt Gent kocht 35  

hectare van het gebied aan en zorgde ervoor  

dat het oude bos, na bijna honderd jaar, weer  

toegankelijk is voor het publiek.

Om die groenpolen te realiseren, werken heel wat 

partners samen: de Vlaamse Landmaatschappij 

(VLM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB),  

de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de stad 

Gent, de gemeente Lievegem, de provincie Oost-

Vlaanderen en Natuurpunt.

WANDELEN

Je kan er nu al vrij wandelen op de paden. Natuurpunt Gent 

werkt volop aan de verdere openstelling.

“Het mooiste bos  
op 20 minuten fietsen  
  van Gent”
Maarten Vangansbeke

Conservator  

“Als je hier ’s morgens of ’s avonds komt, zie je hier altijd 

wel reeën lopen. En er zijn ook zoveel bijzondere planten: 

eenbes, wegedoorn, grote keverorchis … Het is al een oud 

bos, op de Ferrariskaarten uit 1771-1778, zijn grote delen 

van de Vinderhoutse Bossen al als bos ingekleurd. Dat 

maakt de natuur hier heel bijzonder en het is ook het enige 

stukje Europees beschermd bos rond Gent. Ik ben hier 2,5 

jaar geleden conservator geworden. Het bos was zo lang 

ontoegankelijk en het is heel bijzonder om hier samen met 

een jong team een natuurbeheerplan uit te denken en uit 

te voeren. Ik ben benieuwd hoe het hier over 10 jaar zal 

uitzien.”
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Mijn gebied

“Waar nu aardappelen  
     staan, groeien     
volgend jaar bomen”
Stefan De Brabander

Projectleider Vlaamse Landmaatschappij 

    “Hier kunnen  
mijn kleinkinderen   
 volop genieten.”
Dirk Huyghe 

Bijzondere veldwachter

“Het opzet van de Vinderhoutse bossen was enerzijds het 

behoud van de oude boskern en anderzijds een grote 

bosuitbreiding van een stadsbos. Het maakt deel uit van 

een groenpool waar natuur en recreatie aan de rand van de 

stad hand in hand gaan. VLM heeft het inrichtingsplan van 

de groenpool opgemaakt en partners gezocht om dat 

samen mee uit te voeren. In totaal zal de groenpool 

Vinderhoutse Bossen 650 hectare groot worden. Rond de 

oude boskern hebben we omliggende landbouwgronden 

aangekocht. Zo komt er op korte termijn 100 hectare bos bij 

waarvan er nu al zo’n 50 hectare aangeplant is.”

“We pakken het hier redelijk streng aan om van begin af 

aan ook duidelijk te maken aan de mensen wat kan en wat 

niet kan. Er zitten hier bvb 40 reeën en als we die hier 

willen houden, moeten we er echt op toezien dat mensen 

hun hond aan de leiband houden. Er mag hier ook niet 

gefietst worden en we willen ook niet dat mensen op eigen 

houtje het gebied intrekken waar het niet mag. 

Ik probeer bezoekers uit te leggen waarom iets niet mag en 

vraag hen ook om dat aan andere verder te vertellen. En dat 

lijkt te lukken, want ik zie almaar minder overtredingen. ”
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De Digitale Padden-
stoelenpluk van 
Natuurpunt
PADDENSTOELEN  
VOOR BEGINNERS 

Doe mee

Deze herfst gaan we allemaal samen zoveel mogelijk paddenstoelen spotten. In Vlaanderen komen 
meer dan 4000 verschillende soorten voor. 22 daarvan hebben we op de poster bij dit Natuur.blad 
gezet. Onze paddenstoelenexpert Roosmarijn selecteerde soorten die je makkelijk kan herkennen, 
zeker met de prachtige tekeningen van Omer erbij. Hopelijk kom je ze tegen op je herfstwandeling. 
Pluk ze niet, eet ze niet, maar fotografeer en identificeer ze met onze app. Doe mee aan de Digitale 
Paddenstoelenpluk.  Tekst: Liselotte Vanderoye, foto's: Wim Dirckx
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Doe mee

De herfst staat voor de deur en ook de paddenstoelen steken 

hun kopjes op. Onder bomen, op bomen, op omgevallen stam-

men en in het gras. Opeens wordt die heerlijke boswandeling 

nóg interessanter. Paddenstoelen zijn intrigerend. Het zijn geen 

planten of struiken en geen bloemen. In Vlaanderen zijn er 

meer dan 4000 soorten en velen van hen veranderen nog eens 

van gedaante tijdens hun korte leven. We zien enkel hun trotse 

kopjes boven de grond. Daaronder zit een gigantisch netwerk 

van zwamdraden, de paddenstoelen zijn daar de vruchten van. 

De meeste paddenstoelen voelen zich opperbest tijdens de 

herfst. Het is dan vochtiger en dat hebben ze nodig om beter 

te groeien. Ze houden er ook van als de grond nog een beetje 

warm is, en er veel rottend materiaal en dood hout te vinden is 

in het bos. 

Superhelden van het bos
Ze spelen een onmisbare rol in ons ecosysteem. De meeste pad-

denstoelen breken organisch materiaal zoals hout, naalden en 

bladeren af. Zo is het opnieuw bruikbaar in de voedselkringloop 

van het bos. 

Maar de minisuperhelden ruimen de boel niet alleen op. Ze 

zijn ook belangrijke helpers van bomen en planten. Via hun 

ondergrondse zwamvlok geven ze water en mineralen door 

aan bomen, die ze nodig hebben om zich te beschermen tegen 

droogte en ziektes. Als dank krijgen ze suikers en is er weer wat 

extra energie om vruchten of paddenstoelen te laten groeien. 

Paddenstoelen zijn daarbovenop ook lekker. Niet alleen voor 

ons (denk maar aan een oesterzwam), maar ook voor  

eekhoorntjes, slakken of muizen in het bos. 

Vraag aan 10 vrienden welke paddenstoel ze kennen, en de kans 

is groot dat je de vliegenzwam 9 keer als antwoord krijgt. Maar 

er groeien nog veel meer soorten in jouw buurt die uitblinken 

in de gekste vormen en kleuren. Sommige zijn heel eetbaar of 

net erg giftig. Je hebt er die gloeien in het donker, geestverrui-

mend zijn of van stinken hun toptalent gemaakt hebben. Neem 

nu de pruikzwam, een bedreigde soort. Die krijgt meteen de 

prijs voor meest opvallende zwam met zijn prachtige dread-

lockpruik. Of nestzwammetjes, die hun best doen om op een 

vogelnestje met eieren te lijken.

Uit liefde voor de zwam 
We treffen Roosmarijn Steeman en Omer Van de Kerckhove 

aan in de Plantentuin in Meise. De een is al jarenlang padden-

stoelenexpert voor Natuurpunt en de andere heeft een legenda-

rische verzameling paddenstoelen bij elkaar getekend. 

“In 1980 nam ik deel aan een paddenstoelentocht in het 

Drongengoedbos. Tijdens die wandeling ging voor mij een heel 

nieuwe wereld open. In 1981 werd ik lid van de pas opgerichte 

Oost-Vlaamse Mycologische Werkgroep. Dan ben ik aan een 

aquarellenverzameling van paddenstoelen begonnen. Vanaf 

1989 begon ik als wetenschappelijk botanisch tekenaar voor de 

Plantentuin Meise en maakte ik er een grote affiche met 52 van 

mijn tekeningen.’ vertelt Omer terwijl we door de Plantentuin 

kuieren. Roos pikt in, “ik studeerde Biologie en voelde meteen 

een voorliefde voor soorten waar weinig mensen mee bezig 

waren zoals mossen en paddenstoelen. Op een dag deden we 

een uitstap naar de Plantentuin van Meise en maakten we ken-

nis met het onderzoek dat daar gebeurde. Zo kwam ik terecht 

in het kantoor van Omer, die prachtige illustraties maakt van 

paddenstoelen. Ik kocht meteen zijn paddenstoelenposter en 

die kreeg een prominente plek op mijn studentenkamer in 

Gent. Toen ik mijn specialisatie moest kiezen, wist ik het zeker: 

paddenstoelen.” 

Op de vraag of hij wist dat zijn paddenstoelenposter zo’n effect 

had op mensen antwoordt Omer “De opdracht kwam van Jan 

Rammeloo, toen directeur van de Plantentuin, in 1994. Hij wou 

een poster met voor ieder seizoen een aantal paddenstoelen. 

Het was vanaf het begin mijn bedoeling om voor de poster één 

grote aquarel te maken en die op dezelfde grootte te laten af-

drukken. Alle paddenstoelen tekende ik eerst op papier op basis 

van de tekeningen die ik in de loop van 14 jaar had verzameld. 

Ik selecteerde 52 algemene soorten en schilderde die na op de 

poster. Ik schat dat ik meer dan 500 uren aan de poster gewerkt 
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Doe mee

heb. Een mooie manier om mijn fascinatie voor paddenstoelen 

door te geven aan anderen.”

Voor Natuurpunt maakte Omer in samenwerking met Planten-

tuin Meise een speciale uitgave met paddenstoelen die we vaak 

tegenkomen tijdens de herfst. Je vindt de poster bij dit  

Natuur.blad. Voor de selectie werkte hij samen met  

Roosmarijn. Paddenstoelen herkennen is niet zo gemakkelijk. 

Maar er zijn wel een hele reeks soorten die je zonder  

problemen in het veld kan herkennen. Bij de selectie focusten 

we op ‘gemakkelijk te herkennen’ en ‘vaak aan te treffen in  

heel Vlaanderen’.

Hoe herken je de juiste paddenstoel
Het is de vraag die vele wandelaars zich al gesteld hebben. 

Sommige zijn makkelijk te herkennen, zoals de rode vliegen-

zwam. Ook de grote stinkzwam kan je determineren met je 

neus. Maar wil je 100% zeker zijn? Dan heb je hulp nodig bij 

het determineren.

Roosmarijn geeft mee hoe je dit best doet. “Gebruik je zin-

tuigen: ruik, voel en kijk goed. Bij de determinatie van een 

paddenstoel moet je vaak met je buik op de grond liggen. Zo 

kan je makkelijk onder het hoedje kijken. Al is een spiegeltje 

misschien wat handiger (lacht). Zie je plooien of plaatjes? Dat 

is al een belangrijk verschil. Bij plaatjeszwammen is de kleur 

van het sporenpoeder zeer belangrijk. Wrijf maar eens met een 

papieren zakdoekje zachtjes op de plaatjes. De kleur van de 

sporen vertelt je ook al veel. Is de steel bepoederd of behaard? 

Zit er een knolletje of zakje rond de steelvoet? Welke bomen 

staan er in de buurt? Allemaal kenmerken die belangrijk kun-

nen zijn om de soort op naam te brengen.” Omer raadt aan om 

niet meteen de duurste gidsen aan te schaffen. “Laat je eerder 

op weg helpen in de wereld van de paddenstoelen door een 

cursus te volgen bij Natuurpunt. Er worden er heel wat georga-

niseerd voor beginners en gevorderden. Wil je je daarna verder 

gaan verdiepen in de paddenstoelen dan wordt je best lid van 

de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging (KVMV). Er 

zijn provinciale afdelingen die excursies organiseren en educa-

tieve bijeenkomsten met voordrachten en lessen in microscopi-

sche technieken.”

To eat or not to eat
Genieten van de schoonheid van paddenstoelen, maar ook het 

proeven van de natuur trekt zeer veel mensen aan. Helaas is dat 

bij paddenstoelen niet altijd een goed idee en in ons drukbe-

volkte Vlaanderen met nog maar weinig natuur is het verbo-

den. “Pluk of eet ze dus niet. Plukken is trouwens helemaal niet 

WAAROM PLUK OF EET JE BEST GEEN PADDENSTOELEN? 

1. Dat mag gewoon niet in natuurgebieden.

2. Sommige paddenstoelen zijn dodelijk giftig en enkele onder 

hen lijken perfect op eetbare paddenstoelen, dus: niet 

opeten!

3. Paddenstoelen zijn belangrijk herfstvoedsel voor insecten 

en slakken, maar ook voor schattige eekhoorns en reetjes. 

Laat hun maaltijd dus maar staan. 

4. Paddenstoelen zijn de vruchten van een zwam (zoals appels 

vruchten zijn van een boom). Als je ze laat staan of liggen 

kunnen ze hun sporen nog verspreiden en zorgen voor 

nakomelingen. 

5. Paddenstoelen zijn de afvalopruimers van de natuur: zij 

zorgen ervoor dat alle organisch afval weer voedsel voor de 

bomen wordt. 

6. Er is te weinig natuur in Vlaanderen en we wonen hier met 

veel mensen: laat ze dus staan zodat iedereen ervan kan 

genieten.

Pluk ze niet. Eet ze niet.  
Maar bewonder ze.
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Digitale Paddenstoelenpluk

HOE GA JE TE WERK? 

Tijdens de herfstmaanden heb je de kans om paddenstoelen te verzamelen tijdens de Digitale Paddenstoelenpluk van Natuur-

punt.

1. Hang de poster op en leer zo een aantal veel voorkomende paddenstoelen kennen.

2. Download de ObsIdentify-app en maak een account. 

3. Duik de natuur in, bij voorkeur na een natte periode en zoek paddenstoelen. 

4. Open de app en neem een foto van de paddenstoel. Laad je foto op, snij eventueel bij en klik op de knop "ObsIdentify". Binnen 

enkele seconden krijg je een naam en het percentage van zekerheid van de determinatie. Is de identificatie onzeker, kan je via 

de knop ‘pas fotoselectie aan’ nog extra foto’s van de onderkant hoed en steel toevoegen. 

5. Identificatie is niet altijd 100% zeker dus pluk of eet geen paddenstoelen. Obsidentify is een beeldherkenningsapp die steeds  

slimmer wordt naarmate er meer foto's toegevoegd worden. Jouw foto’s maken de identificatie dus alleen maar beter.

6. Bewonder je digitale paddenstoelencollectie op waarnemingen.be, de online databank voor natuurwaarnemingen. 

Op het einde van de herfst maken we bekend hoeveel soorten er in Vlaanderen waargenomen zijn en welke paddenstoelen het 

meeste voorkwamen. 

Deel je mooiste foto’s en win 'De grote paddenstoelengids'

Post je prachtigste foto’s van je gevonden paddenstoelen op sociale media met #digitalepaddenstoelenpluk  

en @natuurpunt. De 10 mooiste foto’s belonen we met ‘De grote paddenstoelengids voor onderweg’

nodig om de paddenstoel te herkennen. Leg je smartphone 

onder de hoed en neem een foto. Maak ook een foto van de 

bovenkant, zo simpel is het.” zegt Roosmarijn. Al zijn er wel 

heel wat soorten die je niet in het veld op naam kan brengen 

(een microscoop is onmisbaar voor paddenstoelspecialisten). 

Als beginner focus je best op grote, opvallende paddenstoelen 

en laat je de kleine bruine links liggen.  

Shazam je paddenstoel met  
de app ObsIdentify
Om paddenstoelen te herkennen én digitaal te plukken gebruik 

je Obsidentify, een superhandige app waarmee je kan zien 

welke soort dier of plant je tegen bent gekomen. Dit is eigenlijk 

de Shazam van de natuur. Obsidentify is een beeldherkennings-

app die steeds slimmer wordt, naarmate meer mensen de app 

gebruiken en er meer foto's in het systeem zitten. Voor gemak-

kelijk herkenbare soorten werkt de app goed. Voor zeldzamere 

paddenstoelsoorten is de verificatie door een expert steeds 

nodig.

 

 

 

De poster is gerealiseerd met steun van Plantentuin Meise, Tom 

& Co, Westmalle en drukkerij Zwart op Wit.
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Verenigingsnieuws

Expeditie Natuurpunt 
werd #mijnexpeditie 
Expeditie Natuurpunt veranderde dit 
jaar noodgedwongen van formule. Waar 
er anders tientallen teams door de natuur 
trekken naar het eindpunt van hun wan-
del-, fiets-, of kanotocht, moest nu ieder 
team individueel aan de slag. Dit jaar 
haalden de teams maar liefst 113.000 
euro op voor de Vlaamse natuur. Een 
ongelooflijke prestatie! Wij zijn alvast 
begonnen met de voorbereiding van 
de volgende editie en kijken al uit naar 
Expeditie Natuurpunt 2021! 
www.expeditienatuurpunt.be

Egelwegels en padden-
paden. Dierenmobiliteit 
zonder grenzen
In het Natuurpunt Museum in Turn-
hout kan je vanaf 7 november een door 
vrijwilligers uitgebouwde tentoonstelling 
ontdekken: “Egelwegels en Paddenpa-
den. Dierenmobiliteit zonder grenzen!”. 
Vlaanderen heeft zowat het dichtste 
wegennet van Europa. Daarom zijn 
natuurverbindingen over en onder onze 
drukke (snel)wegen van levensbelang. 
Volg het dierspoor door het museum en 
luister naar de verhalen van enkele die-
ren. Woensdag tot vrijdag tussen 12u30 
en 16u30, gratis voor jong en oud. 
www.natuurpunt.be/museum

Faunahuis Natuurpunt 
Vlaamse Ardennen
In 2016 kocht Natuurpunt kern Rondom 
Burreken in Brakel een bosperceel met 
daarin een woning. Gezien de uitzonder-
lijke ligging van de woning, aan de rand 
van een natuur- en landschapsreservaat, 
wil de vereniging de woning ombouwen 
tot een “faunahuis”. Dit is een gebouw 
waarin de verschillende mogelijkheden 
rond “natuurinclusief bouwen” worden 
getoond. Dat betekent dat bij nieuwbouw 
of verbouwing kansen worden benut om 
de ecologische biodiversiteit in en rond 
een gebouw te behouden én te vergroten. 
www.natuurpunt.be/natuurinclusiefbouwen

Laatste grutto's in Leiemeersen Deinze  
beschermd
In Vlaanderen is de iconische grutto een zeldzame broedvogel, in de Leiemeersen in 
Deinze komt jaarlijks een kleine populatie tot broeden. Opgroeien als gruttojong is 
niet makkelijk. Gruttonesten zijn niet goed zichtbaar in het hoge gras, ze worden wel 
eens vernield bij het maaien. Natuurpunt wil zoveel mogelijk kwaliteitsvol broedge-
bied garanderen voor de vogel. Daarvoor kocht Natuurpunt Tussen Leie en Schelde 
16 hectare grasland. De aankoop van die percelen is cruciaal voor het voortbestaan 
van de grutto. Ook voor de kievit zijn de percelen belangrijk. Dit jaar hielp ook een 
drone met warmtecamera om de nesten van de vogels te lokaliseren. “Als we zo'n nest 
vinden, contacteren we de landbouwer van die percelen om samen te werken om de 
nesten te beschermen. Zo kunnen de kuikens uit de eieren komen en kan de populatie 
grutto’s aangroeien.” aldus conservator Koen Houthoofd.

www.natuurpunttussenleieenschelde.be

Damme: van pop-upbar tot volwaardig  
bezoekerscentrum 
Eind 2019 kocht Natuurpunt Beheer een hoeve langs de Dammesteenweg. De hoeve 
ligt op een steenworp van het pittoreske centrum van Damme en middenin het 
natuurgebied de Stadswallen van Damme. Bedoeling is om de hoeve om te vormen 
tot een eigentijds bezoekerscentrum met onthaalfunctie, infrastructuur voor na-
tuureducatie en kantoor- en vergaderruimte. Het architectenbureau EA+ gaat aan 
de slag om een duurzaam en bio-ecologisch centrum te ontwerpen, in 2021 staan de 
verbouwingswerkzaamheden gepland, nog een jaar later - in 2022 - kan het brede 
publiek genieten van de openstelling. In tussentijd zitten de lokale vrijwilligers van 
Natuurpunt Damme niet stil. Dit najaar opent een pop-upbar, uiteraard coronaproof. 
De voormalige veeschuur fungeert als ontmoetingsruimte. Bezoekers kunnen er iets 
drinken en komen meer te weten over het toekomstige bezoekerscentrum. Spring 
zeker eens binnen.

www.natuurpuntdamme.be
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    Joeri Cortens
“Elk kind de natu ur in.”

BV Gespot

Joeri Cortens is natuurkenner, werkzaam voor Natuurpunt en je hoort hem elke zaterdag in De Weekwatchers op Radio 2. 
We volgen hem op zijn tocht door de verschillende biotopen van de Lage Landen.

“Als kind had ik de kans om onbezorgd te kunnen spelen in een bos, te vissen in een beek, in slaap te vallen bij een  
kampvuur … Die ervaringen wil ik ook mijn kinderen meegeven. Met oudjaar maakten mijn vrouw en ik het goede voor- 
nemen om één keer per maand samen de natuur in te trekken. Ontdekken, experimenteren, genieten, proeven, kamperen … 
Onze kinderen vinden het geweldig. Dit wens ik ieder kind toe, in mijn boek ‘De natuur in’ neem ik jullie graag mee op  
onze avonturen.”
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In actie

1 Nationaal Park De Biesbosch,  

Nederland  

Heel mooi voorbeeld van een natuur die 

door de mens is ontstaan. Na verloop 

van jaren is dit een prachtig natuur-

gebied geworden. Een combinatie van 

recreatie en natuur die perfect samen 

verlopen. - Luc VB 

2 De Vallei van de Holzwarche,  

Oostkantons 

Hier kan de Holzwarche nog zijn  

natuurlijke loop behouden. De stromen, 

rivieren en beken in Vlaanderen zijn te 

vaak in een keurslijf van beton gedwon-

gen en dienen veel meer geïntegreerd te 

worden in onze leefomgeving. - Jo F

3 Het Houtdok, Gent  

Een plek waar iedereen, echt iedereen, 

uit de buurt komt verpozen en genieten 

van de natuur. 

Een combinatie van natuur, recre-

atie en klimaatadaptatie. Het toont de 

meerwaarde van natuur in de stad en de 

mensen uit buurt. - Joris G

INSPIRERENDE PLEKKEN 
  VOOR DE TOEKOMST  
   VAN ONZE NATUUR

Hoe zien we Vlaanderen in harmonie met de natuur in 2050? Geen gemakkelijke vraag. 

Daarom vragen we op ons online participatieplatform welke plekken jullie inspirerend vinden 

voor de toekomst van onze natuur. Hieronder vijf boeiende plaatsen, maar laat je vooral 

inspireren op www.natuurinhethart.be. Zelf nog een idee? Voeg het toe voor eind september!
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In actie

4 Onbewoond eiland in de  

Glafsfjorden, Zweden   

Een prachtig eiland waar vele kano- 

trekkers legaal wildkamperen. Natuur-

beleving is ongelooflijk belangrijk voor 

ons welbevinden, maar ook noodzakelijk 

om er een band mee op te bouwen. De 

natuur intrekken en er overnachten heeft 

iets magisch. - Peter L .

5 Eagle Street Rooftop Garden,  

New York 

Bedrijven en overheden stellen hun 

daken open voor collectieve moestuinen. 

Ook hier zouden organisaties het voor-

touw kunnen nemen in projecten rond 

groene daken, in het kader van klimaat-

verandering, verdroging, stresspreventie 

en sociaal contact. - Saskia P 

Ken jij zo’n inspirerende plek? Deel ze op 

www.natuurinhethart.be en maak kans op 

een arrangement bij Landal GreenParks. 

Je kan ook je ideeën delen over natuur en 

landbouw, gezondheid, klimaat, econo-

mie, water en wonen. De videopresenta-

ties van experts zetten je aan het denken. 

Zin om verder mee te denken? Meld je 

aan voor één van de werkgroepen. 
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Visie

4Sea 
krachten bundelen voor 

Noordzeenatuur én klimaat 
Stel, het is 2026, je staat op het strand aan onze kust en je kijkt rond. Wat zie je?  

Een Noordzee vol leven zowel boven als onder water, nieuwe windmolenparken én meer 

duinen op het strand. Het is voor dit toekomstbeeld dat Natuurpunt samen met WWF België, 

Greenpeace België en Bond Beter Leefmilieu de krachten bundelt als ‘4Sea’.  
Tekst: Krien Hansen, tekeningen: Korneel Detailleur

Het Belgische deel van de Noordzee is 

een van de drukst gebruikte zeeën ter  

wereld en de levensader voor onze  

havens. Ze geeft lekkere mosselen en vis 

en helpt ons te ontspannen. Dat zijn  

allemaal ‘ecosysteemdiensten’. De zee 

levert ook onzichtbare ecosysteem- 

diensten: de helft van de zuurstof die we 

inademen komt uit zee, ze slaat CO2 op 

(1/3de van de uitstoot sinds de indus-

triële revolutie) en absorbeert warmte. 

Zo helpt ook ons stukje Noordzee de 

gevolgen van de klimaatverandering op 

te vangen.

Marien ruimtelijk plan

Zonder biodiversiteit zijn er geen eco- 

systeemdiensten: het is letterlijk van  

levensbelang om biodiversiteit te  

beschermen. Hoe doe je dat in zo’n 

drukke zee? Niet door natuurgebieden 

aan te kopen want de zee is van iedereen 

en wordt niet verkocht. Wel door  

beleidswerk: politici overtuigen om 

natuur te beschermen, afdwingen dat 

natuurbeschermingswetten uitgevoerd 

worden en samenwerken met bedrijven 

die zorg willen dragen voor natuur. 

Het marien ruimtelijk plan (MRP)  

regelt de vele activiteiten in onze Noord-

zee zoals de vaargeulen, gebieden voor  

zandwinning, het storten van slib,  

het tot ontploffing brengen van munitie.  

Volgens het MRP is meer dan 30% van 

onze Noordzee afgebakend als natuur- 

gebied. Daarmee horen we bij de top 

van de wereld en voldoen we al aan de 

recente richtlijnen van de Europese  

biodiversiteitsstrategie. Op papier toch.

De natuurgebieden op zee bestaan enkel 

op kaart. 4Sea ijvert ervoor dat die 30% 

natuurgebied ook effectief beschermd 

wordt. Daarvoor moeten activiteiten die 

schadelijk zijn voor de kwetsbare natuur 

verboden worden. Voor het natuurgebied 

‘Vlaamse banken’ is dat vooral bodem-

beroerende visserij en zandwinning. 

“4Sea bundelt krachten 
om ervoor te zorgen 
dat zowel de natuur- 
als klimaatdoelen 
gerealiseerd kunnen 
worden in het Belgische 
deel van de Noordzee.”
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Daarnaast vragen we om 10% van onze 

Noordzee ook strikt te beschermen door 

alle activiteiten te verbieden. Dat wordt 

een zware dobber.

Natuur & windmolens

Iedereen weet dat er meer hernieuwbare 

energie nodig is om de klimaatdoelen 

te realiseren. Op land is er vaak discus-

sie over de bouw van windmolens in de 

buurt van woonwijken of natuur- 

gebieden. Op zee is er veel wind. Een 

snelle conclusie kan zijn dat we wind-

molens dan maar zoveel mogelijk op 

zee moeten bouwen. Was het maar zo 

eenvoudig. Ook in onze Noordzee is de 

ruimte beperkt, waardoor er ook daar 

bijna een strijd ontstond tussen natuur 

en windenergie. Kiezen tussen wind- 

energie en natuur is echter een valse 

keuze.

België is wereldleider op vlak van wind-

energie op zee: op 10 jaar tijd werden 

we wereldwijd de 4de grootste energie-

producent van offshore windenergie en 

wordt 10% van de Belgische elektrici-

teitsvraag opgewekt. 4Sea vraagt om 

tegen 2026, 4,4 GW aan hernieuwbare 

energie op zee op te wekken, dat is meer 

dan het dubbele van nu. 

Natuurgebieden en windmolenparken, 

het is zelden liefde op het eerste gezicht. 

Het is geen evidentie dat volgens het 

tweede marien ruimtelijk plan de nieuwe 

windmolenzones in én naast het  

natuurgebied ‘Vlaamse banken’ liggen. 

De wetenschappelijke voorbereiding en 

de goede samenwerking met de wind- 

molensector geven vertrouwen dat zowel 

de natuurdoelen als klimaatdoelen  

gerealiseerd kunnen worden in de  

nieuwe windmolenparken.  

Wetenschappers van het Koninklijk  

Belgisch Instituut voor Natuur- 

wetenschappen onderzoeken al meer dan 

10 jaar de effecten van de windmolens op 

zee. Dat is een sterke basis om op verder 

te werken.

De natuurinclusieve inrichting van de 

nieuwe windmolenparken is cruciaal. 

Dat wil onder meer zeggen dat er op de 

plaatsen waar nog kwetsbare natuur is 

zoals de restanten van de oesterbedden, 

geen windmolens gebouwd worden.  

Sensoren op de windmolens kunnen de 

wieken stilleggen bij grote vogeltrek. 

Omdat natuur- en klimaatdoelen priori-

teit zijn in natuurgebied, is er in principe 

geen multifunctioneel gebruik, zoals 

aquacultuur of drijvende zonnepanelen, 

mogelijk. Bovendien is er –als de  

voorziene zones volgebouwd zijn – geen 

ruimte meer voor extra windmolen- 

parken. Dit om te vermijden dat de  

negatieve effecten zullen doorwegen  

op de positieve.

Nieuwe natuur

Zo kan er veel nieuwe natuur ontstaan: 

onderwaterriffen vol oesters en  

anemonen, die op hun beurt weer andere 

soorten aantrekken. Doordat er geen 

scheepvaart en visserij toegelaten wordt 

tussen de windmolens worden het veilige 

havens voor bepaalde vissoorten, wat dan 

weer bruinvissen kan aantrekken. Een 

echte opsteker voor de Noordzee- 

biodiversiteit. 

Naast de creatie van nieuwe natuur in 

de windmolenparken, blijft 4Sea ijveren 

voor de bescherming van de nu sterk  

bedreigde natuurwaarden in de Noord-

zee. 4Sea zal ook inzetten op een meer 

natuurlijke overgang tussen het land en 

de zee. Natuurlijk beheerde stranden met 

planten en embryonale duintjes zouden 

in 2026 weer een vertrouwd zicht moe-

ten zijn. Er is nog een lange weg te gaan.
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Deponeer uw gebruikte frituurolie in de rode oliobox,
dat is makkelijk, proper en goed voor het milieu.
Ga naar www.oliobox.be voor een inzamelpunt in uw buurt
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Samenwerken

duo
De natuur verbindt jong en oud 

Tijdens de lockdown vonden heel wat mensen de 
weg naar de natuur. Ook in Wijnegem, waar het 
natuurgebied De Beemdkant een verborgen parel 
bleek te zijn. Dat werd de ontmoetingsplaats tussen 
Jan De Wilde, conservator van De Beemdkant en 
Lowie Deduytschaever (14)

Lowie:  “Tijdens de lockdown ging ik vaak samen 
met mijn ouders en broer wandelen. Zo ontdekten 
we aan de overkant van ons huis het natuurgebied 
De Beemdkant. We wisten uiteraard wel dat er 
natuur was op die plek, maar niet dat het toe-
gankelijk was. We waren we verbaasd om hier de 
gallowaykoeien te ontdekken en de wilde paarden. 
We werden zelfs vogelaars en spotten de torenvalk 
en de ijsvogel met onze verrekijker. Later maakte ik 
de wandeling ook met mijn vrienden. En zo raakte 
ik aan de praat met Jan. Hij vertelde ons wat over 
de geschiedenis van het gebied, maar ook over 
de torenvalk en de kwetsbaarheid van de natuur. 
Binnenkort hoop ik eens mee te helpen met de 
vrijwilligers. “

Jan: “Het was inderdaad heel wat drukker dan we 
gewoon zijn in De Beemdkant. In De Beemdkant 
mag de natuur grotendeels zijn gang gaan. Het ge-
bied is een belangrijke rustplaats waar Het Schijn 
als een levensader door stroomt.  Maar het was 
fijn om te zien dat heel wat mensen geïnspireerd 
werden door de natuur. En dan zeker jonge mensen 
zoals Lowie. Ik ken zelf het gebied ook al van in 
mijn jeugd. Toen ik 10 jaar was, kwam ik hier met 
mijn vrienden uit de buurt salamanders en stekel-
baarsjes vangen. Echte expedities waren het toen. “

Zwartopwit nieuwe partner van Natuurpunt

‘Duurzaam drukwerk’ is onze baseline. Die staat er niet voor niets.  
Bij onze zoektocht naar grondstoffen is produceren met een zo klein 
mogelijke ecologische voetafdruk altijd een absolute voorwaarde geweest. 
Van bij het begin. En al sinds 2008 bieden wij een breed gamma  
gerecycleerde papiersoorten aan (o.a. het ‘graspapier’ van Natuurpunt). 
De laatste tijd zijn daar echter nog een pak nieuwe duurzame  
bijgekomen: Offset Recycled Classic & White, Munken Pure Rough, 
Maco Recycled… Bij ons is honderd procent gerecycleerd papier eerder 
de standaard en niet langer het alternatief. Dat doen we niet uit strategi-
sche overwegingen. Of om ‘in’ te zijn. We doen dit omdat het voor ons de 
enig mogelijke optie is. (Natuur) Punt!

Molenbeekvallei breidt uit
Imec, een wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en 
digitale technologie dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, ging 
een partnerschap aan met Natuurpunt. Met de fondsen die imec vrij-
maakte voor Natuurpunt konden we ‘Dalemhof ’ kopen. Een perceel van 
3 hectare in de Molenbeekvallei, grenzend aan de gemeente Bierbeek bij 
Leuven. De cultuurhistorische natuur ontwikkelde zich hier eeuwenlang 
door middel van hooibeheer. De hooilanden van Dalemhof zijn nog niet 
zo lang geleden in onbruik geraakt. Ze zijn verruigd, maar goed bewaard 
gebleven en met hoog potentieel voor natuurherstel. Het veilig stellen 
van Dalemhof en de geambieerde aaneenrijging van meerdere gebieden 
in de vallei staan garant voor de ontwikkeling van een rijke biodiversiteit 
die het gebied een weerbaarheid geeft bij extreme klimaatwisselingen. 
Op termijn wordt het gebied, met de aanleg van wandelpaden, toeganke-
lijk voor bezoekers. Zo kan iedereen hier komen genieten. 
www.natuurpunt.be/molenbeekvallei

Wolf Fencing Team  
helpt veehouders coronaproof  
Het Wolf Fencing Team Belgium ging door corona op zoek naar een 
nieuwe werkwijze. Het team is een initiatief van Natuurpunt, WWF en 
Natagora. Opgeleide vrijwilligers staan veehouders met raad en daad bij 
om hun omheiningen wolfbestendig te maken. Zo vermijden we  
conflicten en werken we aan een draagvlak voor het voortbestaan van 
wolven in Vlaanderen.  
Tijdens de lockdown werden veehouders met telefonisch en schriftelijk 
advies verder geholpen, maar intussen werd een hygiëneprotocol opge-
steld en zijn de adviesbezoeken ter plaatse hervat. De vrijwilligersteams 
zijn coronaproof aan de slag om omheiningen te helpen aanpassen. 
Gelukkig maar, want de aanvragen lopen steeds sneller binnen en door 
de uitgebreide wolvenfamilie zal dat vermoedelijk nog toenemen. De vrij-
willigersopleidingen op terrein worden nu vervangen door videohandlei-
dingen. Die komen ook goed van pas om veehouders op weg te helpen die 
zelf aan de slag willen. 
Extra hulp is nog steeds erg welkom.  
Interesse? Surf naar www.wolffencing.be.
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ding
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Dim steunt Zwalmvallei

Ken je Dim EcoSmart? Die kledinglijn  
bestaat uit sokken, panty’s en lingerie voor hem 
en haar. Ze is gemaakt van gecertifieerd BIO-
katoen en voldoet aan strenge richtlijnen van 
ethisch verantwoorde werkomstandigheden. 
Omdat natuurbehoud Dim nauw aan het hart 
ligt voorziet het merk een donatie aan  
Natuurpunt. Bij aankoop van sokken, panty’s  
of lingerie zal er tot €1,50 gedoneerd worden 
ten voordele van het natuurgebied de Zwalm- 
vallei. (actie geldig bij Delhaize, Cora, Makro 
en INNO in september en oktober).

Biogalloway op je bord

Meer dan 1000 galloways lopen er rond in  
onze natuurgebieden, verspreid over heel 
Vlaanderen. Door hen in te zetten via gerichte 
begrazing zorgen ze voor een afwisselend land-
schap en meer natuur. Elk jaar slacht Natuur-
punt 100 dieren omdat de kuddes anders te 
groot worden en er overbegrazing ontstaat. 
Het vlees is heerlijk wild, duurzaam en 100% 
natuurlijk. Dat kan ook moeilijk anders met 
dieren die enkel het beste van de natuur  
proeven. We verkopen het via lokale biowinkels 
en korte keten initiatieven. Bestel nu je eigen 
stukje natuurvlees via www.veeakker.be

Duurzame bestrijding  
van Amerikaanse stierkikker
Hogeschool PXL, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur & 
Bos van de Vlaamse overheid en Natuurpunt werken samen in een LIFE-
project 3n-Stierkikker om de Amerikaanse stierkikker op een duurzame 
manier te bestrijden met de financiële steun van Europa, Vlaanderen en 
de provincie Antwerpen. De Amerikaanse stierkikker is een invasieve 
exoot en heeft in Europa geen natuurlijke vijanden. In de provincie  
Antwerpen en dan vooral in de vallei van de Grote Nete zorgt de stier- 
kikker ervoor dat onze inheemse amfibieën zwaar onder druk staan.  
Elk jaar breidt zijn leefgebied stroomopwaarts en -afwaarts uit. 

Het LIFE-project 3n-Stierkikker combineert het afvangen van kikkers 
en larven in alle populaties met  het uitzetten van steriele kikkers in de 
vallei van de Grote Nete. De steriele larven worden in het najaar uitgezet 
in een drietal omheinde vijvers in Scheps (Balen), die dienen als op-
kweekplek om de overleving van de kikkervissen te garanderen. Eens ze 
volwassen zijn, kunnen ze in competitie gaan met de vruchtbare kikkers. 
Door de pogingen tot bevruchting door de steriele mannetjes mislukken 
heel wat legsels, waardoor het aantal stierkikkers verder zal afnemen. 

Het is belangrijk om nieuwe locaties met Amerikaanse stierkikker direct 
aan te pakken. Heb je een stierkikker gezien of gehoord? Geef het dan 
door op www.waarnemingen.be. 

Meer info: www.stierkikker.be of volg het project op Twitter,  
Facebook en YouTube (Lifestierkikker).

“Groei staat niet in onze woordenboek.  
Duurzaam wél. Dat laatste zit diep in  
onze genen en dicht op ons vel.”

Manu Lemeur, Zwartopwit
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Het pittoreske kerkje van Noorbeek. Foto: Wim Dirckx

           Valleigebied
vol kuitenbijters en speelbossen
Natuurgebied Altenbroek ligt wat weggestopt in het oosten van ons land. Vlak bij de grens met 
Nederland en de taalgrens met Wallonië. Het is een valleigebied van meer dan 200 hectare 
waar het water van de Noor en de Voer door de jaren heen het landschap diep insneed. 
Hierdoor is het soms pittig wandelen, maar het zorgt ook voor heel wat variatie en prachtige 
vergezichten. Smeer je kuiten maar in en stap mee door het Engelse landschapspark waar ook 
ruimte is om te ravotten.  Tekst: Natalie Sterckx

Liselotte Bollen (35), conservator 

van Altenbroek, en haar zoon 

Nuka Wijnants (11) komen me 

tegemoet gefietst. “Ik ben zot van val-

leien”, begint Liselotte enthousiast. “Je 

kan hier uren rondwandelen en altijd 

nieuwe dingen zien. Ik ben ook graag on-

der de mensen. Voor het beheer van het 

gebied, kunnen we absoluut niet zonder 

de hulp van vrijwilligers en van de lokale 

landbouwers die de vele weilanden voor 

ons maaien of laten begrazen.”

Speelbos Voerenberg
We zijn nog maar net vertrokken of Nuka 

wordt al naar het Speelbos Voerenberg 

gelokt. Hij test zijn evenwicht op de bal-

ken en klimt en klautert op het reuzen-

nest dat er gemaakt is. Dan gaan we weer 

Boven: Liselotte en Nuka aan de Noor. Foto: Natalie Sterckx
Onder: De oude kasteelgroeve wordt ingericht voor de bedreigde vroedmeesterpad.
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Boomgaard in Altenbroek. Foto: Wim DirckxHet pittoreske kerkje van Noorbeek. Foto: Wim Dirckx

op pad. We gaan almaar hoger en hoger 

en worden beloond met een uitzicht 

over de vallei van de Noor. Eenmaal 

boven op het plateau maakt een grote 

grenspaal duidelijk dat we flirten met de 

Nederlandse grens. “We proberen zoveel 

mogelijk samen te werken met onze col-

lega’s in Nederland, want natuur stopt 

natuurlijk niet aan de grens”, vertelt Li-

selotte. “We wisselen heel wat informatie 

uit, houden gezamenlijke studiedagen of 

zijn partners in grotere natuurprojecten. 

Dat geldt ook voor onze zustervereniging 

Natagora in Wallonië.” 

We duiken weer naar beneden, het bos 

in. “Nu komen we in het territorium van 

de das. Hier vind je eeuwenoude das-

senburchten”, weet Liselotte. “De burcht 

heeft talloze kamers. Je kan hier niet 

naast de vele, soms vers gegraven,  

holen kijken.” 

Vroedmeesterpadden
Als we het bos uitkomen, gaan we 

linksom richting Kasteel Altembrouck. 

Onmiddellijk rechts wijst Liselotte me op 

een poel en links op een oude kalksteen-

groeve die nu nog overwoekerd is: “Hier 

gebeuren binnenkort inrichtingswerken 

voor de sterk bedreigde vroedmeester-

pad. Ze leven voornamelijk op het land 

en hebben maar een beperkte tijd water 

nodig. Ze houden van zonnige plekken 

en kruipen dan in de spleten tussen een 

hoop stenen, tussen kieren in muren 

of schuilen in onopgeruimde hoekjes. 

Door hier betonpoelen aan te leggen met 

ondiep water waar ze zich in kunnen 

voortplanten, stapelmuurtjes te bouwen 

en de steengroeve weer open te maken, 

hopen we dat de populatie vroedmeester-

pad zich kan uitbreiden.”

“En weet je welk geluid die padden ma-

ken?”, vraagt Nuka. “Tuut tuut, alsof ze 

fluiten. En als ze dat allemaal door elkaar 

doen, is het een heel concert.”

Als je verder wandelt door de dreef rich-

ting het kasteel kan je aan je rechterkant 

ook nog de St Lambertusbron vinden. 

Het water van de heilige zou heilzaam 

zijn voor oogziektes. Ik neem het risico 

toch maar niet. 

Klimaatbuffer herstellen
Op de kruising waar de gele wandeling 

zich bij de blauwe voegt, maakt Lise-

lotte me attent op een groene helling die 

afloopt naar de Noor: “Dit weiland is 

ooit kunstmatig opgehoogd omdat het 

te nat was om te begrazen of te hooien. 

Er liggen zelfs drainagepijpen onder. We 

willen dit herstellen tot het kalkmoeras 
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dat het ooit was met haar typische moerasflora. Het weiland werkt 

dan bovendien opnieuw als een spons die bij hevige regen het water 

opneemt en bij droogte het langzaam teruggeeft aan de natuur. Om 

dat te bereiken gaan we even grote werken moeten doen.”

Eigen aan valleigebieden zijn de vele hellingen en vanaf hier loopt 

er eentje lekker steil tot aan Schoppemerheide. Wie nog adem 

overheeft, kan zich hier uitleven in alweer een speelbos. Bovenop 

het plateau hebben we aan de rechterzijde een mooi zicht op het 

valleigebied van de Noor, waar we al gewandeld hebben. We dalen 

de bochtige weg af en komen op een uitzichtpunt. Een bankje met 

zicht op de Maasvallei met in de verte de kalksteenwinningen van 

Lixhe, en vlak voor je neus een bloemrijke hoogstamboomgaard. 

Werken aan biodiversiteit
Als je weer verder wandelt, let dan eens op het weiland aan de 

overkant van de straat. “Dit is één van de plekken waar we kalk-

graslanden trachten te herstellen. Hier hebben we de bovenste laag 

van de bodem afgegraven om de meststoffen uit het verleden te 

verwijderen. Doordat er nu minder fosfaat in de bodem zit, krijgen 

bijzondere kruiden en bloemen weer een kans, zoals duifkruid, 

wilde tijm, wilde marjolein, ruig klokje, wondklaver en sinds 2 jaar 

zelfs bijenorchis, bosorchis en soldaatjes. Daardoor komen ook heel 

wat vlinders, sprinkhanen en andere insecten terug. Je vindt hier 

o.a. icarusblauwtje, gele luzernevlinder, kleine vuurvlinder en zelfs 

veldparelmoervlinder. We konden dit realiseren dankzij de steun 

van het Europese LIFE project Hélianthème. Ook nu loopt er een 

LIFE project, Pays Mosan, waarmee we de biodiversiteit trachten te 

herstellen. Het klinkt moeilijk, maar het komt er kortweg op neer 

dat we de grond moeten verarmen (op gebied van nutriënten) om 

hem rijker te maken (op gebied van fauna en flora).” Er zal hier de 

komende maanden nog stevig gewerkt worden. 

Vanaf hier dalen we weer af naar de Noor, of het Lankwater zoals de 

lokale bewoners het riviertje noemden. We komen langs sleedoorns 

die in de late herfst op hun best zijn. Aan de Noor doet Liselotte 

de toekomstplannen uit de doeken: “Hier komt op termijn een 

speelbeek met waterelementen en stapstenen waar kinderen zich 

kunnen uitleven.”

We steken de weg over en klimmen steil omhoog over een weiland. 

Boven wacht een bankje met een prachtig uitzicht: energie tanken 

voor het laatste stukje terug richting het dorp. Elk seizoen valt hier 

wel iets te beleven. En als je er een keer geweest bent, wil je beslist 

terugkomen.

Vakantiegevoel  
in eigen land

In de Voerstreek kan je uren dwalen, je 
vergapen aan het weidse landschap en achter 
elke bocht iets nieuws ontdekken. Zonde 
om na zo een heerlijke dag weer huiswaarts 
te keren. Er wacht hier 124 kilometer 
wandelplezier, tijd voor vakantie in eigen land. 

B&B Secret Garden
B&B Secret Garden is gelegen in het kleine traditionele 
dorp ‘s-Gravenvoeren in de regio van Voer aan de 
grens met Nederland. Het dorp is een ideaal startpunt 
voor een groot aantal aan interessante uitstapjes. 
Schilderachtige landschappen maken deze plek een echt 
paradijs voor liefhebbers van wandelen of paardrijden, 
maar ook voor fietsers.

Meer info en reservatie
B&B Secret Garden, Weersterweg 23/25,  
’s-Gravenvoeren 3798, 0473-56 18 31,  
secretgarden.flc@gmail.com,  
www.bnbsecretgarden.be

Win een overnachting voor 2 personen 
met ontbijt. Geef antwoord op de vraag 
“Welke bedreigde paddensoort leeft 
in Altenbroek?” en wie weet verblijf jij 
binnenkort in de Voerstreek.

www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen?
Natuurpuntleden krijgen 10% korting op vertoon van een geldige 
lidkaart tot september 2021.

W I N !
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Als lid van 1% for the Planet steunen wij  
Natuurpunt in hun missie om de Belgische  

natuur & biodiversiteit te beschermen

Sinds 2015 hebben we  
€2,3 miljoen bijgedragen 

aan milieuorganisaties
over de hele wereld.

Door te genieten van 
Pukka thee help je dus 

mee te zorgen voor onze 
wondermooie planeet
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Adventure is everywhere



Antwerpen

 Kleiputten Ter Hage, Rumst
De rode wandeling van natuurgebied Kleiputten Ter 
Hage vormt een perfect rondje van exact 5 km, 
grotendeels onverhard. Wie een langer parcours 
zoekt, maakt de combinatie met de routes van 
provinciaal domein De Schorre: met pittige 
hoogtemeters!

Oost-Vlaanderen

 Loopomloop, Gentbrugge
De Gentbrugse meersen is een 240 hectare groot 
open gebied ten zuidoosten van Gent. Op de groene 
lus van 5,5 km loop je 77% onverhard. Combineer 
de route van Sport.Vlaanderen naar hartenlust met 
de wandelroutes van Natuurpunt.

 Middenloop Zwalm, Brakel
In de Vlaamse Ardennen mag je je verwachten aan 
behoorlijk wat hoogtemeters. In natuurgebied 
Middenloop kan je de wandelingen Zwalmvallei, 
Boterhoek en Wolvenhoekpad combineren tot een 
lus van een dikke 12 km.

West-Vlaanderen

 Bronnen van het Heuvelland, 
Westouter

Het Heuvelland staat garant voor holle wegen, 
hellingbossen en kletsnatte bronbosjes. De ‘bergen’ 
overstijgen het Vlaamse platteland en bieden 
avontuurlijke bospaadjes.

 Gulke Putten, Ruiselede
De A.S. Adventureroute is met 7,2 km de langste. 
Bij regen erg drassig, maar geen probleem voor de 
trailrunner die zijn schoenen durft vuil te maken.  

Limburg

 Munsterbos, Bilzen
Deels onverhard, maar altijd prachtig met een 
afwisseling van heide, bos en grasland. De rode 
route is al goed voor een kleine 10 km. Schrik niet 
als je bijna op een everzwijn botst.

 Hoogstamgordel, Grootloon
De gele route van 12 kilometer slingert door een 
golvend landschap. Niet te moe van het stijgen? 
Geniet dan van het prachtige uitzicht over  
de omliggende hoogstamboomgaarden en  
heuvelbossen.

Vlaams-Brabant

 Averbode Bos en Heide, Averbode
In dit uitgestrekte gebied leiden de grotendeels 
onverharde paden je door de bossen en over de 
heide. De grote variatie in landschap zorgen voor 
veel afwisseling tijdens je intensieve run. De rode 
wandeling van Natuurpunt schotelt je al 11,5 km 
voor. 

        Wijngaardberg, Aarschot
De rode wandeling (op de kaart) van natuurgebied 
Wijngaardberg voert je op en af de gelijknamige 
berg (72 meter hoog). Een echte kuitenbijter. Ideaal 
dus om je klimtechniek als loper te oefenen. En de 
afdalingen natuurlijk ook! 

         Dassenaarde, Diest
De afwisseling van natte valleigronden en droge 
heuvelruggen vormt een perfect decor voor een 
stevige trailrunsessie. De rode route verwent met 9 
km grotendeels over onverharde paden.

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8

9

10

Trailrunnen betekent lopen op onverharde paadjes. En die zijn er ook in Vlaanderen 
volop. Grote hoogteverschillen vind je hier niet, maar slingerende bospaadjes 
genoeg om heerlijk door onze prachtige natuur te joggen. Drie grote voordelen: de 
onverharde ondergrond is beter voor je gewrichten, door de gevarieerde ondergrond 
gebruik je meer spieren en je gaat volledig op in de omgeving.  
Tekst: Frederik Beeckx

10 x actief: trailrunning

10 x actief
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KRAANVOGEL
De trek der grote  
  sierlijke vogels

Focus

De trek van de kraanvogels is een jaarlijks weerkerend spektakel dat je zowel in de lente als in de herfst 
kan meemaken. De grote sierlijke vogels trekken op enkele dagen, soms met duizenden tegelijk, van 
en naar noordelijke broedgebieden. En daarbij komen ze ook vaker over ons land gevlogen.  
Tekst: Gerald Driessens

Overdonderend …
De meeste kans om overtrekkende kraanvogels te zien is in de 

Oostkantons, maar ook in Vlaanderen kan je ze spotten. Kraan- 

vogels broeden in Scandinavië, de Baltische Staten, Polen en 

verder oostwaarts tot ver in Azië. Vanaf eind augustus beginnen 

ze samen te troepen op vaste verzamelplaatsen. Wanneer de 

weersomstandigheden gunstig zijn, vertrekken ze zuidwaarts.  

Dat doen ze in etappes, zodat ze kunnen bijtanken. Vanuit die 

‘tankplaatsen’ gaat het voor de meeste kraanvogels verder 

richting Extremadura in Spanje. De talrijke dehesas bieden hen 

daar een grote voorraad aan zeer voedzame eikels van de daar zo 

bekende steeneiken.  

Een V’tje kraanvogels onderscheppen
De trekpiek in het voorjaar vindt plaats eind februari en maart,  

in het najaar biedt oktober tot begin november de beste kansen.  

De vogels die wij zien overvliegen, zijn hoofdzakelijk kranen die 

zich van de Duitse pleisterplaatsen in Rügen en Diepholz naar de 

volgende tussenstop begeven in Frankrijk: het Lac du Der ten 

oosten van Parijs. Je kan de kraanvogeltrek volgen via de  

facebookpagina Kraanvogeltrek over België en Nederland.

Gemakkelijk herkenbaar
Kraanvogels trekken in uitgerekte V-formatie en zijn dan alleen te 

verwarren met ganzen of aalscholvers. Maar kraanvogels zijn 

groter en slanker met lange, dunne nek en uitstekende poten. Bij 

goede belichting zie je de blauwgrijze kleur van het verenkleed. Na 

een glijpauze gaan ze vaak cirkelend hoogte winnen, net zoals 

ooievaars en aalscholvers dat doen. Zo’n draaiende menigte is 

nauwelijks te tellen, dat doe je beter tijdens het afglijden, wanneer 

ze netjes in een lijntje zweven of vliegen.

Broedpopulatie in opmars
De kraanvogel doet het als broedvogel erg goed en sinds enkele 

tientallen jaren neemt de broedpopulatie van de kraanvogels 

opnieuw toe. De 600 broedparen die Duitsland telde in 1970, 
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Focus

BROERTJES
De ooievaar is ook een grote vogel en heeft net als de kraanvogel een 

dolkvormige snavel en lange poten. Maar daar stopt iedere gelijkenis. 

Ooievaars zijn wit-zwart van kleur en hebben een rode snavel en 

roderoze poten. Ooievaars broeden niet op de grond, kraanvogels 

broeden altijd op de grond.

In de vlucht is het wit-zwarte patroon van een ooievaar soms moeilijk te 

zien maar ze vliegen eerder in slordige groepen en niet zo gestructureerd als kraanvogels. Ze maken ook veel meer gebruik van 

thermiek en hebben een rondere vleugel dan een kraanvogel.

Ooievaars hebben ook geen opvallende roep. Het meest opvallende geluid is het snavelgeklepper tijdens de balts.

Naam
De naam kraan(vogel) is een onomatopee, een klanknaboot-

sing van de trompetroep waarbij de r het rollende karakter 

van het geluid wil nabootsen. Dat geldt overigens in zowat 

alle talen, zoals de Scandinavische (trane/trana), Engelse 

(crane), Franse (grue) en Portugese benaming (grou).

Trompetgeluid
Overvliegende groepen verraden zich wel eens door hun luide 

roep. Het is een onmiskenbaar trompetterend geluid. In de 

najaarstrek klinkt daar nu en dan wel eens het piepende 

geluid van enkele jonge vogels doorheen. Kraanvogels trekken 

ook ’s nachts gewoon verder. Tijdens zo’n trekpiek kan het dus 

best dat je ze ook in het donker nog hoort overtrekken. 

Familie op zich
Op het eerste zicht lijken ze structureel wat op reigers en 

ooievaars, maar ze zijn in de verste verte niet verwant aan 

elkaar. Kraanvogels staan taxonomisch dichter bij de rallen.

Wereldwijd leven er 15 soorten kraanvogels, daarvan heeft 

onze kraanvogel veruit het grootste verspreidingsgebied.
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Lange dunne nek en 
uitstekende poten

Vliegt met gestrekte nek  
(in tegenstelling tot  

de reiger)

Zwarte kop met een brede 
witte streep achter het 

oog en een kale rode vlek 
boven het oog

Blauwgrijs  
verenkleed

Luid  
trompetterend geluid 

waren in 2015 al uitgegroeid tot meer dan 9000 paartjes. Onze 

noorderburen zagen vanaf 1999 territoriale kraanvogels over- 

zomeren in Nederland. Dat resulteerde in een eerste geslaagd 

broedgeval met één kuiken in 2001. De totale Nederlandse 

broedpopulatie wordt nu geschat op 5 tot 14 paren. 

En in België…
Zowel in Wallonië als in Vlaanderen (vooral in Limburg dan) 

worden almaar vaker overzomerende en zelfs territoriale kraan- 

vogels vastgesteld. Kraanvogels hebben nood aan uitgebreide riet-

velden, veengebieden, moerasbossen, vennen en rivierdalen. Een 

vaste vereiste daarbij is rust. Het aantal gebieden dat daaraan 

voldoet in Vlaanderen is zeer beperkt. We doen er bij Natuurpunt 

alles aan om deze gebieden uit te breiden en te beschermen, en 

zijn er gerust in dat een eerste broedgeval niet lang op zich zal 

laten wachten.
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PAPEGAAIZWAMMETJE

Seizoensweetjes

Op zijn minst de steel is bij papegaaizwammetjes altijd groen. 

Net als kleurrijke papegaaien kan de kleur van hun hoed nogal 

eens variëren. Bij ouderdom wordt die vaak geel-oranje. Maar 

er bestaan ook blauwe vormen van het papegaaizwammetje. 

Die opvallende kleur in combinatie met het slijmerige  

oppervlak van hoed en steel: zo herken je een papegaai- 

zwammetje. Het is één van onze meest glibberige zwammen. 

Misschien is dat slijm een bescherming tegen vraat door  

kever- of vliegenlarven.

Zo’n exotisch ogende paddenstoel vind je dus ook gewoon bij 

ons, zij het niet echt algemeen. Het papegaaizwammetje is in 

de eerste plaats een graslandpaddenstoel. Maar hij groeit vooral 

op plekken waar er niet bemest of geploegd wordt en waar de 

bodem al decennialang niet verstoord is. De meeste weilanden 

in landbouwgebied zijn dus ongeschikt. Maar gazons die al 

jarenlang gemaaid worden: daar kan je hem dus wel aantref-

fen. Het papegaaizwammetje leert ons dat je natuur niet kan 

‘opsluiten’ in natuurgebieden. Ook buiten die gebieden komen 

bijzondere natuurwaarden voor. Papegaaizwammetjes worden 

in Vlaanderen vooral gevonden in wegbermen, in tuinen en op 

kerkhoven. En nee, papegaaizwammetjes kan je niet eten. Maar 

ze zijn een streling voor het oog: geniet gewoon maar van het 

kijken. Misschien spot jij hem wel tijdens de digitale padden-

stoelenpluk (zie p.12)

Natuurpunt werkt ook rond biodiversiteit op kerkhoven. Bekijk 

het filmpje op ons Youtube-kanaal.

Grasgroen: dat is het papegaaizwammetje. Een kleur die je bij paddenstoelen  niet meteen verwacht. 
Want paddenstoelen doen niet aan fotosynthese en hebben dus geen bladgroen.
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Seizoensweetjes

Natuur en droogte, aflevering 33
2018 en 2019 waren erg droge en warme jaren, 2020 was minder  
extreem. Merken we een herstel in de natuur? Voor enkele soorten, zoals 
de dagpauwoog, is er inderdaad beterschap. Die algemene tuinvlinder 
kende twee erg slechte jaren, maar is dit jaar weer iets beter vertegen-
woordigd. De tendensen lopen echter sterk uit elkaar. Het landkaartje, 
ook een vrij algemene vlinder, doet het erg slecht, terwijl kleine vuur- 
vlinder en bruin blauwtje veel minder last van hitte en droogte lijken  
te hebben.

2020 was misschien minder extreem, maar over het algemeen weer 
té droog en vooral in de hoogzomer té warm. Daardoor zijn heel wat 
poelen vroeger dan anders drooggevallen. Dat is dan weer nefast voor de 
zeldzame kamsalamander (en andere amfibieën). De larven van die soort 
waren nog niet klaar om aan land te gaan.  Wij hopen alvast op een herfst 
met echt herfstweer.

Trekvogels by night
Herfst betekent vogeltrek. Om die te observeren, moet je vroeg uit de  
veren. Maar dan nog zal je sommige vogelsoorten zelden of nooit zien 
trekken. Dat komt omdat ze dat enkel ’s nachts doen. Vooral bij de zang-
vogels zijn er heel wat exclusieve nachttrekkers. Bijvoorbeeld de zwartkop 
en de tjijftjaf. De trek van die zwijgzame soorten speelt zich volledig 
geruisloos af. Lijsterachtigen daarentegen roepen ’s nachts regelmatig 
tijdens het trekken en blijven vaak de hele voormiddag verder vliegen. 
Dat moet je beslist eens doen: op een frisse oktobernacht even buiten 
zitten om te luisteren naar de ijle roepjes van overtrekkende koperwieken 
en de korte tikjes van zanglijsters. Ook steltlopers en ganzen vliegen vaak 
’s nachts. Op die manier hebben ze nagenoeg geen last van roofvogels. 

Ka
m

sa
la

m
an

de
r ©

 V
ild

a/
Yv

es
 A

da
m

s
Ko

pe
rw

ie
k 

©
 V

ild
a/

Yv
es

 A
da

m
s

VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Wie verzint al die  
zwammennamen?

Wie in de herfst een paddenstoelengids open-

slaat, merkt soms de gekste namen op. Een 

elfenbankje kennen we, maar er bestaat ook een 

heksenschermpje, een donsvoetje, een fluweel-

pootje en een pagemantel. Wie verzint al die 

namen? Die namen worden bedacht door de 

Commissie Nederlandse Namen. Die is opgericht 

vanuit de Nederlandse Mycologische Vereniging, 

maar bestaat deels uit Nederlanders, deels uit 

Vlamingen (vertegenwoordigd vanuit de 

Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging). 

Jaarlijks bedenkt de commissie nieuwe  

Nederlandse namen voor zwammensoorten die 

in Nederland of Vlaanderen gevonden worden, 

maar nog geen Nederlandse naam hebben. In 

2017 kreeg de commissie hiervoor de Lofprijs der 

Nederlandse taal. 

Help, wespen rond mijn  
wilgen!

Verschillende mensen vroegen het ons: wat doet 

die massa wespen in en rond de kruin van de wilg 

in mijn tuin? Zit daar misschien een nest? Nee, 

wellicht zit daar geen nest. Wespen worden 

aangetrokken door zoetigheden, en die vinden ze 

nu in wilgen. Daar wonen namelijk duizenden 

bladluizen, en die scheiden een zoete stof af die 

op takken en bladeren kleeft. Een festijn voor de 

wespen! In de loop van de maand september 

nemen de aantallen wespen drastisch af.  

Enkel de koninginnen 

overwinteren: het 

merendeel van de wespen, 

de werksters, sterven dus. 

Nog even geduld, het 

wespenjaar zit er  

nagenoeg op. 
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Elk nummer vinken we met een jong Natuurpuntertje drie 
dingen af van de ’50 dingen die je moet doen voor je 12’.  
Trixie (4) trok samen met mama Lot naar heel wat 
verschillende bossen tijdens de coronamaanden.  
En daar kon Trixie enkele vuile vingers zetten op haar  
50 dingen-zoekkaart. 

Natuurpassie

Speel in plassen
 “Met mijn botjes aan verander ik in een zeemeermin en 
probeer ik in elke plas te springen die ik tegenkom in het bos. 
Want zeemeerminnen hebben water nodig. Vooral als het hard 
heeft geregend ga ik graag naar het bos, want dan zijn de 
plassen extra diep! In dit bos heb ik ook de koekoek gehoord.”

Maak de mooiste Natuurfoto
“Met mama trek ik vaak op avontuur in het bos. Hier in de 
Kesselse heide kan ik keihard spelen en beestjes nadoen.  
Op de foto doe ik een vleermuis na. De foto vind ik heel mooi  
en hangt thuis in mijn kamer. Hier heb ik ook enkele favoriete 
klimbomen. Dan is mijn mama een beetje bang, maar ik kan al 
heel goed klimmen.”

Werk je in het zweet voor de natuur
“Ik heb een speciale wandelstok en die heeft van mij een speciale 
naam gekregen; ‘Mijnheer Happie’. Daarmee kan ik alle vieze papier-
tjes vangen en is het wandelpad weer helemaal proper. Ik vind mensen 
die afval op de grond smijten stouteriken.”

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     september | oktober | november 2020



Natuurpunt Winkel

Natuurpunt
WINKEL

3

54

21

1. Voedersilo Apollo 2 openingen  €20,69 | 2. Natuurpuntkalender 2021 €10 
3. Natuurpunt set zoekkaarten  €18,99 | 4. Aldine nestkast 34 mm ringmus  €13,49 

5. Raamvoederhuis Kreta €11,69, Zadenmix 3 kg emmer (nieuw) €7,2

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

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

Kwartels zijn kleine, schuwe veld- 

bewoners. Zien doe je ze niet,  

het enige dat hen verraadt is hun 

roep. Voor het overige glippen ze 

tussen de mazen van onze aandacht. 

Ook tijdens de trek. Ze trekken namelijk ’s nachts. 

En dan was er aan de voet van Sint-Rombouts 

dus die kwartel, of toch het grootste deel van 

wijlen een kwartel. 

Af en toe bieden onze slechtvalken inzage in hun 

menukaart. Prooiresten dalen neer van de toren 

en kunnen kortstondig geraadpleegd worden op 

de kasseien aan de kant van de Grote Markt of  

op het gras aan de kant van het vroegere 

Sint-Romboutskerkhof, dat hierdoor een nieuwe 

invulling krijgt. Kortstondig, niet omdat de 

slechtvalk eten komt recupereren van de grond 

(doet ie niet, gevallen is kwijt) maar omdat de 

stadsdiensten verveeld zitten met die lijkjes.

Slechtvalken doden hun prooi door er boven te 

gaan in de vlucht en er dan op neer te duiken. 

Door de impact breekt de nek van de prooi. 

Wellicht de reden waarom we van grotere vogels 

ofwel een lijf vinden, ofwel de kop. Dat maakt 

herkenning niet simpel, zo staan vogels nu 

eenmaal niet afgebeeld in mijn vogelgids. De 

soms morsige eetgewoonten van de roofvogel 

maken het nog moeilijker. Over de jaren heb ik 

een (foto)verzameling aangelegd van rompjes, 

afgeknipte vleugels, losse poten … Het zijn 

overwegend onderdelen van (al dan niet stads)

duiven, meestal pootjes met ring. Maar ook een 

half opgegeten grote bonte specht (niet lekker?), 

het lijf van een kievit, de lakrode bek en een 

halve, felgroene vleugel van een halsband- 

parkiet, zelfs een karkas van de razendsnelle 

gierzwaluw! Maar dus ook veel trekvogels.  

De kwartel is slechts één voorbeeld, een intacte 

keep een ander, plus zeldzame vogels als 

houtsnip (het lijf ) en goudplevier (een vleugel) en 

als spectaculairste vondst een geoorde fuut met 

alles nog erop en eraan. Die laatste werd mij (op 

foto) toegestuurd (bedankt, Jan!) ten teken dat ik 

niet de enige ben die post mortem ornithologie 

beoefent in de binnenstad.
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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.

Lijkschouwing
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...in je tuin

Herinneringen aan een zwoele 

zomeravond in augustus … We 

genieten nog van een laatste 

drankje in onze luie zetel. De 

nacht valt stilaan, de lucht wordt 

wat vochtiger en dat bevalt de muggen wel die 

opeens van overal lijken op te duiken.

We zoeken dekking in het opblaasbare  

zwembadje in de tuin en staren dromerig naar de 

lucht boven ons. Een dwergvleermuis vliegt over, 

beschrijft een grote acht boven onze hoofden en 

verdwijnt achter de notelaar om even later weer 

achter ons te verschijnen en weer dezelfde route 

te vliegen. Fijn! Er is eten genoeg voor haar en wij 

zijn maar wat blij dat ze de muggen mee helpt 

bestrijden. Ze eet elke nacht wel 300 muggen, 

motjes en ander klein grut. Duizenden muggen 

plukt dit diertje elk jaar voor ons uit de lucht, we 

zijn dus maar wat blij dat ze weer van de partij is!

Amper een paar dagen nadat we ons zwembadje 

gevuld hadden, bleken er al muggenlarven in te 

drijven. We lazen toen dat een muggenwijfje een 

pakketje van 100 tot 200 eieren afzet op het 

wateroppervlak. Na enkele dagen komen de 

Schemerzone
larven al uit. Zij hangen ondersteboven  aan het 

wateroppervlak en ademen door een buisje. 

Boeiend maar toch niet zo leuk in ons zwembad-

je! Met een zeef visten we de larven geduldig uit 

het water en zetten ze in een oud aquarium. Het 

zwembadje kreeg dan toch maar een kleine 

portie chloor. Een paar dagen later waren de 

larfjes uitgegroeid tot poppen die nog wat later 

verdwenen waren…de nieuwe generatie muggen 

was geboren!

“Kijk daar”, mijn man wijst richting de wilgen- 

tenen hut. Ik zie hoe het silhouet van een jong 

egeltje zich losmaakt van de wilgen en richting 

appelboom gaat. Daar liggen niet alleen tiental-

len piepkleine appeltjes maar de hosta eronder  is 

dé plek waar de slakken ’s nachts graag vertoe-

ven om hun buikje rond te eten. Het resultaat zijn 

hostabladeren die meer aan groen kantwerk dan 

aan bladeren doen denken. Ik hoop dat het 

egeltje er een paar dikke van de planten plukt!

Wij ruilen het water voor onze matras en in mijn 

dromen zie ik hoe het leven in onze tuin ook ’s 

nachts onverminderd doorgaat.
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Bio: Kristel Keppens is natuurgids, 

bosgids, plantentuingids … 

gepassioneerd door planten. Ze 

woont in Drongen en heeft een 

prachtige wilde tuin. Ze geeft les 

over planten en ecologie in de 

cursussen Natuurverkenner en 

Natuurgids. Daarnaast houdt ze van 

wandelen met vriendinnen, talen 

leren en pilates.
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...in close-up
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Het is september. De herfst loert om 

de hoek met frisse avonden en 

klamme ochtenden. Verbijsterend 

vallen de eerste bladeren van de 

bomen. Binnenkort is het tijd voor 

donker, voor koude. Voor paddenstoelen en 

handschoenen. En nachtlawaai van de heksen.

Ja hoor, sommige heksen kunnen veel lawaai 

maken. De bosuil is er zo eentje. De wetenschap-

pelijke naam Strix aluco betekent ‘krijsende heks’: 

bosuilen waren in vroegere tijden gekend als 

onheilsprofeten, met hun griezelige roep. Het is 

een geluid dat ingebakken zit in dat stukje 

oermens bij ieder van ons: het sinistere ‘hoe-oe’-

geluid dat nekharen doet rijzen en koude 

rillingen geeft op sombere avonden.

Bosuilen zijn zeer honkvast. Als ze een goed 

plekje gevonden hebben, verlaten ze dat nooit 

meer. Dat is eigenlijk een beetje uit noodzaak: 

bosuilen zijn echte nachtbeesten die ook bij 

volledige duisternis moeten kunnen jagen.  

Zelfs met aangepaste uilenogen is het soms niet 

makkelijk om in het pikkedonker voldoende  

te kunnen zien. Dan is het handig als je je  

territorium een beetje kent en weet na welke 

boom je links of rechts moet afslaan om terug 

naar je nest te geraken. En dan blijf je daar maar, 

want je weet hoe je in je eigen huis blindelings 

kan vliegen. Letterlijk.

Als de bladeren rood en geel worden, zoeken bos-

uilen een lief. Dan roepen de mannetjes met een 

felle, schrille triller. ‘Hoe-hoeoe!’ klinkt het in de 

bomen. De andere uilenventen antwoorden dan, 

en zo krijg je een heel uilenconcert vol griezel-

roepen. De uilendames laten een eigen gekrijs 

horen, en met hun hoge uithalen ‘kewiek!’ 

roepen ze de mannen na. Uilenliefde kan ook 

romantisch zijn.

Ga maar eens luisteren, op een kille avond. 

Negeer je bange brein en je kouwe kippenvel. Er 

zitten bosuilen in de lucht, en ze laten weten dat 

ze er zijn.

Het is weer heksentijd.

Heksentijd 

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

Een leven van gebed en arbeid

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.



Op stap met

   op stap met...
Maarten Cuvelier

Maandag 18u30
Ik ben hier aan het werk met onze dahomey koeien, een van de 

kleinste runderrassen ter wereld. Ze zijn ideaal om te houden 

op onze boerderij. Ik had eerst galloways maar die hebben 

meer ruimte nodig dan een kudde dahomeys. Er zijn maar 

enkele boeren in België met dit ras.

Dinsdag 9u40
Mijn liefde voor bomen is mijn leven. Samen met mijn broer 

werk ik als boomverzorger. Hier zijn we snoeihout aan het 

hakselen. Verder halen we dood hout uit bomen of voeren we 

controles uit voor gemeenten die willen weten of hun bomen 

nog wel gezond zijn. 

Bio 
Maarten Cuvelier is 39 en 

boomverzorger van beroep.  

In zijn vrije tijd doet hij aan 

sport houthakken en vind je 

hem vaak in de Ardennen 

terug. Maar ook zijn liefde  

voor natuur vlak bij huis is 

groot. Dat merk je aan zijn 

inzet als vrijwilliger bij 

Natuurpunt De Wielewaal en 

het werk rond zijn boerderij.

DI 9:40MA 18:30
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Op stap met

Donderdag 18u20
Ik ben op stap met het beheerteam van de Brede 

Zeyp, we kijken waar we onze komende boom-

plantactie gaan houden. De nieuw aangekochte 

percelen worden omgezet naar bos. Door corona 

loopt de plantactie vertraging op maar we hopen 

snel van start te gaan.

Donderdag 19u45
Ik hang nog even de bouwaanvraag voor onze 

amfibieënpoel op. Er zijn al drie poelen in het 

gebied maar er word er nog eentje gegraven. Het 

wordt hopelijk opnieuw een aantrekkelijke poel.

Zaterdag 10u50
De wandelpaden in ons gebied worden goed onderhouden, we 

vinden het belangrijk dat wandelaars optimaal kunnen 

genieten van de natuur. Twee keer per jaar worden de paden 

geklepelmaaid, dit wil zeggen dat het gras wordt kort gezet.

Zondag 17u40
Ik ga graag dieren spotten, het filmpje van de wolf in Duffel is 

van mijn hand. Ik maak mijn beelden gewoon met de gsm. De 

mooiste natuurervaring is wanneer dieren je heel dicht 

benaderen en je dus geen nood hebt aan een grote telelens. 

Ook in de Ardennen vind je me muisstil in het bos, hopend op 

een everzwijn, bever of ree.

DO 18:20

ZA 10:50

DO 19:45

ZO 17:40
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Column

Vroeger vond mijn moeder de 

natuur maar een vieze boel. 

Al die blaadjes op de oprit, 

wat een miserie. En vogels? 

Niets dan vuiligheid op het 

terras! Nu was ik als kind altijd al de 

groenste thuis, maar sinds ik meer en meer 

schrijf over natuurgerelateerde zaken en 

we er vaker over praten, merk ik tot mijn 

verbazing kleine veranderingen. Zo begon 

mama enkele winters geleden plots de 

tuinvogels te voederen. Eunk? Wat later 

stuurde ze me al eens een bericht met 

vragen over een gevonden vlinder of een 

jammerlijk verongelukte vogel. Wohoho! 

En toen ze me trots meldde dat ze een 

specht had gespot achterin haar steeds 

wilder wordende tuin, wist ik zeker dat ze 

om was. ‘Hoe komt dat eigenlijk?’, vroeg ik 

haar onlangs. ‘Tja,’ antwoordde ze. ‘We 

moeten toch allemaal een beetje zorg 

dragen voor de natuur?’

Dit verwezenlijken kostte me dus bijna 

veertig jaar. Veertig! En zij is maar één 

persoon van de bijna acht miljard andere 

mensen die hier rondlopen. Met al die 

anderen zal het toch ietsje sneller moeten 

gaan. Maar hoe begint een mens daaraan, 

iemand overtuigen van de urgentie van het 

probleem? Nog niemand vond De Gouden 

Formule om van klimaatopwarming 

prioriteit nummer één te maken. Niemand! 

Zelfs Greta niet. Moeder Natuur heeft het 

communicatiebureau van corona nodig, las 

ik ergens. Een trieste waarheid. 

Intussen blijf ik mezelf verbazen over al die 

– schijnbaar (?) – dwaze, maar razend 

populaire hit machines op tv en online. 

Denk aan Pokémon vangen. Ingewikkelde 

yogaposes op Instagram. TikTokdansjes. 

Tv-programma’s over ontrouw. Challenges 

à la ‘overleef 24 uur op een trampoline’. Ik 

keek eens naar wat deze dingen zo 

succesvol maakt en ontdekte enkele 

ingrediënten van die zo gewilde Cocktail 

der Succes. 

Ten eerste: Spanning, vaak geholpen door 

slimme montage. Haalt hij het? Durft ze 

het? Slagen ze erin?  

Ten tweede: Suspense. Je wilt weten hoe 

het afloopt.  

Ten derde: Emoties, emoties, emoties! Een 

lach, een traan, het liefst allebei.  

Ten vierde: Humor helpt. Bewijs? Het  

hilarische, nu al legendarische en massaal 

gedeelde kiezelfilmpje van Natuurpunter 

Wim Veraghtert.  

(https://bit.ly/wittekiezels).

Komaan … Zoiets moeten wij toch ook 

kunnen voor het hogere doel genaamd 

klimaatverandering? Was het niet de Dalai 

Lama die zei: ‘Wie denkt dat hij te klein is 

om een verschil te maken, heeft vast nog 

nooit met een mug in de kamer geslapen’?  

Nu moeten we dat (oké, ik geef het toe, 

megalomane) plan wel samen uitvoeren, 

want alleen trek ik het niet. Dus hier is 

een oproep aan alle meelezende 

Bekende en Minder Bekende Mensen: 

laten we iets op poten zetten!  

Kom maar op met die wilde plannen om 

Moeder Natuur te helpen en mail mij op 

redactie@natuurpunt.be. Als het écht 

moet, wil ik daarvoor zelfs yoga doen  

op een surfplank in het midden van  

de oceaan. 

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).

Make nature great again

Over een plan  
om Moeder Natuur  
te helpen

Sarah
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www.lampiris.be/nl/natuurpunt

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

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

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

 Lampiris-klanten 

beschermen 
het Turnhouts 
Vennengebied

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

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB320
Geldig t/m 30-11-2020

en geniet van meer leven in je tuin
Help de vogels

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
10% KORTING

Ga naar www.vivara.be 

10% Korting



@heidi_verbist @natuurprikkels

@inesca07 @christofvandersluys

@david_dk_photography @kathy.nature

@hiking_foppie @kareldekyvere

@chris_van_bladel @noel_beelen

@arianedupart @bregt.vandereyken

@naturephoto_vision @dhuyge

@jl.moreels @m.primez

In beeld

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

#natuurpunt
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Legaten

“Liefde voor het bos  
bracht ons samen”©
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Roger en Liliane hebben geen kinderen en kozen voor een erfenis voor de natuur. Nu schenken ze alvast hun zelf aangeplante 
bos aan Natuurpunt.  Op voorwaarde dat het altijd bos blijft. 

“Ik kocht 20 jaar geleden een oude boerderij met wat grond aan in Koningshooikt. In de omtrek stond geen enkele boom, 
er was alleen landbouwgrond. Ik ben toen bomen beginnen aanplanten. Ondertussen zijn die kleine bomen uitgegroeid 
tot flinke bossen,” zegt Roger. In januari 2019, tijdens de wekelijkse beheerdag van Natuurpunt De Wielewaal, ontmoet hij 
Liliane. Ze blijken alle twee zot te zijn van bos en wat later ook van elkaar. “We zijn in februari 2020 getrouwd en nu zorgen 
we samen voor 12 hectare natuur en bos. En we hebben nog heel wat plannen: in het najaar planten we weer een stuk bos en 
naast het huis komt ook een voedselbos.” 

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

Contacteer Joost Verbeke om samen de verschillende mogelijkheden te bekijken,  
0477-20 47 27, joost.verbeke@natuurpunt.be
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Agenda

Wil jij zelf iets doen voor de natuur in je buurt? Kom dan naar de Dag van de Natuur en leef je je helemaal uit.  
De vrijwilligers die het hele jaar door de natuur beheren, zetten je op weg om mee te planten, snoeien en maaien.  
Kortom, een verkwikkende dag waar jij en de natuur allebei beter van worden. Kom alleen, met je familie, vrienden of 
collega's. Ook jeugdverenigingen zijn van harte welkom!

Dit jaar staat de Dag van de Natuur in het 
teken van gezondheid: want (werken in de) 
natuur is gezond. Het heeft een gunstig 
effect op onze mentale gezondheid en kan 
onze weerbaarheid verhogen. 

De lokale Natuurpuntafdelingen in Gent 
(Bourgoyen) en De Wulp (Liereman)  
werken bijvoorbeeld al jaren samen  met 
een groep personen met een mentale  
beperking. Dit jaar willen we graag samen-
werken met zorgcentra, ziekenhuizen,  
crèches, ocmw’s … Doe jij graag mee? 
Neem een kijkje op de site om ook in jouw 
buurt de handen uit de mouwen te steken.

www.dagvandenatuur.be

Dag van de Natuur
Kleine daad, groot resultaat

Kleine daad, groot resultaat.
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DAG van de
NATUUR21&22

NOV

 #natuurisgezond  •  www.dagvandenatuur.be

Kom planten, snoeien, en maaien voor de natuur in jouw buurt. 
Samen krijgen we de natuur - en onszelf - terug in vorm.

A2 affiche Dag van de natuur 2020.indd   1A2 affiche Dag van de natuur 2020.indd   1 25/08/2020   16:16:5525/08/2020   16:16:55

Kom een dagje helpen 
in de natuur. Goed voor 
de gezondheid van de 
natuur en die van jou.
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Agenda

Startdagen JNM
Op 26 en 27 september vinden de startdagen van de Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu (JNM) plaats. Die jeugdbeweging is er voor 
iedereen, tussen 7 en 26 jaar, die zich goed voelt in de natuur en 
zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. Samen met vrienden 
trek je er het hele jaar door opuit om waterdiertjes te  
determineren en vogels te spotten. Om bosstratego te spelen en 
uit te zoeken hoe dat nu zit met watervervuiling via het plas-
tieksoepspel. En wat dacht je van bomen knotten en appelsap 
persen in de boomgaard? 
Ga nu naar jnm.be/startdag, ontdek welke afdeling bij jou  
in de buurt ligt en beleef een waanzinnig leuke dag!
Net iets te oud? Deel dan de info met iemand die mee op  
avontuur wil.

Wilde-buiten-dingen-
wandelingen
Vinden jouw kinderen wandelen in de natuur saai? Daar heeft 
Natuurpunt een oplossing voor. Neem ze mee op 1 van onze 23 
Wilde-buiten-dingen-wandelingen. Onderweg stellen speciale 
bordjes leuke uitdagingen voor. Versier je haar met bloemen, 
stap door een beek, maak een moddertaart, rol van de berg … 
Ontdek de Wilde-buiten-dingen-wandeling in je buurt!
www.natuurpunt.be/wildebuitendingenwandelingen
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Activiteiten 
& Cursussen 

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

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/agenda

24.09
Lezing: Is biodiversiteit hot? Wat klimaat-
verandering doet met de natuur

Essen

29.09 Lezing: Vogeltrek, een mysterie ontrafeld Lille

30.09 Lezing: Zoogdieren in opmars Holsbeek

08.10 Cursus: Uilen Herselt

13.10
Lezing: Weetjes en verhalen over  
paddenstoelen

Ninove

13.10 Cursus: Kennismaking met Spinnen Stasegem

13.10 Lezing: Het verborgen leven van planten Heverlee

17.10
Wandeling: Paddenstoelen in het  
Kravaalbos

Opwijk

19.10 Cursus: Spoorzoeken Dilbeek

22.10 Comedyvoorstelling: Flirten in ’t groen Lichtaart

24.10 Nacht van het Kempens Erfgoed Turnhout

29.10 Cursus: Leren kijken naar vogels Bree

29.10 Lezing: Onze big five – hoe leven we samen? Wijnegem

04.11 Cursus: Korstmossen Sint-Andries

05.11 Cursus: Klimaatverkenner Pelt

10.11
Lezing: Gebolder op zolder, zoogdieren  
in huis en tuin

Hasselt

12.11 Lezing: Er is leven op het kerkhof Tienen

17.11 Webinar: Onkruid, smaakvol en gezond?! 
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AgendaAgenda

03.10
Holsbeek
NACHTSAFARI IN HET  
DUNBERGBROEK
Sommige dieren komen 's avonds tot 
leven en zijn alleen dan te spotten. We 
gaan op zoek naar muizen, vleermuizen 
en nachtvlinders. 

Zaterdag 3 oktober, 19u-22u
Molenbaan, brug over de Winge,  
Wezemaal/Holsbeek

11.10
Meise
OP ZOEK NAAR PADDEN- 
STOELEN IN DE BIRREBEEK- 
VALLEI 
Speurtocht in het Velaartbos. Hier 
werden de laatste jaren al meer dan 
300 verschillende paddestoelensoorten 
aangetroffen.
Zondag 11 oktober, 14u-16u
Aan de ingang tot het natuurgebied, 
naast Broekstraat 72, Meise

27.09
Sint-Niklaas
GEZINSBUSHCRAFT  
We gaan vuur maken, koken, takken 
versieren, kaarsen maken … Voor ieder 
wat wils!

Zondag 27 september, 14u-17u
Ingang Puitvoet (naast Kwantum),  
Kapelstraat 93, Sint-Niklaas

11.10
Laakdal
PADDENSTOELEN ZOEKEN OP 
EINDHOUTBERG
Gezellige paddenstoelenwandeling voor 
het hele gezin

Zondag 11 oktober, 14u-16u
Parking Zaal Dennenoord,  
Smallestraat 4, Laakdal

11.10
Koekelare 
WANDELING IN HET ARBORETUM
We gaan op stap in het enige West-
Vlaamse arboretum. Je kan er boomsoor-
ten van over de hele wereld bewonderen.

Zondag 11 oktober, 14u30-16u
Ingang arboretum,  
Bovekerkestraat z. nr., Koekelare
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Torhout
HERFST OP KOMST
Voor kinderen van 6 tot 14 jaar en hun 
(groot)ouders: waarom verliezen bomen 
hun bladeren, hoe zorgen de eekhoorn en 
de gaai voor eten in de winter … 

Zondag 27 september, 10u-11u30
Groenhovebos Torhout,  
Bosdreef 8, Torhout

27.09
Beringen
WOLVENWANDELING
Op deze wandeling schetsen we een  
volledig portret over de comeback en  
levenswijze van ons nu grootste  
inheemse roofdier.

Zondag 27 september, 13u30-16u
Bezoekerscentrum De Watersnip,  
Grauwe Steenstraat 7, Beringen
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De coronacrisis heeft ook een impact op Natuurpunt. De coronamaatregelen worden nauwgezet vertaald 
naar de Natuurpuntcontext en opgevolgd. Bij het in druk gaan van Natuur.blad (begin september) geldt  
dat geleide wandelingen kunnen doorgaan met groepen van maximum 50 personen inclusief een begelei-
der (natuurgids), mits inachtneming van alle maatregelen waaronder het verplicht dragen van een mond- 
masker binnen en buiten.

Hou er rekening mee dat dit gaandeweg kan wijzigen. Maatregelen kunnen versoepelen of verstrengen.  
De meest actuele info vind je op www.natuurpunt.be/corona. Voor coronagerelateerde vragen kan je  
terecht bij corona@natuurpunt.be
Kijk ook steeds op de website na of de activiteit doorgaat. www.natuurpunt.be/activiteiten
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Agenda

01.11 
Lummen
SAGEN- EN LEGENDEN- 
WANDELING
Wandeling rond het Schulensmeer. 
Sagen, legenden en oude volksverhalen 
over planten en dieren passeren de revue.

Zondag 1 november, 14u-17u
Bezoekerscentrum Schulensmeer,  
Demerstraat 60, Lummen

15.11
Riemst
MOLENTOCHT IN  
DE JEKERVALLEI
Ontdek meer over de Jekervallei met zijn 
vele meanders, de wijngaarden op de 
flanken en de bevers die druk bouwen 
aan hun dammen. Wandeling van 12 km 

Zondag 15 november, 14u-18u
Parking Statieplein, Statieplein, Riemst

08.11
Melle
BOMEN ONTHULLEN ONS  
HUN VERHALEN 
Al lijkt de natuur tot rust te zijn gekomen 
onder een deken van herfstbladeren, 
toch valt er heel wat te ontdekken bij de 
bomen en planten.

Zondag 8 november, 14u-16u
Parking aan het station van Gontrode, 
Geraardbergse steenweg 00, Melle

14.11
Hoogstraten
TAAL IN HET BOS
Wandeling met focus op de herfst in  
onze natuur.

Zaterdag 14 november, 12u-17u
Bezoekerscentrum De Klapekster,  
Kolonie 41, 2323 Hoogstraten

22.11
Hoeilaart
RUN FOR NATURE ZONIËN
Loop het zweet uit je lijf voor natuur. 
Jouw deelnamegeld gaat rechtstreeks 
naar het aankoopfonds voor meer en 
betere natuur.

Zondag 22 november, Check-in om 13u, 
vertrek om 14u 
Onian, Duboislaan 1b, Hoeilaart

07.11
Borgerhout
DE WINTERVERSTILLING
In de winter worden de dagen korter en 
gaat alles iets langzamer. Wat gebeurt er 
in de natuur die in winterslaap gaat?

Zaterdag 7 november, 14u-16u
Boelaerpark t.h.v. het kruispunt van  
de Karel van de Woestijnelei en  
Karel De Preterlei, Borgerhout Antwerpen

06.12
Blankenberge
FIETSTOCHT: OP ZOEK  
NAAR WILDE GANZEN 
De Uitkerkse Polder is de favoriete over-
winteringsplaats van duizenden ganzen. 
Eens geland in de Polders genieten de 
‘vriezeganzen’ van de rust en graslanden.
Zondag 6 december, 14u-16u30
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda

Bushcraft  
voor kinderen

18.10
Kom jij mee shelters bouwen? Wil 

je vuur leren aanmaken, zonder een 
aansteker of lucifers? Ga je mee op zoek 

naar diersporen? Of camoufleren we ons 
om de natuur te bespioneren? Het kan 
allemaal! De oudere kinderen kunnen 
met een zakmes pijlen leren maken of 

we versieren de perfecte wandelstok. We 
koken samen iets boven het vuur.

Zondag 18 oktober, 14u-19u
Parking Steenstraat, Steenstraat, 

Riemst

15.11
Geraardsbergen
HEKSEN EN TROLLEN  
IN ELLEZELLES
In 1610 zou de plaatselijke heks Quintine 
in Elzele opgehangen en verbrand zijn. Zij 
is de rode draad tijdens de landschaps-
wandeling.

Zondag 15 november, 13u30-17u
Parking Colruyt,  
Groteweg, Geraardsbergen
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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: 116.500 
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: Kraanvogels, Wim Dirckx

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 hebben de eerste coronazomer achter 

de rug, en net als in de lente zochten meer 

mensen de natuur op, zowel in eigen land als 

in het buitenland. Onderzoek van Thomas 

Moore hogeschool wees uit dat we afgelopen 

zomer meer op zoek gingen naar rust in de  

natuur dan naar drukke steden en stranden. 

Zelf bleef ik thuis. En hoewel ik al een halve 

eeuw naar natuur kijk, werd het een onge-

kende ontdekkingsreis. Gewapend met de 

determinatie-app ObsIdentify bracht ik onder 

meer de insecten rondom ons huis in kaart. 

Op een bloeiende berenklauw bleken vijf soor-

ten zweefvliegen naar nectar te zoeken. Na 

geduldig wachten verschenen fluitenkruidbij-

en en heggenrankbijen op, jawel, fluitenkruid 

en heggenrank. Aandachtig kijken naar een 

oudere muur werd een feest van verschillende 

soorten korstmossen. Vervolgens zocht ik de 

ecologie op van al die nieuwe soorten. De om-

geving bleek vol van onverwachte kansen voor 

allerlei habitats. Een stengel van een konings-

kaars van vorig jaar bleek zo een potentiële 

nestplaats voor driedoorn metselbijen.  

En ik had al die natuur nooit eerder gezien. 

Voortaan kijk ik op een rijkere manier naar 

natuur in de buurt.

‘De natuur opnieuw in ons leven brengen’ is 

de kernboodschap in de recent voorgestelde 

biodiversiteitsstrategie van Europa. Daar is 

nog veel werk aan. Uit Nederlands onderzoek 

bleek dat minder dan 5% van de kinderen een 

pimpelmees of een waterhoen herkent. Dat 

betekent een verschraling van hun kansen op 

dagelijkse belevenissen.  

En net die natuurbeleving juichen we toe en 

willen we volop ondersteunen. Deze herfst 

kan je deelnemen aan de Digitale Padden-

stoelenpluk, we organiseren webinars of 

nemen je mee op tocht via Facebook Live.  

Al nemen die nieuwe initiatieven niet weg  

dat iedereen vooral de natuur in moet kunnen 

trekken.Daarom werken we verder aan de 

uitbouw van meer en grotere natuurgebieden. 

En dat doen we mede dankzij jullie steun. 

In dat kader zijn we blij dat de overheid het 

belastingvoordeel heeft opgetrokken tot 60%. 

De natuur kan alle steun gebruiken. 

Lieven De Schamphelaere

De natuur in
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We moeten de natuur 
opnieuw in ons leven 
brengen.
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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.

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.



Val jij voor een 
spetterende job? 
 

Als fanatieke duikers zijn Annique en Kirsten zeer begaan met de kwaliteit van onze Vlaamse waterlopen. 
Bij Aquafin vonden ze een job die perfect aansluit bij hun passie. Voor veel duikplezier heb je namelijk 
zuiver water nodig! Annique en Kirsten dragen elke dag bij aan propere waterlopen en een leefomgeving 

in harmonie met water.  
 
Benieuwd hoe jij mee het verschil kan maken voor fauna, flora en waterplezier? We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers in heel Vlaanderen. Neem zeker een kijkje op www.aquafin.be/jobs. Wie weet word jij onze nieuwe collega! 

“Dankzij 
mijn job kan 

ik genieten van 
mijn hobby!” 

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

Volg ons op
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