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Michaël Pas  
opent vogelbistro
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Het beste van
Zwitserland per trein

Chur  ��  Tirano (IT)

Bernina Express
Spectaculaire oversteek door de Alpen

A  Probleemloos overwint de vuurrodetrein elke klim: de 
Bernina Express legt op de reis tussen Chur en Tirano 
een hoogteverschil van minstens 1500m af. Een 
technisch hoogstandje dat sinds 2008 op de UNESCO-
werelderfgoedlijst staat.

Zweisimmen  ��  Montreux

GoldenPass Panoramic
Schilderachtige panorama’s

Waar het treinvenster je scherm is: de Golden Pass 
Panoramic slingert zich ontspannen door het 
besneeuwde heuvellandschap richting het Meer van 
Genève. Daarmee overschrijdt hij de Duits-Franse 
taalgrens, een verbinding tussen twee werelden.

Luzern  ��  Interlaken

Luzern - Interlaken 
Express
Van stad tot stad

 B  De reis is je doel. De treinreis met de Luzern - lnterlaken 
Express verbindt twee wereldberoemde bestemmingen 
en gaat sneller voorbij dan je lief is- dankzij het 
indrukwekkende bergpanorama en het glinsterende 
winterlandschap in het hart van Zwitserland.

De Zwitserse panoramatreinen zijn uniek in het Alpengebied en voeren je door een 
adembenemend berglandschap, langs gletsjers en bevroren meren, door traditionele 
dorpjes en idyllische dalen. ln de rondom van glas voorziene panoramawagens genieten 
reizigers van de indrukwekkende combinatie van techniek en natuur.

Grand Train Tour of Switzerland 
Alle panoramische trajecten op één route- ook in de winter.

MySwitzerland.com/grandtraintour

 B
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       Ja wij kappen soms bomen 
en tegelijkertijd zetten we maximaal in op meer bos

Bomen vellen was nog nooit zo omstreden als in het huidige klimaatbewustzijn. Als Natuur- 

punter ben ik zeer begaan met de klimaatcrisis, en ook bekommerd om de (hoogstwaarschijn-

lijk) nog grotere biodiversiteitscrisis.

Als vrijwilliger zet ik me in voor het Hagelands Bos, een restant van het oude Kolenwoud. Voor 

het beheer kijken we naar de geschiedenis om te zien welke habitats er voorkwamen en 

proberen we die waar mogelijk te herstellen.

Bomen vellen was nodig om een aantal open plekken te herstellen in het bos. Open plekken, waar nu 

opnieuw heide aan de oppervlakte komt en waar zeldzame soorten hun leefgebied vinden. 

Bomen vellen was nodig om een monotoon, structuurarm Amerikaanse eikenbos om te vormen tot een 

bos met meer licht op de bodem, meer inheemse loofhoutsoorten en meer structuur.

Uiteraard is bomen vellen geen doel op zich, maar het is een onderdeel van goed bosbeheer en doelgericht 

natuurherstel. Het doet geen afbreuk aan onze inspanningen voor meer bos. Want daar is dringend nood 

aan, liefst aansluitend bij bestaand bos. We dromen ervan om ooit Mostingbos, Tienbunderbos en de 

bossen op de Houwaartse Berg met elkaar te verbinden tot het groot ‘Hagelands Bos’.

De voorbije jaren hebben we ervaren dat bosuitbreiding een stevige uitdaging is. Gronden moeten vaak 

duur aangekocht worden, een gedateerde pachtwetgeving maakt het quasi onmogelijk om verpachtte 

eigendommen in beheer te krijgen en dan moet je nog de toestemmingen krijgen om te mogen 

bebossen …

Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich keihard inzet voor meer bos: politici,  

natuurverenigingen, lokale vrijwilligers, andere grondeigenaars en het grote publiek. 

Groetjes,

Eric Van Beek
Beheerteam Hagelands Bos
PS: Momenteel loopt de sms-BOS-actie waarmee je € 4 kan bijdragen voor 2 m² extra bos.  

Ik stuurde alvast mijn sms’je. Jij ook? 
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Benieuwd naar wat het beheerteam 
doet in het Hagelands Bos  
Kijk met me mee op blz. 44.
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Win!
Buiten in de regen

Oude petflessen werden omgetoverd tot deze handige regen-
broek. Maak kans op een van de 2 Ayacucho Atlantis Eco Rain 
broeken door deze vraag juist te beantwoorden: “Welke soort 
wordt in de Wolvenberg gefilmd?” 

www.natuurpunt.be/win
 

Niet gewonnen? Dan kan je de regenbroek met Natuurpunt-
ledenvoordeel ook aankopen in de A.S.Adventure winkel in je 
buurt.  
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Marc Dauwe is begeesterd door 
natuur en natuurfotografie en dat 
levert prachtige beelden op.
 
“Mocht interesse voor natuur doorgegeven 
worden via een virus, dan ben ik ongetwijfeld  
al op jonge leeftijd besmet. Volkomen  
onschadelijk natuurlijk, maar ik ben levenslang 
drager. Eén van de symptomen was een vroege 
fascinatie voor de enorme biodiversiteit op 
onze planeet, die nog versterkt werd door al de 
prachtige foto’s in de Artis-Historia en  
Time-life boeken die ik als jonge knaap kreeg. 
Ze deden me dromen van exotische dieren en 
verre bestemmingen.

De klik voor natuurfotografie kwam pas toen 
ik tijdens mijn studie biologie een fototoestel 
cadeau kreeg van mijn ouders toen we op bui-
tenlandse stage vertrokken. Ik kreeg de kans 
om al dat moois vast te leggen en had er op slag 
een nieuwe besmetting bij, zo mogelijk nog 
hardnekkiger dan de eerste … Vanaf dan zou 
een fototoestel het natuurlijke verlengstuk van 
mijn arm blijken bij alle uitstappen,  
wandeltochten en reizen.

Eekhoorns zijn een dankbaar onderwerp voor 
een natuurfotograaf: ze komen veelvuldig 
voor in eigen omgeving, zijn fotogeniek met 
hun oorpluimen en pluimstaart en over het 
algemeen niet zo schuw. Springbeelden maken 
van die diertjes is echter een uitdaging. Hier 
gebruikte ik een ‘spring-setting’, waar een wilde 
eekhoorn moet springen naar een welbepaalde 
plek wil hij een noot kunnen bemachtigen, 
maar dan nog is het moeilijk in te schatten 
wanneer, hoe hoog, snel of ver de sprong zal 
gaan. Ik heb graag een uitdaging als fotograaf.”

Marc

Marc Dauwe op  
FB en Instagram,  
www.marcdauwe.be

    Mijn
BEELD27

10

34
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Springende eekhoorn.  
Foto: Marc Dauwe
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Kort

Natuur in het hart
De eerste fase van het toekomsttraject ‘Natuur in het hart’  
van Natuurpunt is afgerond. De resultaten kan je lezen op  
de website www.natuurinhethart.be. Fase 2 kan nu van start 
gaan: toekomstbeelden uitwerken in thematische groepen. 
Ondertussen staan er op de website heel wat inspiratievideo’s 
van experten over hoe zij de toekomst van Vlaanderen zien in 
harmonie met de natuur. Naast o.a. een staat van de natuur, 
kom je te weten wat de klimaatverandering precies inhoudt 
voor Vlaanderen en hoe het zit met onze ruimtelijke ordening.

27 augustus 2020: Een wildcamera kon voor het eerst de 
Euraziatische lynx vastleggen op beeld in de Semoisvallei. 
Nu is er bewijs van de grote katachtige in ons land. 

31 augustus 2020: Er werden een recordaantal ooievaars 
gezien boven ons land. Een nieuw Belgisch record van 412 
ooievaars werd opgetekend in Zandhoven Heikant.

11 september 2020: Heuglijk nieuws! De Groene Delle in 
Lummen blijft volledig bewaard als natuurgebied en kan 
haar functie als natuurlijke spons behouden.

14 september 2020: Het eerste Living Planet Report 
België werd voorgesteld. Het maakt een staat op van de 
biodiversiteit in België. www.lpr.wwf.be

9 + 19 oktober 2020: In amper 10 dagen tijd worden 2 van 
de vier wolvenwelpen doodgereden. Natuurpunt pleit voor 
een versnelde invoering van ontsnipperingsmaatregelen.

 
Nieuwe paddenstoel gespot
Afgelopen herfst hebben we massaal digitaal paddenstoelen geplukt. Het aantal waarnemingen van paddenstoelen dat binnen-
kwam via de app ObsIdentify is gigantisch. En dat leverde ook heel mooie foto’s op op de Facebookpagina van Natuurpunt. 
Soms werd er zelfs een nieuwe soort gevonden. Zoals in de Hagelandse vallei in Holsbeek. Daar merkte Lieve Jacobs tijdens  
een wandeling in een oud populierenbos enkele opvallend paarsbruin gekleurde paddenstoelen op die ze niet direct herkende.  
Na wat opzoekingswerk thuis kwam de naam Arrhenia discorosea uit de bus. Een soort die in Vlaanderen en Nederland nooit 
eerder gezien werd. De soort is gekend als opruimer van vermolmd hout en daarom stellen we molmtrechtertje voor als 
Nederlandse naam.
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Kort

Europese Vogelrichtlijn is lek    
De Europese Vogelrichtlijn is er om alle wilde vogelsoorten in Europa te 
beschermen. Maar lidstaten kunnen hierop uitzonderlijk een afwijking 
aanvragen. Uit een analyse van BirdLife blijkt nu dat er tussen 2009 en 
2017 maar liefst 84.000 afwijkingen toegestaan werden. Hierdoor zijn 
14 miljoen vogels gestorven. In tijden waarin de biodiversiteit afneemt, 
is het essentieel om wilde vogels te beschermen en er streng op toe te 
zien dat de wetgeving wordt nageleefd. Ook voor Vlaanderen is dit nog 
een actiepunt.

Natuur.ambassadeurs
Door het mooie herfstweer en de coronabeperkingen hadden we veel 
bezoekers in onze natuurgebieden. Die overrompeling zorgde al wel 
eens voor overlast (fout geparkeerde auto’s, zwerfvuil, loslopende 
honden …). Gelukkig zijn er dan onze bijzondere veldwachters en de 
Natuur.ambassadeurs! Ze treden op als gastheer of gastvrouw in de 
natuurgebieden. Ze houden een oogje in het zeil en kijken erop toe dat 
de gedragsregels nageleefd worden. Ze spreken mensen aan en geven 
ook een woordje uitleg over de regels en waarom ze zo belangrijk zijn. 
Kandidaten kunnen zich melden bij hun beheerteam.

Natuurwerken binnen LIFE Green 
Valleys 
Ondanks de coronaperikelen, was 2020 een actief en vruchtbaar jaar 
voor het Europese LIFE-project Green Valleys. Binnen een natuurin-
richtingsproject in het Torfbroek (in samenwerking met VLM) werd 
een oud stort afgegraven dat omgezet wordt naar een gloednieuw 
kalkmoeras. En met resultaat: de eerste kranswieren zijn alweer gespot. 
In Herent (Kastanjebos) en Kortenberg (Silsombos) werden heel wat 
nieuwe bomen aangeplant, samen met de afdelingen en omwonenden. 
Zo werden bestaande bosranden uitgebreid in nieuw aangekochte 
percelen.

12 oktober 2020: In het Zwin duiken op één dag zowel een roodkeel-
nachtegaal als een witkeelgors op. Zeldzame dwaalgasten die pas de 
tweede keer waargenomen werden in België. 

26 oktober 2020: De huisgierzwaluw wordt voor het eerst gezien in 
ons land. Hij bleef tot de avondschemering rondhangen in natuurge-
bied de Fonteintjes in Blankenberge.

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

 
 
 
Nieuw: 10% korting bij  
je aankoop op Kudzu.be
Bij Kudzu ontdek je dat ecologisch gaan leven 
helemaal niet saai of oubollig hoeft te zijn. Ze 
bieden tal van producten aan waarmee je op een 
hippe manier milieubewust door het leven kan 
gaan. En dat is niet alleen goed voor de planeet 
maar ook voor jezelf! Wedden dat er een nieuwe 
wereld voor je opengaat? Leden van Natuurpunt 
krijgen 10% korting met de code NTRPNT10.

Zonnig voordeel voor Natuurpuntleden 
(Tijdelijk)
’s Werelds eerste traag geroosterde koffie op 
zonne-energie. Dat is Ray & Jules. Heerlijke  
koffie van een lokale startup uit het Leuvense 
met een missie: samen met jou de koffiesector 
100% eerlijk en 100% CO2-vrij maken. Als lid 
van Natuurpunt profiteer je nu van € 12,50  
korting en gratis levering op het Exclusief  
NATUURPUNT PROEFPAKKET (3 x 500gr.)

 � 100% Arabica ‘single origin’ koffies uit Honduras, 
Peru en Colombia

 � Met € 12,50 korting. Nu slechts € 19,85 ipv  
€ 32,35     

 � Gratis levering aan huis
 � Biologisch, fairtrade, zongeroosterd en  

CO2- neutraal verpakt
 
Bestel via www.ray-jules.com/natuurpunt.  
Aanbod geldig tot en met zondag 10 januari.

Alle info en meer voordelen: 
www.natuurpunt.be/voordeel
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Stadsmus Michaël Pas   
   opent vogelbistro

Doe mee
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Doe mee

Ik hou van vogels en ik woon in hartje Borgerhout, het dichtstbevolkte gebied van Vlaanderen. En 
mijn achtertuintje is slechts een zakdoek groot. Moet ik het vogels kijken daarom helemaal vergeten?   
Tekst: Michaël Pas, foto’s: Wim Dirckx

Dat weiger ik te doen, en zodoende ben ik een enthousiaste 

stadsvogelaar geworden. Voor wie ogen en oren openhoudt,  

is er altijd wel iets te beleven. Zelfs in een district met slechts  

1 vierkante meter open ruimte per inwoner. Met inwoners 

bedoel ik mensen. Hoeveel vogels hier wonen weet niemand.  

Maar ze zijn er wel.

Vanuit mijn keukenraam kijk ik op mijn kleine tuintje van 

nog geen 50 vierkante meter. Al sinds ik hier woon, probeer ik 

vogels te lokken en te spotten. Uiteraard waren de koolmees 

en pimpelmees er als eerste bezoekers. Ze pikken graag naar 

de bladluizen op de pruimenboom en de rozelaar, maar ze eten 

ook graag van de vetbollen die ik in de winter ophang.

De houtduiven komen regelmatig in mijn druivelaar, maar daar 

ben ik niet dol op. Ik vind ze nogal macho: ze nemen veel plaats 

in en ze verjagen de kleinere vogels. En ze kakken alles onder. 

Nee, dan liever de turkse tortel. Die is elegant en lieflijk. En zijn 

roep is ook mooier; hoe hoe hoe op het ritme van I love you, 

met de klemtoon op de ‘love’. Terwijl de houtduif met zijn luide 

hoe hoe, hoe hoe hoe meer het ritme benadert van ‘ ik kak in uw 

tuin’’. Ik weet het, mijn ezelsbruggetje is niet wetenschappelijk 

maar het is wel handig. De fijngevoelige merels komen graag 

eten van de halve appels die ik er speciaal voor hen neerleg. Ze 

pikken zo’n doorgesneden appel vakkundig leeg, tot er slechts 

een hol appelvel overblijft. Vakwerk! En in het voorjaar als ze 

jongen hebben, strooi ik gedroogde meelwormen op de grond. 

Dan zijn de merels niet te houden en het is een plezier om ze 

aan het werk te zien. Ze pikken gulzig naar de wormen, tot ze er 

wel vijf in hun snavel hebben, en dan vliegen ze met een bek vol 

lekkers naar hun jongen. 

Op de schoorsteen en de hoogste dakrand zie en hoor ik regel-

matig een speelse zwarte roodstaart die hier ergens in de buurt 

moet nestelen, maar hij waagt zich niet naar beneden. Alhoe-

wel: één keer zag ik er één in dramatische omstandig- 

heden. Op een vroege ochtend betrapte ik een sperwer met een 

roodstaart in de dodelijke klauwen. Even hadden de sperwer en 

ik oogcontact, en toen vloog hij op, zijn prooi met zich mee-

dragend, en verdween over de daken van de stad. Maar wat 

een indrukwekkend beeld was dat. Een natuurdocumentaire in 

mijn stadstuintje.

Als ik omhoog kijk, zie ik eigenlijk best veel roofvogels in dit 

stedelijk gebied. Een occasionele buizerd vliegt over, ook toren-

valken komen langs. En af en toe hoor ik het opgewonden  

gekwetter van de slechtvalk, wanneer hij met een geslagen duif 

in de klauwen naar de kerktoren tegenover mijn huis vliegt. 

Daar heeft deze valkenfamilie een plukplaats, hoog in de dak-

goot. De speels neerdwarrelende donsveertjes zijn het poëtische 

bewijs van het bloederige tafereel dat zich hoog op de toren 

afspeelt. 

Maar ik dwaal af, roofvogels in mijn tuin lokken, kan ik  

vergeten. En op een herhaling van de bijzonder ontmoeting  

met de sperwer moet ik niet rekenen. 

Ik zal het moeten hebben van zangvogels.

En zoals gezegd, dat zijn er niet zo veel. Bij sommige buurt- 

bewoners komt de staartmees en de grote bonte specht op  

bezoek. In andere Borgerhoutse tuinen hoor ik de heggenmus 

en de suskewiet van een vink. Maar mijn tuin laten ze links 

liggen. Doe ik iets fout ? Of heb ik al het hoogst haalbare 

bereikt in mijn stadstuintje? In ieder geval vrees ik dat ik in het 

telweekend niet met een indrukwekkende score voor de dag kan 

komen. Ik weet het, het telweekend is geen wedstrijd,  

maar soms komt er een hele namiddag geen kip langs. En ook 

geen mees. 

“Met de juiste voeding wil ik 
groenlingen en putters lokken.”
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Doe mee

Gelukkig biedt Natuurpunt hulp. Ze sturen een specialist.  

Gerald komt langs om mijn tuin te inspecteren op vogelvrien-

delijkheid. Zijn eerste indruk is positief; ik heb best veel strui-

ken en zelfs een pruimenboom. Geen strak gazonnetje, maar 

varens, hortensia en een klimmende roos. En ook het feit dat 

ik niet alle snoeisel meteen opruim, vindt hij dik in orde. Dat 

biedt immers veel verstopplaats voor vogels. Mijn druivelaar 

biedt broedplekjes voor de merels. Ook mijn cementen water-

bakje draagt zijn goedkeuring weg. Ik vertel trots dat merels en 

mezen er graag in komen baden. De muren zijn nogal hoog, en 

dat maakt van mijn tuin een soort canyon, waar vele soorten 

niet in durven afdalen. Maar dat kan verholpen worden, zegt 

Gerald. Het volstaat om op de omliggende platte daken een 

struik of boompje te plaatsen. Overvliegende vogels herkennen 

zo sneller een groene plek. En zo schep je groene ‘tussentreden’ 

om makkelijker af te dalen naar de tuin. Dat ga ik dus zeker 

doen. En ik ga mijn buren overtuigen om wat groen op hun 

plat dakje te zetten. Een bak riet kan al volstaan. Kan ik op die 

manier echt nieuwe soorten lokken, vraag ik nogmaals. Jazeker, 

zegt Gerald, je maakt zelfs kans op groenlingen of putters. 

Dat kan ik nauwelijks geloven. Maar Gerald bevestigt: ook in 

stedelijk gebied vliegen meer soorten dan je denkt, soms hoog 

boven de huizen. Als ze beneden voldoende groen zien, dalen 

ze misschien af naar je tuintje, hoe klein het ook is. Van puur 

enthousiasme heb ik zin om Gerald een zoen op het voorhoofd 

te drukken. Putters horen bij mijn favoriete soorten! En een 

groenling heb ik nog nooit in het echt gezien. 

Ik laat Geralds voorhoofd voor wat het is, en trek nu naar 

Turnhout. 

Want met de inrichting van mijn tuin zit het min of meer goed. 

Maar kan ik ook iets doen aan de voeding die ik aanbied? 

Daarvoor ga ik raad vragen aan Erik, hij beheert de tuin van 

het Natuurpunt Museum in Turnhout. Als ik daar binnen-

wandel, merk ik meteen dat hier kenners aan het werk zijn 

geweest. Vogels vliegen daar af en aan van verschillende soorten 

voedertafels. Sommige zijn afgeboord met kippengaas, zodat al-

leen de zangvogels erin kunnen, maar sperwers en katten niet. 

Slim. Aan een hypermoderne cilinder, zie ik ook veel beweging 

van mezen en ander klein moois. Plots zie ik wat groen-grijze 

activiteit.. Ik grijp mijn kijker en mijn hart maakt een vreugde-

sprongetje. Mijn eerste groenlingen zijn een feit! Elke vogellief-

hebber weet dat een eerste waarneming van een nieuwe soort 

een ongekende opwinding meebrengt, dus mijn dag kan niet 

meer stuk. 

Wat is het geheim van de groenling, vraag ik aan Erik. Zonne-

bloempitten, is zijn korte antwoord. Met zijn dikke, vinkachtige 

snavel kan hij in één beweging zo’n pit openbijten om de lek-

kere kern op te eten. Het is zijn lievelingsvoedsel. De voeder-

cilinder is gevuld met zonnebloempitten, en dat trekt ook de 

mezen aan. Erik wijst me erop dat de mezen er telkens één pitje 

uitpikken, en dan wegvliegen naar een struik. Daar peuteren ze 

dan de pit open. De groenlingen daarentegen blijven zich ter 

plekke tegoed doen aan de lekkernijen. Met snavel en beweeg-

lijke tong klaren ze de klus in één beweging, net zoals papegaai-

en dat kunnen met pinda’s. Mooi om te observeren!

Ik begrijp dat ik thuis ook zonnebloempitten moet voorzien. 

Wanneer ik verder rondkijk in de Natuurpunttuin herken ik de 

WELKE VOGELS KAN JE NAAR JE STADSTUIN LOKKEN? 

1. Merel is verzot op halve appels op de grond

2. Groenling houdt van zonnebloempitten in  

een voedersilo

3. Koolmees bengelt graag aan een vetbol

4. Vink scharrelt graag op de grond naar verschillende 

zaden

5. Keep voelt zich veilig op een open voedertafel of op de 

grond

6. Pimpelmees pikt graag in een pot met vogelpindakaas

7. Heggenmus zoekt tussen afgevallen bladeren naar 

zaden en insecten

8. Roodborstje verschanst zich in je struik op zoek naar 

spinnetjes en bessen

9. Winterkoning zoekt insecten tussen je lage planten 

10. Zanglijster verorbert graag huisjesslakken

G
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Doe mee

Tel mee op 30 en 31 januari 2021

HOE GA JE TE WERK? 

1. Maak je tuin of terras nu al vogelvriendelijk: voorzie goed vogelvoer en proper water voor én na de 

vogeltelling.

2. Neem pen, papier en je verrekijker (niet noodzakelijk) bij de hand en bekijk de vogels in je tuin of op je 

terras gedurende 15 minuten.

3. Noteer per soort het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag en geef ze in op  

www.vogelweekend.be. Tel je nog een keer op een ander tijdstip tijdens het weekend? Geef dan een 

nieuwe telling door.

www.vogelweekend.be

vertrouwde halve appels die het ook hier goed doen. Vetbollen 

hangen er nog niet, daarmee moeten we wachten tot het echte 

winterweer. Let er wel op dat je goede bollen koopt, zegt Erik. 

Er is ook minderwaardige kwaliteit op de markt; koop dus best 

bij een dierenspeciaalzaak of in de Natuurpunt Winkel. 

Kan je alle vogels op je voedertafel verwachten? vraag ik aan 

Erik. Nee, zegt hij. De boomkruiper eet alleen insecten, dus die 

blijft in de bomen tussen de schors naar levend voedsel zoeken. 

Terwijl de  boomklever ook zaden lust, dus die kan je wel ver-

wachten. Ook de zwarte roodstaart houdt het zomer en winter 

op insecten. Maar voedertafels zijn niet het enige waarmee je 

vogels kan helpen. Wie bijvoorbeeld in de winter zijn tuinvij-

vertje ijsvrij houdt, kan dicht bij huis een ijsvogel observeren.

Geïnspireerd, en nog vol van mijn eerste groenlingen, neem ik 

afscheid van Erik en Luc, de verzorgers van de Natuurpunttuin. 

En nu zit ik weer thuis. Vanuit mijn keukenraam kijk ik naar 

mijn met zonnebloempitten gevulde voedercilinder. En ik 

wacht op de groenlingen. Hopelijk vinden ze de weg naar mijn 

tuin voor het vogeltelweekend!
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Legaten

“Er kan nooit genoeg  
natuur zijn”
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Rony Delanghe heeft geen kinderen en koos voor  
een erfenis aan de natuur. 

“Ik heb altijd een erg natuurlijke tuin gehad die ik op een 
biologische wijze onderhoud. In de wijk is dit de enige 
wilde tuin, dus af en toe levert dat vreemde blikken op. Ik 
krijg geregeld een groene specht op bezoek en aan mijn 
tuinvijver komt altijd een egel drinken. Heerlijk vind ik 
dat. 

Ik wandel veel in de natuur, dat houdt me jong. Alle gebie-
den in de buurt heb ik al verkend. Toen ik jaren geleden 
op stap was in de Uitkerkse Polder werd ik uitgenodigd 
om lid te worden van Natuurpunt. In de lente las ik het 
verhaal van Carine en Walter in het tijdschrift. Zij inspi-
reerden mij om Natuurpunt op te nemen in mijn testa-
ment. Er is nog veel natuur nodig en ik heb er het volste 
vertrouwen in dat Natuurpunt een mooi project uitkiest 
als het zover is.”
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“Er kan nooit genoeg  
natuur zijn”

Column

Mijn vroegste herinnering 

aan deze ongeneeslijke 

maar gelukkige volledig 

pijnloze aandoening 

katapulteert me terug 

naar de tegels in de gang bij ons thuis. 

Later kreeg ik het ook met knoesten in  

de houten schoolbank, allerlei soorten 

behangpapier, deurklinken, kapstokken ... 

Volgens mij heb ik het altijd al gehad.  

De aandoening is dan wel onschadelijk,  

ze verergert met de jaren. Het is bovendien 

een uiterst besmettelijke aandoening,  

en volgens mij misschien wel genetisch 

bepaald want ook mijn dochters  

lijden eraan. 

Ik heb het over pareidolia: een ‘waan- 

voorstelling waarbij dingen die gezien  

worden op een abnormale, met veel 

fantasie gepaard gaande wijze worden 

geïnterpreteerd’. Oftewel: gezichten zien 

in dingen. Ons huis hangt intussen vol met 

plakoogjes waar mijn dochters gezichtjes 

zien – de koffiezet, handvaten, kastjes, 

sloten … Een vrolijke opkikker voor je 

interieur. Nog steeds kan ik geen licht- 

schakelaar passeren zonder er een gezicht 

in te zien, maar ook paddenstoelen, 

boomstronken en wolken moeten eraan 

geloven. Kortom, mijn leven is eigenlijk  

één grote Rorschachtest!

De laatste jaren breidt mijn pareidolia 

steeds meer uit naar het bos. Met name in 

de buurt van bomen steekt die steeds 

hardnekkiger de kop op. Ik geloof niet dat 

er al echt een woord voor bestaat, maar bij 

deze vind ik het dan maar zelf uit:  

dendropareidolia. Want, jawel… Het is 

zover: I see faces in trees. Mijn naam is 

Sarah en ik zie gezichten in bomen.

Ogenschijnlijk onbeweeglijke beuken 

krijgen ineens karakter. Een stoere eik ziet 

er plots lief uit, of grappig of net verschrikt. 

Sommige bomen kijken een beetje dommig 

of achterdochtig, met hun takken als 

paniekerig zwaaiende armen. Laatst zag ik 

er één die wel vijftig paar ogen leek te 

hebben op zijn stam. Net als mensen 

komen ook bomen in alle kleuren en maten 

– dat weet een echte dendropareidoliaan  

al lang. 

Nu de dagen korter worden en we met z’n 

allen een hele vreemde, bijzondere en 

lange winter tegemoet gaan, wil ik je heel 

graag uitnodigen om er ook op te gaan 

letten. Want geef toe, in de donkere 

maanden is het toch altijd net dat tikkeltje 

moeilijker om jezelf – laat staan je 

huisgenoten – naar buiten te krijgen. 

Dendropareidolia to the rescue! Dus… Wie 

neemt de uitdaging aan? Trek het bos in en 

laat me weten welke gezichten jij ziet in 

bomen. Maak een foto, kleef er eventueel 

ook oogjes op en post je beeld met de 

hashtag #iseefacesintrees. Een nieuwe 

versie van de berenjacht, hoera!

Disclaimer: dendropareidolia is een 

plezante maar extreem verslavende 

aandoening. Bovendien is het uiterst 

moeilijk (lees: onmogelijk) om ervan af te 

geraken. Eens je erop begint te letten, kan 

je er niet meer mee stoppen. Zeg niet dat ik 

je niet gewaarschuwd heb. 
PROFIEL Sarah Devos
Sarah Devos maakte o.a. Het bosboek, Het zeeboek 
en de tweelingboeken Het ruimteboek (net uit!) en Het 
hemelboek (voorjaar 2021) over wolken, regenbogen, 
wind, sneeuw, het poollicht, halo's en ander moois in 
onze atmosfeer.

Hallo, mijn naam is Sarah  
en ik lijd aan dendropareidolia

Mijn leven is 
eigenlijk één grote 
Rorschachtest

Sarah
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Mijn gebied

MUNSTERBOS 

Op de grens van de arme Kempen en het vrucht-

bare Haspengouw ligt het Munsterbos. Bos, vijver, 

heide en grasland: je vindt het allemaal in Bilzen. 

Een groot deel van het Munsterbos bestaat uit 

oude, lichtrijke eikenbossen waar heel wat zoog- 

dieren en vogels zich thuis voelen. Naast het  

vijvergebied is er ook nog een restant van het ooit 

zo uitgestrekte heidelandschap. Hier zorgen pony’s 

en ezels voor een uitgekiende begrazing.  

De afgelopen maanden steeg de druk op het 

gebied enorm door het grote aantal bezoekers die 

kwamen genieten van de dreven en de pittoreske 

kappelletjes. Iedereen is welkom maar hou zeker 

rekening met elkaar en de natuur.

WANDELEN

Er zijn 2 bewegwijzerde routes in het Munsterbos,  

van 5 km en 9,8 km. www.natuurpunt.be/munsterbos

“Ik kijk nu heel anders  
 naar de natuur.”
Etienne Heyvaert 

Natuurfotograaf  

“Vijf jaar geleden werd ik lid van de fotoclub van Natuur-

punt. Ik kende niks van fotografie. Ik had nog nooit gehoord 

van ISO of sluitertijd. Maar ik leerde op korte tijd heel wat 

bij. En nu is het een soort uit de hand gelopen hobby. Je 

begint met een kleine camera maar je wil altijd beter 

materiaal. We komen regelmatig foto’s nemen hier in het 

natuurgebied. Dankzij een fotografiecursus ben ik heel 

anders naar de natuur beginnen kijken. Ik bewonder ze nu 

meer. Vroeger zag ik een boom of een plant, maar ik stelde 

me daar geen vragen bij. Nu wil ik weten wat ik zie.  

En daardoor is mijn respect voor al wat hier leeft  

ook gegroeid.”
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Mijn gebied

“2700 km stappen  
voor het Munsterbos.”
Jan Vandegoor

Stappen voor het goede doel 

“Onze dieren zijn  
    ook vrijwilligers.”
Chris Berben 

Verzorgt de ezeltjes

“In 2018 besloot ik om te voet naar Santiago de Compostela 

te gaan. Een mythische tocht die al sinds mijn jeugd in mijn 

achterhoofd zat. Ik wilde er ook een goed doel aan 

koppelen en omdat ik als vrijwilliger en gids actief ben in 

het Munsterbos, was dat een logische keuze. We hebben 

hier de afgelopen jaren 20 hectare bijgekocht, en dat extra 

geld konden we dus goed gebruiken. Ik heb de tocht in twee 

delen afgelegd want na 250 km moest ik opgeven door een 

enkelblessure. Een jaar later heb ik mijn tocht dan verder 

gezet en ben ik door de prachtige natuur tot in Compostela 

gewandeld. ”

“Ik hou me al een paar jaar bezig met de pony’s Bles en 

Joske. En sinds kort hebben we er ook twee ezels bij: Negro 

en Gris. Ze komen uit een opvangcentrum en zijn nog heel 

schuw. Met een groepje vrijwilligers gaan we ze proberen 

te socialiseren zodat ze gewoon geraken aan mensen. Over 

de kop en de buik aaien en over de poten, zodat de hoeven 

geïnspecteerd kunnen worden. En natuurlijk ook hun stal 

proper houden. De ezels zullen ons helpen om een deel van 

het heidegebied te begrazen. Zij eten andere dingen dan de 

pony’s en door verschillende dieren te laten grazen, krijgt 

de heide hier alle kansen en hebben wij minder werk.”
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1 Wolvenberg  

Tussen de Antwerpse ring en de Singel 

ingeklemd ligt het kleine maar waarde-

volle natuurgebied Wolvenberg. Mid-

denin het gebied ligt een vijver waarin 

heel wat vissen en planten leven. En die 

rijke onderwaternatuur wordt sinds en-

kele maanden in beeld gebracht door een 

duiker met een camera voor de natuur-

documentairereeks Onze Natuur. 

2 Stadsnatuur  

Natuurgebied Wolvenberg ligt op de 

plek waar ooit een deel van de 19-eeuwse 

stadsomwalling lag, gekend als de Bri-

almontomwalling. De vijver is nog een 

overblijfsel van de gracht die eromheen 

lag. Hier leven planten en dieren zoals 

blankvoorn, bittervoorn, snoek, karper 

en paling.

3 Filmen onder water  

Duiker en cameraman Tommy Vuyl-

steke maakt zich klaar om het water in 

te gaan. Hij probeert het gedrag van de 

snoek in zijn natuurlijke omgeving in 

beeld te brengen. Daarvoor moeten alle 

omstandigheden juist zijn: licht, helder-

heid van het water en de snoeken die 

zich willen laten filmen.

WONDERE 
ONDERWATERWERELD 

VAN DE WOLVENBERG

In actie

1

©
 W

im
 D

irc
kx

18 NATUUR.BLAD     december | januari | februari 2020



In actie

4 Natuurdocumentaire   

Onze Natuur maakt een 7-delige reeks 

over de natuur in België. Sinds maart 

2019 zijn cameraploegen al op stap om 

de beste beelden te maken. Een van de 

delen zal gaan over de natuur in de stad. 

Daarom is er verschillende keren gefilmd 

in de Wolvenberg. 

5 De snoek  

In de vijver zitten heel wat snoeken. Onze 

Natuur hoopt het paaien en ook de jacht 

van de snoeken in beeld te kunnen bren-

gen. De snoek jaagt niet alleen op andere 

vissen maar ook op vogels. En als er 

teveel snoeken in de vijver zitten, durven 

ze ook elkaar opeten. 

6 Opvolging  

Voorbijgangers zijn het niet gewoon om 

hier een duiker te zien. Conservator Koen 

en zijn vrouw Mona zorgen ervoor dat ie-

dereen een woordje uitleg krijgt. Dankzij 

de goeie samenwerking met Onze Natuur 

weten ze nu hoe rijk gevuld de vijver is. 

Want dat zie je niet van aan de kant.

3
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Onze Natuur
Natuurpunt is partner van Onze Natuur. Ze filmen in heel wat Natuurpuntgebieden en worden 

ondersteund door onze soortenexperts en vrijwilligers. In 2022 zal de reeks te zien zijn op 

Canvas maar je kan nu al één en ander volgen op www.onzenatuur.be.

6
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Visie
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Visie

Is Vlaamse  
stikstof-aanpak  

te soft? 
In het rijtje van milieuproblemen is stikstof voor velen een nobele onbekende. De opwarming 

van de aarde en de problemen met fijn stof zijn veel beter gekend. Dat stikstof uit intensieve 

veehouderij een belangrijke oorzaak is van het verdwijnen van veel plant- en diersoorten 

is een te goed bewaard geheim. Naar aanleiding van de nakende evaluatie van het 

Vlaamse stikstofbeleid pleiten wij voor een natuurlijke afbouw van intensieve veestallen als 

belangrijkste brongerichte aanpak. Tekst: Jos Ramaekers, tekeningen: Korneel Detailleur

Van schaarse grondstof naar 

milieuprobleem 

Stikstof is een essentiële bouwsteen van 

het leven, het is zelfs een bestanddeel  

van DNA. Maar planten en dieren  

kunnen het niet rechtstreeks uit de lucht 

halen. Enkel sommige bacteriën  

kunnen het stikstofgas binden met 

zuurstof of waterstof zodat planten het 

kunnen opnemen. In de vrije natuur is 

stikstof dan ook schaars. De meeste plan-

ten zijn daarom aangepast om er zuinig 

met om te springen. 

Vanaf de jaren 1950 werd in de landbouw  

massaal stikstofbemesting toegepast.  

Ongeveer tegelijk ontstond de intensieve 

veehouderij met bijhorende mest- 

productie. Stikstof was er plots te veel 

met verzuring en vermesting als gevolg. 

Planten zoals heide en orchideeën waren 

de eerste slachtoffers, gevolgd door veel 

andere wilde bloemen en samen met hen 

veel insecten.

De stikstofbemesting valt letterlijk 

uit de lucht

Gemiddeld valt er in Vlaanderen jaarlijks 

bijna 25 kg zuivere stikstof per hectare 

uit de lucht. Dat is 6 keer meer dan de 

natuurlijke hoeveelheid. 10 jaar geleden 

was de stikstofneerslag nog hoger, maar 

de verbranding van fossiele brandstoffen 

door het verkeer, industrie en huis- 

houdens nam intussen sterk af. 

Stikstof in de vorm van ammoniak met 

intensieve veeteelt als voornaamste bron 

stagneert echter al jaren, een teken dat de 

grenzen van technologische verbetering 

stilaan bereikt zijn en oplossingen elders 

gezocht moeten worden, onder meer in 

de afbouw van de veestapel. 

Biodiversiteit en gezondheid 

bedreigd door overmatige stikstof

Veel biotopen ondervinden al problemen 

vanaf 10 kg stikstofneerslag per hectare 

en per jaar. Onderzoek uit Engeland 

“Gemiddeld valt er in 
Vlaanderen jaarlijks 
bijna 25 kg zuivere 
stikstof per hectare uit 
de lucht. Dat is 6 keer 
meer dan de natuurlijke 
hoeveelheid.”
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Visie

toont aan dat er per 2,5 kg extra stikstof-

neerslag, gemiddeld één plantensoort 

verdwijnt.  

Ammoniak draagt daarnaast ook bij aan 

de vorming van fijn stof en zorgt zo voor 

extra belasting voor mensen met gevoe-

lige luchtwegen. Niet onbelangrijk als 

je weet dat er in Europa nog altijd meer 

dan 400.000 doden vallen door lucht-

verontreiniging.

Falend beleid

Om de grote impact van ammoniak uit 

intensieve veehouderij op onze kwets-

bare natuur aan te pakken dokterde de 

Vlaamse overheid in 2016 een aparte 

aanpak uit: de PAS-regeling (program-

matische aanpak stikstof ). Het sluitstuk 

van het Vlaamse natuurbeleid om de 

Europese natuurdoelen te halen.

De PAS-regeling omvat brongerichte en 

effectgerichte maatregelen. Het eerste 

houdt in dat de uitstoot van stikstof 

wordt teruggedrongen, het tweede dat de 

gevolgen van de neerslag van stikstof op 

kwetsbare biotopen wordt tegengegaan 

door beheermaatregelen zoals plaggen, 

maaien, afgraven … 

Voor het terugdringen van de neerslag 

werd de impact van intensieve veeteelt- 

bedrijven op kwetsbare natuur per  

bedrijf op wetenschappelijke wijze  

berekend. Stallen met een beperkt  

impact op natuurgebied kregen een 

groene kaart. Ze kunnen hun uitstoot 

verminderen door de toepassing van 

technische verbeteringen zoals filters en 

luchtwassers. Dat resulteerde weliswaar 

in minder uitstoot per dier, maar de 

stallen die worden omgebouwd worden 

alsmaar groter waardoor de stikstof- 

belasting vaak nog toeneemt. 

Bedrijven met een grote impact op nabij-

gelegen beschermde natuur kregen een 

rode kaart waardoor hun huidige vergun-

ning niet vernieuwbaar werd en  

bedrijven met een oranje kaart zouden 

niet verder mogen uitbreiden. Onder 

protest van de intensieve veehouderij 

werden de rekenmodellen en de toepas-

sing ervan meermaals aangepast. Rode 

bedrijven werden oranje, en oranje 

bedrijven werden groen. Na de laatste 

aanpassingen wordt, in plaats van de 

impact van veestallen op natuur, de im-

pact van natuur op veestallen berekend. 

Vergunningen en middelen voor herstel 

van kwetsbare natuur in de buurt van 

een intensieve veestal worden gewei-

gerd, zelfs binnen Europees beschermd 

natuurgebied. Niet de vervuiler maar de 

natuur wordt als hinderlijk behandeld.

Begin volgend jaar is er een evaluatie van 

het Vlaamse stikstofbeleid gepland. Wij 

pleiten voor een natuurlijke afbouw van 

de intensieve veestallen als belangrijkste 

brongerichte aanpak. De stagnerende 

uitstootcijfers tonen aan dat technolo-

gische ingrepen zoals luchtwassers geen 

noemenswaardige verbeteringen meer 

brengen. Ook Vlaamse wetenschappers 

en een recente Europese studie tonen aan 

dat afbouw van de veestapel een belang-

rijk deel van de oplossing is naast het 

eten van minder en duurzamer gekweekt 

vlees, om te vermijden dat de milieube-

lastende productie gewoon elders in de 

wereld wordt verdergezet.

We rekenen alvast op een nieuwe wind 

vanuit het beleid én op een landbouw- 

sector die doet wat ze zegt op de hoor- 

zitting in het Vlaams Parlement in  

oktober: inzetten op een lokale en duur-

zame veeteelt in plaats van vervuilende 

en op export gerichte massaproductie. 

Meer weten over de impact van stikstof 

op onze natuur? 

www.natuurpunt.be/stikstof of bekijk de 

videopresentatie van An De Schrijver op 

www.natuurinhethart.be

“Nu wordt niet de 
impact van veestallen 
op natuur berekend, 
wel de impact van 
natuur op veestallen. 
Niet de vervuiler maar 
de natuur wordt als 
hinderlijk behandeld.”
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Jouw voordeel: onze vele sterktes

www.maxizoo.be

Deskundig advies
•  Al 30 jaar expertise op vlak van 

huisdieren
• Opgeleide vakmensen
• Gratis advies op maat in de winkel

Hart voor dieren
• Dieren zijn welkom in de winkel!
•  Inzamelacties en samenwerkingen 
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Grote keuze 
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• Specifieke producten voor alle behoeften
•  Grote keuze aan merken en collecties

Aantrekkelijke prijzen
• Wisselende aanbiedingen en acties
•  Exclusieve Maxi Zoo-merken
• Klantenkaart om te sparen

Uitgebreide service
• Goed bereikbaar in 44 winkels
• Eenvoudig omruilen
• Hondenweegschaal
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Samenwerken

duo
Cultuur voor het leven 

Het Concertgebouw in Brugge is een geëngageerde 
culturele en duurzame ondernemer. Het seizoen 
20-21 van het Concertgebouw draait helemaal 
rond ‘biodiversiteit’. Hiervoor werken ze samen met 
Natuurpunt. 

Jeroen Vanacker, artistiek directeur: “Artiesten 
vertalen het ontzag voor de veelvormige natuur, 
geven hun creatieve blik op de ecologische crisis en 
het publiek kan zich laven aan schitterende impres-
sies van het leven in al zijn vormen. Composities 
vormen een statement over de plastic soup, de 
stijgende zeespiegel of het veranderende geluid 
van de Noordzee. Bij zoveel relaties tussen mens 
en natuur toont seizoensdenker Hans Van Dyck de 
weg, in een aantal verhelderende lezingen en in 
dialoog met creërende kunstenaars. Een ode aan 
de biodiversiteit is voor kunstenaars een kleine 
stap, de ontdekking van en de zorg voor het leven 
is hun tweede natuur. Het Concertgebouw nodigt 
je uit om uit je kot te komen en anders te luisteren 
van zodra het weer mag.”

Wander Rooze, Natuurpunt: “Onze samenwerking 
begon met een muzikale ontdekkingstocht met na-
tuurgids en zal eindigen met een toonmoment van 
het project ‘Let it bee’. Er zijn de dierenfabelwork-
shops door Joeri Cortens, bovendien is er ook een 
fondsenwervingactie waarbij het Concertgebouw 
middelen werft voor Aculea. En er is meer! We 
kijken ernaar uit om samen de 20ste verjaardag 

van Natuurpunt te vieren op 13 februari 2021! We 
houden het startschot van onze containertournee 
met een muzikaal meesterwerk en een dagpro-
gramma voor Natuurpuntleden. We houden je op 
de hoogte!” www.natuurpunt.be/20jaar

Hart voor de natuur

Natuurpunt en Maxi Zoo hebben beslist nauwer samen te werken. Maxi 
Zoo is deel van de Fressnapf Group, de Europese marktleider in produc-
ten voor huisdieren. Bij Maxi Zoo vind je alles voor gelukkige beestjes 
en trotse baasjes. Ze steunen regelmatig goede doelen die dieren als 
focus hebben. Door samen te werken met Natuurpunt, geven ze ook de 
natuur een broodnodig duwtje in de rug. Via acties en sponsoring helpt 
Maxi Zoo mee de Kreken van Saleghem beschermen, een natuurgebied 
met een enorme diversiteit. En met de Wild Bird-campagne zetten ze de 
tuinvogels in de kijker. 

www.natuurpunt.be/maxizoo

Eieren rapen aan de Belgische kust
In de Noordzee komen verschillende soorten roggen en haaien voor. Veel 
van die soorten planten zich voort door leerachtige eikapsels te leggen, 
die regelmatig aanspoelen op onze stranden. Van elke soort ziet het 
eikapsel er anders uit. Hierdoor kan je een eikapsel tot op soort identi-
ficeren. Via jaarlijks georganiseerde citizen science projecten, ook wel 
"egg case hunts" genoemd, werken vrijwilligers uit verschillende landen 
samen om te zoeken naar haaien- en roggeneieren langs de stranden. Die 
zoektochten leveren belangrijke wetenschappelijke inzichten op over de 
geografische spreiding, populatiegrootte en reproductie van roggen en 
haaien.

Sinds januari moedigt het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voe-
dingsonderzoek (ILVO) vrijwilligers en strandlopers aan om eieren langs 
de Belgische kust te zoeken. Zo komen we te weten welke soorten haaien 
en roggen (nog) voorkomen voor onze kust. Geef je vondsten (met foto) 
aan ILVO door via het eikapsels.be@gmail.com of geef ze online in op 
waarnemingen.be.

Meer natuur rond woonkernen
Met een bebossingsgraad van amper 10% is Vlaanderen de bosarmste 
regio in Europa.

Bossen zorgen nochtans voor zuurstof, CO2-opslag en verkoeling. Ze 
bieden ook ontspanning en broodnodige rust, zeker in een coronajaar. 
In Vlaanderen is er dus nog werk aan de winkel: vooral in de buurt 
van woonkernen zijn er niet genoeg bossen of natuur om in te spelen, 
te lopen of te wandelen. Daar willen we iets aan doen. Samen met het 
bouwbedrijf Durabrik voorzien we de aankoop van gronden om nieuwe 
bossen aan te planten of natuur te realiseren. 
Het bedrijf engageert zich om voor elke m2 grondplaat die ze aanleggen 
een m2 natuur te realiseren in de buurt van hun woonprojecten. Daar-
mee zijn ze binnen de bouwsector een pionier. Dankzij hun substantiële 
bijdrage kunnen we dit jaar investeren in nieuwe natuur in Deinze, Halle 
en Moorslede. 
Samen goed voor 20.000 m2 nieuwe natuur. 
www.natuurpunt.be/durabrik
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Samenwerken

ding

doen

Pukka, buy a tea, plant a trea. 

Natuurpunt wil samen met gezinnen, overhe-
den en bedrijven tegen eind 2024 meer dan 
750 hectare nieuw bos aan planten. Heel wat 
bedrijven onderschrijven intussen het belang 
van gezonde ecosystemen en helpen graag mee 
om dit doel te bereiken. Zo sloegen Pukka thee 
en Delhaize de handen in elkaar voor een leuke 
actie met impact. Bij aankoop van 4 doosjes 
Pukka thee engageerden ze zich om 4m2 bos te 
realiseren samen met Natuurpunt.

Duurzaam beheer

Natuurbeheer betekent ook dat er moet  
gemaaid en geknot worden. Natuurpunt  
investeerde recent in de omschakeling naar 
Stihl accukettingzagen en bosmaaiers voor 
onze werkploegen. 

Elektrische machines hebben geen enkele 
brandstofuitstoot meer. Ze zijn bovendien veel 
stiller en lichter in gewicht, wat beter is voor 
onze mensen en het milieu. We laden de  
batterijen bovendien op met stroom gemaakt 
door de zonnedaken op de Natuurpunt loodsen 
of andere groene stroom. 

Weer een stapje dichter bij een groenere,  
stillere wereld.

Gratis vogelvoederplaatsen voor  
15 verpleeg- en verzorgingshuizen
Tijdens de coronacrisis hebben de bewoners en zorgmedewerkers in 
verpleeg- en verzorgingshuizen het extra zwaar te verduren. Vivara,  
specialist in producten voor een diervriendelijke tuin, merkt dat de  
natuur in die moeilijke periode aan veel mensen troost en afleiding biedt 
en wil graag helpen. Het bedrijf deed daarom, samen met  
Natuurpunt, een oproep aan de Vlaamse verpleeghuizen, verzorgings-
tehuizen en ziekenhuizen om zich in te schrijven voor een compleet 
vogelvoederpakket. 

Directeur Vivara Jan Thomassen: “Mensen kijken vandaag meer om zich 
heen. De natuur – ook in de eigen achtertuin - valt weer op en geeft  
plezier en ontspanning. Dat horen we van onze klanten, maar ook van 
onze partner Natuurpunt. Daarom willen we graag iets terug doen voor 
de maatschappij, waarbij we ook onze missie en die van Natuurpunt – 
het helpen en beschermen van wilde dieren – niet uit het oog verliezen. 
Zo is het idee ontstaan om verpleeg- en verzorgingshuizen in Vlaanderen 
dit najaar een hart onder de riem steken door ze een stukje natuur- 
beleving aan huis te bieden.” 

Met 160 inzendingen was het duidelijk dat de zorgcentra de vergroening 
wel zien zitten. Uit alle inschrijvingen werden 15 kandidaten geslecteerd. 
Bij die zorginstellingen werden dit najaar complete vogelvoederplekken 
geplaatst, voorzien van een voederpaal, reuze voedersilo, voederhuisjes, 
voer- en een nestkast. De winter is een prachtig seizoen om de vogels van 
dichtbij te bekijken en met een vogelvoederplaats laten ze zich nog beter 
bewonderen. 

www.natuurpunt.be/vivara

“‘Uit liefde voor dieren’: dat is de slogan van Maxi Zoo. En 
daar is de natuur onlosmakelijk mee verbonden. We zien 
het dan ook als onze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid om de natuur te helpen beschermen. Daarom zetten 
we die samen met Natuurpunt in de kijker, en vertellen we 
je hoe je de natuur rondom jou een handje kan helpen.”

Team Maxi Zoo
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De hondsbossen, foto Wim Dirckx

 Winterwandeling
in het wonderlijke Waverwoud
In de vroege middeleeuwen strekte het Waverwoud zich uit tussen de Nete en de Dijle. Toen 
was de omgeving van Sint-Katelijne-Waver en Putte een woest gebied met ontoegankelijke 
moerassen en dichte bossen. Vandaag is dat woud opgedeeld in verschillende bossen, waar je 
via verbindingsstukken urenlang kan wandelen. Van het Vossenbergbos naar de Gasthuisbossen 
en de Hondsbossen en nog verder naar de Brede Zeyp.  Tekst: Natalie Sterckx

Paddenstoelenwandeling
De bunker aan de Berlaarbaan in Sint-

Katelijne-Waver is het startpunt van 

mijn wandeling door de Gasthuisbos-

sen en de Hondsbossen. Daar wachten 

conservator Jimmy Luyckx (40) en 

vrijwilliger Marc Nauwelaerts (66) mij 

op. In de Gasthuisbossen zie ik naast 

paddenstoelen zoals de grote stinkzwam, 

vliegenzwam en parelstuifzwam (met 

dank aan de digitale paddenstoelenpluk) 

ook enkele opvallende houten exempla-

ren staan. “Die hebben de vrijwilligers 

gemaakt en zijn onderdeel van de  

paddenstoelenwandeling. Dat is een lus 

op kindermaat van ongeveer 2 km.  

Kinderen kunnen gewoon de padden-

stoelen volgen. Onderweg voeren ze  

Sinds een paar jaar broedt hier de havik. Foto: Vilda/Yves Adams

28 NATUUR.BLAD     december | januari | februari 2020



Boven: De Gasthuisbossen, foto Wim Dirckx
Onder: Onze gidsen Marc en Jimmy, foto: Natalie Sterckx

opdrachten uit en leren wat bij over het 

bos en zijn bewoners”, vertelt Jimmy. 

Terwijl we langs de rand van het gebied 

wandelen, zie ik links een ruiterpad dat 

parallel loopt met het wandelpad. “Dat 

ligt er nu enkele jaren en is tot stand 

gekomen door een goede samenwerking 

met de gemeente en de paarden- 

eigenaars”, weet Jimmy. “Wandelaars 

en paarden lopen zo gescheiden en dat 

voorkomt conflicten. Bovendien was er 

bij alle partijen een grote bereidheid om 

verbindingen tussen de gebieden aan  

te leggen en dat kwam ons allemaal  

ten goede.”

Verschillende biotopen  
en uitzichten
Marc vult aan met een kleine geschiede-

nisles over de Gasthuisbossen: “Dit was 

vroeger een productiebos van het OCMW 

Mechelen. Bomen van één bepaalde soort 

die in strakke rijtjes aangeplant werden 

om dan later gebruikt te worden voor de 

houtopbrengst. 10 jaar geleden heeft het 

OCMW het aan Natuurpunt gegeven om 

te beheren. Wij proberen dit bos weer 

wat natuurlijker te maken met meer 

verschillende soorten en dat komt de 

biodiversiteit ten goede.” 

“We zien hier tegenwoordig weer meer 

soorten opduiken”, vertelt Jimmy  

enthousiast. “Zo hebben we sinds een 

paar jaar een haviksnest, vorig jaar ook 

een ransuil en soms bosuilen en we 

merken ook dat het wild zoals hazen, 

fazanten en reeën meer op hun gemak 

zijn omdat ze zich veiliger voelen.” 

Een houten bareel kondigt het einde van 

de Gasthuisbossen aan. We steken een 

smalle straat over en komen zo op het 

verbindingspad naar de Hondsbossen. 

We lopen er tussen weides met aan de 

ene kant damhertjes en aan de andere 

kant paarden. En ernaast ook weer een 

ruiterpad. 300 meter verder staan we 

aan de ingang van de Hondsbossen.

Hondsbossen
“De Hondsbossen hebben een heel ander 

uitzicht dan de Gasthuisbossen”, weet 

Jimmy. “Die zijn van nature heel moeras-

sig. Vroeger kon je er zelfs met laarzen 

op veel momenten niet in. Ondertussen 

liggen de wandelpaden droog en kan je 

er het hele jaar door terecht. Maar toch 

is dit nog een belangrijke waterbuffer bij 

overstromingen.” 

De naam doet misschien anders vermoe-

den, maar ook hier geldt de regel:  

honden aan de leiband. “Dat geldt in al 

onze natuurgebieden. Dat is niet alleen 

voor de veiligheid van het wild, maar ook 

De hondsbossen, foto Wim Dirckx
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Naar buiten

voor de honden zelf want die durven elkaar wel eens aanvallen. En 

ook sommige mensen, vaak kinderen, hebben er schrik van”, vertelt 

Marc beslist. We passeren een koppel met hun hond netjes aan de 

leiband en Jimmy en Marc knikken vriendelijk naar een paarden-

menner die ons passeert. “Die komen hier wel vaker rondjes rijden 

op de piste”, weet Jimmy.

Ezels
Wij draaien linksaf en komen zo langs de Scheerse wei, een stukje 

omheind grasland met enkele bijzondere soorten zoals heide- 

kartelblad en tormentil. Van maart tot november staan hier de 

hulpjes van Natuurpunt te grazen: 4 ezels. Zij helpen bij het beheer 

van de weide door selectief te grazen. In de winter staan ze beschut 

in hun stal wat verderop. Daar worden ze al 14 jaar dagelijks ver-

zorgd door vrijwilliger Wilfried: “Het zijn echt lieve dieren die geen 

mens kwaad doen. Ondertussen hebben ze allemaal al een zekere 

leeftijd, maar gras en hooi eten doen ze nog als de beste.” 

Het pad loopt verder langs het speelbos van de lokale Scouts en wat 

verder vallen mij de bijzondere kronkelige boomstammen op. Het 

lijkt wel een stukje sprookjeswoud. “Dat is het Duvelkesbos”, weet 

Marc. “Dat was lange tijd in privébezit maar nu is het opgenomen 

in de Hondsbossen.”

Granybos
Ons rondje Hondsbossen zit erop en brengt ons langs de verbinding 

weer terug naar de Gasthuisbossen. “We zijn hier klein begonnen 

maar gaandeweg zijn er altijd maar stukjes bijgekomen”, verdui-

delijkt Jimmy. “Het Granybos, genoemd naar de koeken en de 

sponsor, is zo’n uitbreiding om het bos groter te maken. Dat was de 

eerste plantactie die we hier deden. Op één dag gingen er, met de 

hulp van heel wat mensen, 20.000 bomen de grond in. Nu, 9 jaar 

later, kan je al spreken van een bos waar je niet meer kan overkijken 

en waar de reeën hun wildpaadjes gemaakt hebben.” 

“Ik ben toen komen planten met mijn kleinkinderen die nog in de 

kinderwagen lagen”, vult Marc enthousiast aan. “Nu zijn ze onder-

tussen groot genoeg om mee op avontuur te komen in het bos.”  

Na het Granybos kan je via een bewegwijzerde verbinding verder 

trekken naar de Brede Zeyp. Maar wij gaan verder naar het laatst  

aangeplante deel.  

“Hier hebben we 2 jaar geleden 7000 boompjes geplant, maar 

helaas is een heel groot deel op een paar weken tijd opgegeten door 

de reeën en hazen”, vertelt Jimmy teleurgesteld. “Wat er daarna 

nog overbleef heeft dan heel erg afgezien van de droogte. Vorig 

jaar hebben we dan opnieuw 3600 bomen aangeplant en ze beter 

beschermd tegen wildvraat. En die doen het ondertussen wel goed.” 

“Een bos planten is als een cadeautje dat je geeft aan de  

toekomstige generaties en ik hoop dat ze er nog lang van kunnen 

genieten”, sluit Marc af.

Tijd voor meer bos
Geef toe, je kan nooit lang genoeg ronddwalen 
in een bos. Bovendien is er in de omgeving 
nog heel wat andere natuur te ontdekken 
waaronder een overstromingsgebied. 
Afwisseling troef. Ben je klaar met wandelen? 
Spring dan op je fiets voor een ‘Tocht langs 7 
waterlopen’. 

B&B Hof van Loverrijk
In het Hof van Loverrijk word je absoluut verwend na een 
dagje wandelen in de koude winterlucht. Je kan er gebruik 
maken van een Finse barrelsauna met aangelegde 
vijver. Voor de kinderen is er een kinderboerderij met 
oude kippenrassen en ouessant schaapjes. De hoeve is 
gelegen in een landelijke omgeving net buiten Lier.

Meer info en reservatie
Leen en Dirk Wollaert-Raekelboom, Galgeveld 59, 2500 
Lier, 03-454 33 94, 0472-88 82 89
info@hofvanloverrijk.net, www.hofvanloverrijk.be

Win een overnachting voor 2 personen 
inclusief ontbijt in het Hof van 
Loverrijk. Geef antwoord op de vraag 
‘Welke dieren helpen in het Waverwoud 
met het beheer?’ en wie weet verblijf jij 
binnenkort in Lier.

www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt krijgen tot eind 2021 10% korting op 
vertoon van een geldige lidkaart.

W I N !

30 NATUUR.BLAD     december | januari | februari 2020



WAAROM DEZE REIS?
• Het Zweedse hooggebergte Abisko

• De vissersdorpjes op Lofoten: Henningsvær, Reine, Nusfjord,  Å

• De mooiste wandelgebieden van Lapland!

• Oneindige natuur en indrukwekkende landschappen

• Gastvrij onthaal en heerlijke maaltijden

• Gevarieerde excursiemogelijkheden

• Middernachtzon

WWW.NORDIC.BE/NATUURPUNT

ZWEEDS
HOOGGEBERGTE
TOT NOORSE KUST
Zweeds Lapland, Senja en Lofoten
Afreisdata: Elke zondag vanaf 04.07.2021 tot en met 08.08.2021

Actief

Wandelen

Beleving

Ongerepte 
natuur

* Voor leden van Natuurpunt, geldig t.e.m. 31.12.2020

€ 1.995 pp

Vanaf
€ 50 vroegboekkorting* 

NORD-2020-007 Adv natuurpunt v2.indd   1NORD-2020-007 Adv natuurpunt v2.indd   1 27/10/20   11:4827/10/20   11:48

Duurzame energie aan Duurzame energie aan 
een voordelig tarief.een voordelig tarief.



Antwerpen

 Fort Van Walem
Het Fort van Walem is deel van de Antwerpse 
fortengordel. De natuur is er in de loop der jaren 
uitzonderlijk ontwikkeld. Dankzij de overwinte-
rende vleermuizen geniet het fort Europese  
bescherming. 

 Walenhoek-Niels Broek
Nadat eind jaren 1970 de kleiontginning stopgezet 
werd, deden buurtbewoners, de gemeente Niel en de 
prille natuurbeweging iets ongewoons voor die 
periode: een oude kleiput redden van het stort-
spook. Het resultaat is een gevarieerd landschap.

Limburg

 Vloeiweiden
De vloeiweiden van de Grote Watering van Lommel 
zijn een uniek overblijfsel van een groots opgezet 
irrigatieproject in de 19e eeuw. Door vrijwilligers 
worden 15 hectare grasland nog steeds bevloeid op 
eeuwenoude wijze. 

 De Duizendjarige Eik en 
Willekensberg

De Willekensberg is een getuigenheuvel. Tussen de 
zeventig en twee miljoen jaar geleden lag de plek in 
de zee. Door eb, vloed en zeestromingen ontstonden 
zandbanken die later versteenden tot ijzerzand-
steenbanken. Naast dit gebied vind je de  
Duizendjarige eik.

Oost-Vlaanderen

 Boembekemolen
Langs de oevers van de Zwalm, middenin het 
reliëfrijke landschap van de Vlaamse Ardennen tref 
je het bezoekerscentrum Boembekemolen aan. Het 
is één van de vijf watermolens op de Zwalm. 

 Steengelaag
Op een steenworp van het centrum van Stekene ligt 
Het Steengelaag. Die kleiputten waren verbonden 
met de voormalige steenbakkerij, Tuilerie  
Sainte-Marie, opgericht in 1880. Later ontwikkelde 
zich een verscheidenheid aan biotopen.

Vlaams-Brabant

 Molenheide
Sinds 1662 bepaalt de Heimolen het landschap op 
den Oude Stok. In 1958 verliet de laatste molenaar 
de Heimolen. Natuurpunt kocht het gebouw in 
1995. Na een renovatie maalt de molen sinds 1999 
opnieuw.

 Meldertbos
Het Meldertbos is een oud parkgebied aangelegd in 
1845. In 1910 is er op basis van een modernistisch 
ontwerp van Louis Van der Swaelmen een nieuwe 
tuinlaag aan toegevoegd. Onder impuls van Natuur-
punt is het park opnieuw toegankelijk gemaakt.

West-Vlaanderen

        Gulke Putten
Een bekend beeld in het landschap zijn de vier hoge 
masten van het Zendstation Wingene. Die zijn sinds 
1999 beschermd als monument omwille van de 
industreel-archeologische en wetenschappelijke 
waarde. 

         Keignaert
Tussen de Oostende en Zandvoorde liggen de 
historische polders van De Keignaert. Zo’n 3.000 
jaar terug was dit nog een veengebied, later over-
spoeld door de zee die een pak zand en zeeklei 
afzette. In de Middeleeuwen werden die schorren 
ingedijkt. 
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Vlaanderen is door de mens vormgegeven, in vrijwel alle natuurgebieden van 
Natuurpunt zijn erfgoedwaarden aanwezig. Dit kunnen zichtbare monumenten zijn 
zoals gebouwen, walstructuren of onzichtbare archeologische resten, maar ook 
waardevolle landschappen en landschapselementen. 
Tekst: Yasmine Heynderickx

10 x actief: Erfgoed

10 x actief
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"De Heimolen maalt 
opnieuw in Langdorp."
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EURAZIATISCHE LYNX
Spook van het woud

Focus

Gevlekt, pluimpjes op de oren en een korte staart: de lynx! Na de terugkeer van de wolf, is ook de lynx 
bezig aan een comeback in België. De grote katachtige laat zich echter niet eenvoudig zien. Dankzij 
de beelden van een wildcamera van Natuurpunter Maarten Cuvelier werd hij onlangs gespot in de 
Semoisvallei. Tekst: Annelies Jacobs

Grote kat
De lynx is de grootste katachtige van Europa. Hij staat hoog op 

zijn poten en heeft een korte romp.  Zeer kenmerkend zijn de 

gepluimde oren en bruine, gevlekte vacht. Zijn zomervacht is kort 

met duidelijke zwarte vlekken, in zijn dikke wintervacht zijn de 

vlekken wat vager. De lynx heeft bakkebaarden en een typische 

korte staart met een zwarte punt. Lynxen zijn zeldzaam en schuw. 

Ze leven solitair en zijn voornamelijk in de schemeruren actief. Ze 

komen voor in uitgestrekte gebieden met bossen met een dichte 

ondergroei.

Comeback
Na meer dan een eeuw van afwezigheid, doken de voorbije jaren 

af en toe waarnemingen op van een lynx in ons land. Meestal gaat 

het om toevallige ontmoetingen tijdens een wandeling of autorit, 

waarbij geen foto werd genomen. Ook worden soms sporen 

gevonden zoals voetprenten of prooiresten. Het is vaak moeilijk 

om zonder duidelijk bewijs, zoals foto’s of genetisch materiaal, na 

te gaan of het echt gaat om een lynx. Toch werd vermoed dat de 

soort wel eens terug zou kunnen zijn. Eind augustus legde een 

wildcamera een lynx vast op beeld in de Semoisvallei. Een bewijs 

dat de grote kat nu zeker opnieuw in ons land is!

Wild op het menu
De lynx is een carnivoor. Zijn voornaamste prooien zijn hertachti-

gen en hazen. Hij heeft vooral een voorkeur voor reeën. Hij 

besluipt zijn prooien vanuit de dekking en bespringt ze dan. 

Lynxen hebben een typisch eetpatroon: ze beginnen te eten aan 

de achterzijde van hun prooien. Bij een grote prooi keren ze vaak 

verschillende nachten op rij terug. Tussen die periodes in bedek-

ken ze hun maaltijd met bladeren of grond. Ook kleine dieren zoals 

vogels, knaagdieren of zelfs kleinere roofdieren worden ver-

schalkt. In zeldzame gevallen pakt de lynx een schaap, vooral in 

gebieden waar natuurlijke prooien zeldzaam zijn door overbeja-

ging.

Bedreigingen
Oorspronkelijk kwam de lynx voor in grote delen van Europa, zo 

ook bij ons. Meer dan een eeuw geleden is hij verdwenen door 

bejaging en verlies van habitat. Er werd geloofd dat hij schade zou 

aanrichten aan de wildstand en de veestapel, maar dat klopt niet. 

Ook vandaag vormt illegale stroperij een bedreiging voor het 

voortbestaan van de lynx. De soort is nochtans strikt Europees 

beschermd. En ook het verkeer is een boosdoener, zo blijkt uit 

verkeersslachtoffers in het buitenland. In tegenstelling tot de wolf, 
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Focus

BROERTJE WILDE KAT
Naast de lynx, is de wilde kat de enige katachtige die in ons land van nature 

voorkomt. Ook de huiskat loopt echter vrij buiten rond en kan daarmee worden 

verward. De wilde kat heeft een dikke staart met een stomp zwart uiteinde, en 

drie tot vijf zwarte ringen. Op de rug loopt een donkere streep die stopt net voor 

de staart, zodat de staartringen niet verbonden zijn. Bij huiskatten loopt die 

streep soms wel door. Op de kop en de nek van de wilde kat lopen vier strepen. 

Zijn flank is vaag gestreept. Een wilde kat is doorgaans forser dan een huiskat, en 

heeft een massieve kop. Ze houdt van oude bossen met veel structuur, en gaat 

ook op jacht in de aangrenzende graslanden. De wilde kat is vaak erg schuw en 

vlucht weg wanneer ze mensen opmerkt. De beste kans om ze waar te nemen is in 

de zomer in de vroege ochtend of late avond, wanneer ze langs de bosrand jaagt 

op een pas gemaaid hooiland met muizen.
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zo groot als 
een ree 

gevlekte vacht

gepluimde oren

is de lynx trager in het koloniseren van nieuw geschikt leefgebied. 

Een goede verbinding tussen bosbestanden is voor lynxen van 

groot belang om hun verspreiding mogelijk te maken. In een sterk 

gefragmenteerd landschap, zoals bij ons, is een uitbreiding niet 

eenvoudig.

Onderzoek
Lynxen zijn vooral ‘s nachts actief waardoor ze moeilijk worden 

waargenomen. Hun aanwezigheid in een bepaald gebied kan 

jarenlang onder de radar blijven. Om toch iets over hun aanwezig-

heid of activiteit te weten te komen, maken onderzoekers gebruik 

van cameravallen. Die worden opgehangen in de buurt waar men 

de aanwezigheid van lynx vermoedt, of waar er een prooi 

gevonden is. De cameravallen zijn uitgerust met bewegingsmel-

ders of warmtegevoelige apparatuur zodat ze alleen afgaan 

wanneer er een dier langskomt. Met de genomen foto’s kan men 

de dieren identificeren of via het unieke vlekkenpatroon een 

onderscheid maken tussen verschillende exemplaren. Zo leren we 

meer over waar precies lynxen voorkomen, en ook waar ze zich 

vestigen en voortplanten.

Katachtig gekrijs
De lynx is meestal zwijgzaam, maar tijdens het paarseizoen 

klinken gekke geluiden door het bos. Lynxen kunnen net als 

huiskatten miauwen, sissen, grommen en spinnen. Hun paarroep 

klinkt als een luid katachtig geschreeuw, waarbij de mannetjes 

diep grommen en de vrouwtjes snorrend antwoorden.
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DE OPKOMST  
VAN DE MIDDELSTE 
BONTE SPECHT

Seizoensweetjes

Tot rond de eeuwwisseling: vanaf dan kwamen middelste bonte 

spechten tot broeden in de grote bossen in de Dijlevallei. In de 

periode 2000-2010 breidde de soort zich verder uit in Vlaan-

deren, tot zelfs kleine, geïsoleerde  bossen in West-Vlaanderen 

gekoloniseerd werden. Waarom zo’n specht, die graag in oude 

eikenbossen leeft, op enkele jaren ook heel Vlaanderen verovert, 

is niet helemaal duidelijk. Het ouder worden van bossen speelt 

duidelijk in het voordeel van zo’n oud-bosliefhebbers. We zien 

namelijk een soortgelijke opmars van andere bosdieren, zoals 

boommarter en bosvlinders (bijvoorbeeld de keizersmantel).

Het verschil tussen de kleine en grote bonte specht is erg duide-

lijk. Terwijl de kleine niet groter is dan een mus (15 cm), meet 

de grote bonte specht zo’n 24 cm, van snavelpunt tot staart.  De 

middelste bonte specht is tot 22cm groot, een gering verschil 

met de grote bonte. Om die soort te herkennen, kijk je beter 

naar andere kenmerken: de volledig rode kruin, minder zwarte 

tekening op de kop, opvallende flankstrepen en rozerode (i.p.v. 

dieprode) onderstaartdekveren.

Middelste bonte spechten vind je vooral in bossen met voldoen-

de oude zomereiken. In de winter durven ze ook wel opduiken 

in tuinen in bosrijke omgeving. Met veel geluk krijg je een mid-

delste bonte specht op een vetbol te zien!

Vroeger, toen we met Belgische franken betaalden, had je in Vlaanderen twee soorten bonte 
spechten: de grote bonte specht en de kleine bonte specht. Wie die derde soort, de middelste bonte 
specht, wou zien, moest daarvoor naar de Ardennen. 
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Seizoensweetjes

Springstaartjes, miniwerkers in het bos
Veel insectenleven valt er in een winters bos niet te bespeuren. Maar 
zolang het niet vriest, gaan niet alle kriebelbeestjes in rust. Integendeel, 
als je een dode tak omdraait, kan je ze -mits goed kijken- tegenkomen: de 
stille werkers van het bos. Het zijn ondermeer pissebedden, miljoenpoten 
en springstaarten. Stille werkers omdat ze een belangrijke rol in de na-
tuur vervullen, als strooiselopruimers. Schimmels en zwammen ruimen 
strooisel op, maar hebben liefst voorgekauwd voedsel. Springstaarten en 
pissebedden versnipperen humus. Pissebedden kent u wel, maar wat zijn 
springstaartjes? Minuscule (1 tot 5 mm) ongewervelden, met zes poten 
en opvallende voelsprieten die toch niet tot de insecten gerekend worden. 
In ons land leven enkele honderden soorten springstaarten. Die soorten 
hebben zelfs nog geen Nederlandse naam. Om de pracht van die  
Dicyrtomina ornata naar waarde in te schatten, heb je echt wel een loep 
nodig. 1,9mm maar zeker de moeite!

Tijd voor een stukje hulst
Geen kerststuk zonder een takje hulst. Het is één van onze meest opmer-
kelijke, inheemse struiken. Met zijn prikkelige blaadjes en wintergroene 
karakter is hulst een echt buitenbeentje. Van nature groeit de struik 
vooral als ondergroei in donkere bossen, bijvoorbeeld onder beuken. 
Hulst is tweehuizig: je hebt mannelijke en vrouwelijke planten. Enkel 
aan de vrouwelijke verschijnen bessen. Die vallen bij veel vogels niet echt 
in de smaak: pas op het eind van de winter, als alle lekkere bessen op zijn, 
moeten ook die van hulst eraan geloven. Een grote hulststruik biedt ook 
veel beschutting en nestgelegenheid voor vogels. Ook voor mensen had 
hulst vroeger een bijzondere betekenis. In sommige regio’s geloofde men 
dat het omhakken van hulst ongeluk zou brengen.
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VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 

lopende vragen van natuurliefhebbers.

Wat is er aan de hand met  
de kruisspinnnen?

De herfst van 2020 was er weer één zonder veel 

kruisspinnen. Die ooit zo algemene spin is de 

laatste jaren een pak zeldzamer geworden. 

Volgens onderzoek in Zwitserland is de achteruit-

gang al veel langer aan de gang: daar noteert 

men een afname van 99% in de laatste veertig 

jaar. Ook bij ons valt op dat de kruisspin veel 

schaarser is. Hete en droge jaren spelen de 

kruisspin zeker niet in de kaart. Het valt af te 

wachten of die populatie zich de komende jaren 

herstelt. 

Wat heb ik nu op het strand 
gevonden?

Een gek zwart ding, met rare uitsteeksels aan de 

uiteinden: dat is het (lege) eikapsel van een rog. 

Er leven verschillende soorten roggen in de 

Noordzee en die eikapsels spoelen soms aan, net 

als de eikapsels van hondshaaien. De winter is de 

beste periode om ze te vinden. Het Instituut voor 

Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 

verzamelt data over die roggen. Heb je zo'n 

eikapsel gevonden, fotografeer het met een 

muntstuk erbij en voer de waarneming dan in op 

www.waarnemingen.be.
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Elk nummer vinken we met een paar jonge natuurpuntertjes 
drie dingen af van de ’50 dingen die je moet doen voor  
je 12’. Broertjes René (7) en Theo (4) spelen vaak samen  
in de tuin maar trekken ook graag de bossen in om avonturen 
te beleven. 

Natuurpassie

Spot een vogel met een verrekijker
René: “Ik kijk graag naar vogels, soms halen ze gekke streken 
uit. De kleuren kunnen heel verschillend zijn; van bruin, zwart 
en grijs tot fel geel, rood of blauw. Met mijn verrekijker probeer 
ik ze te bespieden, ook al zitten ze goed verstopt in een boom 
of struik.” 

Maak kunst met wat je vindt in de natuur
Theo: “In het bos kan je bladeren, takjes, mos en eikeltjes vinden. 
Ik heb een huisje gebouwd voor een kabouter, die kan hier komen 
slapen en het gezellig maken. Naast het huisje heb ik ook een 
kampvuur klaargezet. Ik denk dat ik er al eentje hoor komen!”

Neem 5 kriebeldiertjes op je hand
René: “Ik heb een lieveheersbeestje en een duizendpoot gevonden 
tussen de bladeren op de grond. Op een dode stam met mos zitten 
kriebeldiertjes ook graag, daar vond ik er nog een heleboel. Wat een 
gek gevoel die beestjes die op je handen kriebelen, cooool!” 

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

natuurpunt.be/50dingen
   50dingen

Meewerken aan deze rubriek?

Mail ons: redactie@natuurpunt.be38 NATUUR.BLAD     december | januari | februari 2020



Natuurpunt Winkel

Natuurpunt Winkel

LICHT IN HET DONKER
Wil je in het donker op ontdekkingstocht door het bos? Dan is deze 
hoofdlamp ideaal om te zorgen dat je veilig weer thuis komt.

Hoofdzaklamp PETZL Tikkina2 blauw

€ 17,99 Leden  
€ 19,99 Niet-leden

Art. nr. 96620

HELP DE VOGELS IN DE WINTER
Vogels verbruiken in de winter veel energie om warm te blijven. Zwarte 
zonnebloempitten bevatten een hoog oliegehalte en geven daarom 
meer energie.

Zwarte Zonnebloempitten 2,5 kg

€ 7,19 Leden  
€ 7,99 Niet-leden 

Art. nr. 23005

Zwarte Zonnebloempitten 10 kg

€ 24,29 Leden  
€ 26,99 Niet-leden 

Art. nr. 23013

EENVOUDIG VOGELS VOEREN
Met deze voederdsilo wordt vogels voeren 
wel heel gemakkelijk. Het unieke Click & Go 
systeem zorgt dat je de silo snel kunt vullen 
en schoonmaken!

Voedersilo Apollo 2 openingen

Van € 22,99   voor € 17,99

Art. nr. 31098

ACTIE
TIJD VOOR EEN GOED BOEK
Geniet tijdens de koude dagen binnen van een van deze natuurboeken, 
alleen of samen met de kids. Om vervolgens natuurlijk zelf ook de 
natuur in te gaan!

HAAL DE NATUUR NAAR BINNEN
Met deze robuuste en weersbestendige  
camera maak je buiten gemakkelijk foto's  
en video's, die rechtstreeks te bekijken  
zijn via de bijbehorende app.

Seissiger Trail Camera

€ 341,10 Leden  
€ 379,00 Niet-leden

Art. nr. 96229

VOGELS AAN DE MUUR
Hang alle weidevogels aan de muur 
met deze prachtige wandposter met 
tekeningen van Elwin van der Kolk.

Wandposter Weidevogels - Elwin 
van der Kolk

€ 35,99 Leden  
€ 39,99 Niet-leden

Art. nr. 97923

Het bosboek

€ 22,49 Leden  
€ 24,99 Niet-leden 

Art. nr. 2333853

Op stap

€ 10,80 Leden  
€ 12,00 Niet-leden 

Art. nr. 4073249

De boswachter

€ 14,35 Leden  
€ 15,95 Niet-leden 

Art. nr. 4839418

Het verborgen leven van bomen

€ 17,99 Leden  
€ 19,99 Niet-leden 

Art. nr. 0507326

Grootste keuze aan 
natuurproducten

Met je aankopen 
help je de natuur 10% korting voor leden

Bekijk nog meer producten op www.natuurpunt.be/winkel
Of bestel telefonisch: 015-431688
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NATUUR ...in de stad

Dr. Ignacio de Galinsoga was naast 

arts aan het Spaanse hof ook 

directeur van de Real Jardin 

Botanico de Madrid. Hij verwierf 

enige faam door een pamflet te 

schrijven over de gezondheidsrisico’s van 

spannende baleincorsetten. In 1794 kwam het 

klein knopkruid uit Amerika aan in zijn botani-

sche tuin. Zijn pamflet is uit druk, de corsetten 

zijn uit de mode, maar de naam van dr. Galinsoga 

leeft verder in de wetenschappelijke naam van 

dit onopvallende plantje. 

Botanische tuinen waren in de 18e en de 19e 

eeuw belangrijke proeftuinen. Uit alle hoeken 

van de wereld werden zaden en stekken binnen 

gehaald om te zien of ze geen meerwaarde 

konden betekenen voor de plaatselijke economie. 

Veel van die planten zijn intussen in de vergetel-

heid geraakt. Niet zo het klein knopkruid. 

Klein knopkruid en zustersoort harig knopkruid 

werden geïmporteerd vanuit tropisch Amerika. 

Daar werden ze gebruikt als bladgroente; je kon 

de bladeren -hoe klein ze ook zijn- tevens stoven. 

Het experiment werd geen succesverhaal, maar 

het plantje wel. Een onbedoeld succes. Het kruid 

werd onkruid. Het klein knopkruid ging op stap. 

Toevallig viel de verspreiding over Europa samen 

met de omzwervingen van Napoleon. De 

Duitsers noemen het knopkruid nog steeds 

‘Franzosenkraut’. Maar de knopkruiden geraak-

ten veel verder dan de kleine generaal. 

Klein knopkruid is een overlever.  Om de twee 

maand een nieuwe generatie, dat zijn drie 

generaties op een groeiseizoen. Klein knopkruid 

is ook een plant voor deze tijd. Het houdt van 

stikstof en voelt zich dus prima thuis in ons 

overbemest Vlaanderen. Je vindt de plantjes 

langs de boorden van aardappel- en maïsvelden, 

beide ook geïmporteerde Amerikanen. Maar je 

vindt beide knopkruiden nergens meer dan in de 

stad, waar ze behoren tot de meest voorkomen-

de soorten. Logisch, want ze blijven toch wel 

vorstgevoelig en in de stad is het ’s winters 

warmer. Ze voelen er zich zo goed thuis, dat ze er 

een vierde generatie in één jaar kunnen uitper-

sen. Ze doen het zo goed dat je tijdens een 

stadswandeling voldoende blaadjes kan 

verzamelen voor een stoofschotel.

Knap toch voor plantjes die tot voor kort alleen 

voorkwamen op drooggevallen rivierstrandjes in 

tropisch Amerika!
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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.

Knopkruid
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...in je tuin

Herfst. Synoniem van de geur van 

appelschijfjes in de droogoven, 

van kastanjes gaan rapen in het 

bos en van walnoten die vallen in 

de tuin. Vanaf half september 

gaan we regelmatig kijken hoever het staat, 

barsten de bolsters al een beetje? Bevat een 

eerste afgevallen noot al iets eetbaars? 

Maar er zijn kapers op de kust! De eerste sporen 

zijn de lege helften die we overal onder de boom 

vinden. Vanuit mijn bureau heb ik een goede kijk 

op de notenboom en regelmatig zie ik de eksters 

daar rondscharrelen en verdwijnen met een noot 

of ze rustig ter plaatste leegpikken. Maar dé dief 

bij uitstek is “onze” eekhoorn. 

Op een stormachtige dag zit ik aan mijn pc en 

opeens zie ik hem voorbijrennen, een dikke 

okkernoot in zijn bek. Nog geen minuut later rent 

hij in omgekeerde richting, even een tussenstop-

je om op de achterpootjes staand rond te kijken 

of alles veilig is en daar gaat hij, regelrecht 

richting okkernoten. Roef, roef, roef, daar 

passeert hij weer voorbij mijn venster met zijn 

buit.

De rode rover
Het woord eekhoorn laat vermoeden dat de soort 

vooral eikels zou eten maar dat is duidelijk niet 

zo. Er staat een grote zomereik voor ons huis 

maar die eikels laat de eekhoorn onaangeroerd 

liggen. Paddenstoelen zouden ook een belang-

rijke voedselbron zijn maar ook al staan er wel op 

zijn route, ze worden door onze eekhoorn straal 

genegeerd. De twijfel groeit in mij. Ik vind dit 

diertje schattig en het is leuk om hem zo in de 

weer te zien maar soms vervloek ik hem ook 

omdat hij onze noten steelt.

Ik besluit dat ik de eerste oogst zelf wil  

binnenhalen en ga rapen wat er te rapen valt.

Zo, dat is geregeld! Even later passeert onze rode 

rover weer. Hij maakt even een tussenstopje aan 

mijn venster alsof hij op de achterpootjes staand 

wil checken of ik wel kijk en daar gaat hij, deze 

keer regelrecht de boom in. Als een superacro-

baat loopt hij over de dunne takken en hop, daar 

rent hij weer door de tuin met een dikke noot 

ostentatief in zijn bekje. Ik berust en gun ze hem 

met veel plezier!
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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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Ik weet niet wat er eerst was, de naam of het 

beestje. Wat een machtig beschrijvende 

naam! De getijgerde lijmspuiter. Moet hier nog 

wel een foto bij? Het spreekt voor zich. Soms 

kunnen wetenschappers de nagel op de kop 

slaan bij het benoemen van een levensvorm. En 

of ie getijgerd is! Er bestaat geen mooier 

getekend kopborststuk dan dit. De ogen (6!) 

gecamoufleerd in het lijn- en vlekpatroon. Het 

lijn- en vlekpatroon als een oorlogsmasker. Het 

achterlijf herneemt, maar gestileerd.  Anders zou 

het te druk worden. De poten, eenvoudig 

gebandeerd, dezelfde kleuren, geel-oranje 

ondergrond, zwarte strepen. Alles in perfect 

evenwicht. Een pracht van een spin, een halve 

centimeter groot. 

En dan de voortbeweging; sluipend worden één 

voor één de poten verplaatst, voorzichtig en 

bedachtzaam, alert. De poten lang en uitlopend 

op een punt. Sluipend op acht punt-poten over 

muur of plafond. Op zoek naar een prooi. Dat 

kunnen vliegen, muggen of zilvervisjes zijn. De 

spin besluipt ze. En dan gebeurt het tweede deel 

van zijn naam! Hij spuit er een zigzagpatroon  

 

van kleverig pinsel overheen. Dit komt uit de 

openingen op het einde van zijn gifkaken. 

Fantastisch toch?! 

Bij ons is dit de enige spin die die combinatie van 

spinsel - en gifklieren zo uitspeelt. De prooi plakt 

vast en de gespoten spinseldraden 'krimpen' 

zelfs nog, waardoor de prooi strakker tegen de 

bodem wordt gespannen. De spin kan dan veilig 

naderen en via de gewrichten van de prooi haar 

gif injecteren en aan de maaltijd beginnen. En 

het goede nieuws is dat dit een binnenspin is, en 

niet eens zo zeldzaam. Hij zit bij jou en mij in huis 

en opereert ‘s nachts. Je kan hem het hele jaar 

door tegenkomen, dikwijls ’s morgens, op 

terugweg naar zijn schuilplaats. Dus voor je 

uithaalt naar die achtpoot op de muur, kijk eerst 

eens goed!  Eenmaal je de tijd hebt genomen om 

die medebewoner  te observeren en hem met je 

blik gevolgd hebt terwijl hij traag achter de kast 

verdwijnt, ben je gewonnen. Ongeduldig verlang 

je naar de volgende onverwachte ontmoeting. 

Waar dan ook in huis … Van ver herken je zijn 

aarzelend sluipen en je denkt vol ontzag;  

de getijgerde lijmspuiter!

De getijgerde lijmspuiter 

Bio: Gunter Stoops woont in Gent en 

is archeoloog, altijd op zoek naar het 

wat? Waarom? Hoe? Het verhaal en 

de samenhang. Tijdens de werkuren 

betreffende de menselijke soort, 

erbuiten wat alle andere soorten 

aangaat. Als natuurgids deelt hij 

graag die passies. Kijken, waar- 

nemen, de tijd doden, wetend dat er 

te weinig van is. 
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Nood aan natuur
De afgelopen periode hebben we samen beseft dat we de natuur nodig 
hebben. Het is de ideale plek om er even tussenuit te zijn en je hoofd leeg 
te maken. Je kan er zo veel mooie momenten beleven: alleen of samen 
met je familie en vrienden. 

Sterk signaal
Helaas heeft niet iedereen natuur op wandelafstand. Daarom vindt  
Natuurpunt dat er meer natuur moet komen in jouw buurt.  
Natuurpunt beschermt de natuur die er nog is. En zorgt dat er nieuwe  
natuur bij komt. De kaap van 120.000 leden is in zicht. We hebben nog 
nooit zo’n sterk signaal gegegeven voor méér en betere natuur.  

Geen beter cadeau dan 
één jaar lang natuur

HELP MEE
Als lid draag jij hier al je steentje aan bij, 
maar je kan meer doen. Geef een lidmaat-
schap cadeau aan familie en vrienden*. 
Geen beter cadeau in 2021 dan een jaar 
natuur. Lees je het Natuur.blad van een 
natuurpuntlid, maar ben je zelf nog geen 
lid? Steun ons door lid te worden. Laten we 
elkaar in 2021 meer buiten zien.**

* Bestel jouw cadeaulidmaatschap vóór 17 december en krijg hem voor kerst opgestuurd.  ** Hou het veilig en hou rekening met de geldende coronamaatregelen.
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Op stap met

   op stap met...
Eric Van Beek

Maandag 16u20
Samen met Vera, voorzitter van Natuurpunt Tielt-Winge, 

bespreek ik onze aankoopstrategie. Vera is erg goed in onder-

handelen en kent de dossiers door en door. Het is een erg leuke 

samenwerking tussen onze afdelingen.

Woensdag 13u40
Benny trekt met de tractor voren in een grasveld. De lichte 

berkenzaadjes komen met de wind aanwaaien en zaaien 

zichzelf uit in de voren. Volgend voorjaar zie je hier berk 

opschieten. Zo stimuleren we spontane verbossing op een 

budget- en arbeidsvriendelijke manier. 

Bio 
Eric, 51, werkt voor de afdeling 

Bos, Natuur en Landschap van 

de KU Leuven. Het grootste 

deel van zijn vrije tijd brengt 

hij door in het bos als 

vrijwilliger bij Natuurpunt. Om 

tot rust te komen bouwde hij 

zelf een lemen sauna, zijn 

wekelijkse guilty pleasure nu.

WO 13:40MA 16:20
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Op stap met

Woensdag 15u30
Samen met enkele vrijwilligers haal ik overgebleven oud 

ijzer van het terrein. Onlangs brak de aannemer hier een 

oude chalet af in het kader van het onthardingsproject. 

Hier komt een halfopen landschap met brem en ruimte 

voor individuele bomen.

Donderdag 9u10
In het Tienbunderbos, een restant van het oude Kolen-

woud, laten we de Amerikaanse eiken uitdunnen. 

Hierdoor krijgt de bodem veel meer licht en de inheemse 

bomen meer kansen. Op de grote open plekken die zo vrij 

komen planten we zomereik. Op de kleinere hazelaar, 

haagbeuk en winterlinde. Op die manier vormen we het 

bos, stap voor stap, opnieuw om naar het biodiverse bos van 

weleer.

Zaterdag 09u45
Op dit stuk hebben we enkele jaren geleden een bloemrijke 

bosrand aangeplant met lijsterbes, spork, meidoorn … 

geplant. Elk jaar gaan we er met onze machète door om de 

verstikkende Amerikaanse vogelkers ertussenuit te kappen.

Zaterdag 10u30
Geen werkdag zonder Suzanne. Elke werkdag staat ze om 

10u30 paraat met koffie en wafeltjes. Ook Flor, onze jongste 

deelnemer van 16 is elke werkdag van de partij. 

DO 15:30

ZA 9:45

DO 19:10

ZA 10:30
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@bo_around_europe @natuurdichtbij

@toonhuybs_photography @uitkerksepolders

@dafjacobs @heidi_verbist

@hellebautben @ronaldjoosens

@jokdev @wnc_peter.maes

@opasvogelfotoboek @hugo.ketelsbl

@me_on_a_hike @fienrmdnck

@I_shoot_the_forest @winkipopmic

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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Bart Moeyaert
“Ik hoop dat er dit jaar nog eens 

een dik pak sneeuw mag vallen.”

BV Gespot

Schrijver Bart Moeyaert verruilde na 33 jaar de drukte van de stad Antwerpen voor de rust van Kalmthout. Nu woont hij zo 
goed als in een natuurgebied, met bos en heide en heilzame stilte. 

“Ik heb altijd graag in de stad gewoond, maar ik groeide op in het groen aan de rand van Brugge. Een tijd geleden merkte ik 
dat het tijd was om weer die natuur op te zoeken. In het natuurgebied wat verderop gaan we heel vaak wandelen. Tijdens de 
coronalockdown zelfs elke dag. Je kan hier nog echt alle kanten uit en jezelf even laten verdwalen. Het is een zegen om hier 
na een dag vol indrukken, je hoofd leeg te maken en even de batterijen op te laden.”
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Wil jij meer bos in Vlaanderen? 

Met jouw steun kunnen Natuurpunters extra bos realiseren met 3 garanties: slim aangeplant, goed beheerd en eeuwig 
beschermd. Zo kunnen de bomen uitgroeien tot machtige bossen vol leven. Na je sms’je kies je € 4 voor 2 m2 of € 40 voor 
20 m2 (waarvan je via een fi scaal attest € 24 terugtrekt). Doe je liever een gift zonder sms? Stort je bijdrage rechtstreeks 
op BE56 2930 2120 7588 en vermeld ‘Gift Bos voor Iedereen - 3333’.

www.bosvooriedereen.be 

sms BOS naar 8686 
en schenk € 4 voor 2 m2
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Bos voor iedereen

Waardevol bos in 5 stappen
1. Perceel: we zoeken uit waar het bos best komt, liefst aansluitend bij bestaand bos
2. Plantgoed: we planten een mix van inheemse bomen van lokale kwekers
3. Bosplan: we brengen structuur en variatie in het bos met open plekken voor meer licht
4. Planten: we stoppen de bomen met veel zorg in de grond in november en december
5. Beheer: we vervangen bomen waar nodig en dunnen uit om de groei te bevorderen

Zorg jij ook voor 2m² of 20 m² 
extra bos? Volg het goede  
voorbeeld van ons eekhoorntje!

We planten 2500 bomen op  
1 hectare (= 10.000 m²)
In een oud bos blijven er daar  
nog 500 van over

Tegen 2024 willen we 750 
hectare bos bij planten
Dat zijn meer dan 1000 
voetbalvelden

We planten boompjes van 80 
à 120 cm
Een boom groeit zo’n 50 cm 
per jaar

1 hectare bos slaat zo’n 
12.000 kg CO2 op en 
produceert zo’n 33.000 kg 
zuurstof per jaar

Na 10 à 12 jaar heb  
je een echt bosgevoel
50 à 60 jaar later een 
robuust biodivers bos

10% van Vlaanderen is bos
20 m² per inwoner

Meer bos in Vlaanderen? 
Natuurlijk! Natuurpunters planten volop extra bossen aan. Voor jou en voor een heleboel dieren en planten.  

Door corona kan je niet komen helpen, maar … met één sms’je kan je wel jouw boompje bijdragen. 
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Verenigingsnieuws

Ravotten langs  
het Kortebeentjespad 
Het beheerteam van Natuurpunt Mark-
vallei richtte in natuurgebied Den Rooy 
in Meerle een belevingspad in voor jonge 
kinderen. Het Kortebeentjespad leidt 
gezinnen door het bos langs uitdagende 
stapstenen, balken, bruggetjes en een 
tunnel. De kinderen worden voortdurend 
uitgedaagd om grenzen te verleggen en 
met volle teugen te genieten van de na-
tuur en de buitenlucht. De route wordt 
aangeduid door grote houten padden-
stoelen, meteen ook een trigger om die 
snel te vinden!

De Liereman als roman
Kunstenaar en natuurfilosoof Achilles 
Cools lanceerde onlangs zijn nieuwste 
boek De Liereman in Oud-Turnhout. 
Het boek werd officieel voorgesteld door 
Dirk Draulans. Met dit levensverhaal 
van De Liereman vertelt de auteur over 
de zwakheid van de mens, de teloorgang 
van onze biodiversiteit, klimaatverval, 
de uitbuiting van dieren, en de dreiging 
die daardoor op ons afkomt. De roman is 
deels gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Het boek kost 15 euro. Per boek dat ver-
kocht wordt in het bezoekerscentrum van 
Landschap De Liereman gaat er 10 euro 
naar het natuurgebied.  
www.natuurpunt.be/bcdeliereman

Op naar de 120.000 leden 
We (her)ontdekken met z’n allen de 
natuur in de buurt.  Wandelaars komen 
in gebieden om de hoek, waarvan ze het 
bestaan niet kenden. Dat zien wij ook in 
onze natuurgebieden. En die populariteit 
zorgt voor een snelle groei van Natuur-
punt. De kaap van 120.000 leden is 
hierdoor in zicht, maar daarvoor hebben 
we alle hulp nodig. Samen kunnen we 
een krachtig signaal geven voor meer en 
betere natuur in de buurt. Wens je een 
lidmaatschap cadeau te doen, ga naar  
blz 43.

20 jaar Natuurpunt 
Startschot in Concertgebouw Brugge
In 2021 bestaat Natuurpunt 20 jaar. Dat willen we vieren. Een mobiele en feestelijk 
uitgedoste container doorkruist heel Vlaanderen. Vrijwilligers uit lokale afdelingen 
gebruiken een jaar lang de container als uithangbord voor hun natuurgebied en 
visitekaartje van hun werking. Op 13 februari trapt Natuurpunt - in samenwerking 
met het Concertgebouw Brugge - het feestjaar af. Een delegatie van iedere afdeling 
waar de container halt houdt, wordt in Brugge uitgenodigd, en wisselt ideeën uit over 
opstelling, inkleding en transport van de container. De dag wordt afgesloten met een 
avondvoorstelling van La Mer van Claude Debussy.

www.natuurpunt.be/20jaar

Naar buiten wanneer het kan, digitaal als 
het moet.  
Op 13 oktober organiseerden Natuurpuntafdelingen Hamme, ‘s Heerenbosch en 
Dendermonding een online lezing met professor Patrick Meire (Universiteit Antwer-
pen). Hoewel het coronavirus ons nog altijd belet met zijn allen samen te komen, was 
daar online niets van te merken. Maar liefst 126 mensen logden in om de webinar van 
professor Meire te volgen. Op begeesterende wijze gaf hij duiding bij de sigmaplan-
nen en beantwoordde hij de vraag wat wij kunnen doen om ons klimaat te bescher-
men. Zoveel volk deed zichtbaar deugd, daarom staat Natuurpunt Hamme al klaar 
om komende maanden nog twee online lezingen te geven én ze organiseren ook nog 
een online cursus klimaatverkenner. Met die creatieve oplossingen kan Natuurpunt 
activiteiten blijven aanbieden.
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Agenda

Run for Nature
Druk aan het lopen nu de sportschool dicht is? Ideaal want dan 
ben jij de persoon die we zoeken. Op 7 maart 2021 kan je deel-
nemen aan de Run for Nature in Mechelen. Die wordt corona-
proof georganiseerd, moest het toch niet kunnen doorgaan krijg 
je je inschrijvingsgeld terug (of kan je het beschouwen als gift). 
Hou de website ook in het oog voor nieuwe data.
www.natuurpunt.be/runfornature

Zoek je activiteit online
Bij het in druk gaan van het tijdschrift was er nog veel te veel 
onzekerheid over het al dan niet opstarten van activiteiten 
en evenementen na 13 december. Daarom hebben  
we er voor gekozen in dit tijdschrift geen activiteiten  
te publiceren. Ons up-to-date aanbod vind je altijd op  
onze website.  
www.natuurpunt.be/activiteiten

Webinars en online 
cursussen brengen de 
natuur in je huis
Aan een computerscherm gekluisterd zitten: het lijkt niet 
de beste manier om iets bij te leren over de natuur. En toch, 
dankzij de webinars en online cursussen van Natuurpunt 
CVN kan je heel wat opsteken over de natuur. Via een 
livestreamverbinding kan je vanuit je luie zetel een  
ervaren lesgever in huis halen. Via chat kan je vragen stellen 
die live beantwoord worden.
 
Webinars die je eender wanneer kan bekijken
Wil je een webinar bekijken wanneer het jou uitkomt?  
Dat kan! Onderstaand aanbod is eender wanneer beschik-
baar. Gaande van laagdrempelige, veelal gratis tot eerder  
gespecialiseerde betalende lessen: er is voor ieder wat wils. 
Er komen regelmatig nieuwe bij!

 � Bushcraft
 � Dieren
 � Planten en paddenstoelen
 � Klimaat, natuurbeheer en water
 � Waarnemingen.be
 � Vrijwilligersvorming
 � Online oefenmodules

www.natuurpunt.be/webinars

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

05.01 Cursus: Leren kijken naar vogels ONLINE

21.01 Cursus: Tuinvogels in de winter Wortel

23.01 Jaaropleiding: Living by nature Oudenaarde

02.02 Cursus: Natuurgids Zoutleeuw

02.02
Lezing: Weetjes en verhalen over bomen en 
struiken

Hasselt

09.02 Cursus: Klimaatverkenner ONLINE

09.02 Webinar: Een kennismaking met amfibieën ONLINE

16.02
Lezing: Algen, het groene goud van de 
toekomst

Heverlee

23.02 Lezing: De wondere wereld van de vogels Mortsel

01.03 Cursus: Leren kijken naar vogels Lummen

02.03 Cursus: Gidsen van kinderen Ingelmunster

03.03 Cursus: Planten voor beginners Deerlijk

11.03 Lezing: Eetbare en giftige planten Kortrijk

13.03 Cursus: Vogelzang rond huis en tuin Bree

16.03 Cursus: Planten voor beginners Berchem

18.03 Cursus: Nachtvlinders Sint-Gillis-Waas

20.03 Cursus: Natuurverkenner Tielt

20.04 Cursus: Vogelzang in het bos Malle

51december | januari | februari 2020     NATUUR.BLAD



EXPEDITIE NATUURPUNT
SAMEN VOOR MEER NATUUR

Steun de natuur
De bedoeling van Expeditie Natuurpunt is om de natuur via 

een sportieve uitdaging te steunen. Als team zamel je minimum 

€ 1500 in. Het geld gaat integraal naar het natuurgebied van 

jullie keuze. De lokale afdeling gebruikt het om de natuur uit te 

breiden en soorten te beschermen.

Zo draag je bij aan meer en sterke natuur:

 � stel een team van vier samen plus een teamcoach 

 � zoek een teamnaam en maak je steunpagina aan

 � kies een natuurgebied om te steunen (of vraag een voorstel)

 � verkoop wijn, bak koekjes, zet een quiz op, vraag om steun 

 
Beleef de natuur
Dit jaar kozen we voor een nieuwe aankomstplek in Diepen-

beek. We stippelden unieke routes uit door de mooiste natuur-

gebieden. Alles is voorzien: ontbijt bij de start, rustposten, een 

kampeerplek voor een onvergetelijke nacht onder de sterren en 

natuurlijk een welverdiend feest aan de finish.

Zo beleef je een onvergetelijk avontuur: 

 � bereid je goed voor op de Expeditie

 � trek twee dagen door de prachtige natuur 

 � overnacht op een kampeerplek met kampvuur

 � geniet van een welverdiend aankomstfeest

Expeditie Natuurpunt staat garant voor twee keer avontuur. Eerst zamel je met je team van  
vier geld in voor de natuur. Eind juni wandel, fiets of kano je twee dagen door de mooiste natuur  
van Vlaanderen. Een positieve uitdaging om de zomer van ‘21 met een boost in te zetten!
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Zuid-Vlaanderenroute
260 km fietsen: 160 km op dag 1  

+ 100 km op dag 2 

Startplaats: natuurgebied Bourgoyen 

in Gent  

Overnachting: je zet je tent op aan  

de ingang van het feeërieke Silsombos 

Expeditie: Je fietst door de mooiste 

stukjes Vlaamse Ardennen, langs het 

monumentale Zoniënwoud en door de 

pittoreske heuvel- en weidelandschappen 

van Hageland en Haspengouw. 

Grote Neteroute
60 km wandelen: 30 km op dag 1  

+ 30 km op dag 2 

Startplaats: bezoekerscentrum  

Grote Netewoud in Meerhout 

Overnachting: de pop-up kampeerplek 

in Heusden-Zolder.  

Expeditie: de prachtige wandelroute 

slingert langs beekvalleien, oude  

mijnterrils, om zo meanderend langs 

groene plekken in Diepenbeek  

aan te komen.

Dommelroute
65 km wandelen: 30 km op dag 1  

+ 35 km op dag 2 

Startplaats: natuurgebied Hageven  

in Pelt  

Overnachting: Je slaapt onder de  

sterren in Hechtel-Eksel 

Expeditie: je start in de unieke  

natuur van Hageven en volgt de  

Dommel stroomopwaarts, langs bos, 

heide en velden. Onderweg spot je spec-

taculaire vogels en zeldzame planten!

Haspengouwroute
70 km wandelen: 40 km op dag 1  

+ 30 km op dag 2 

Startplaats: natuurpunthuis De Gors  

in Tienen 

Overnachting: in het hart van de  

fruitstreek, in Borgloon 

Expeditie: de eerste dag trek je door 

één van onze mooiste valleien: de Grote 

Getevallei. De tweede dag leidt je door 

de Limburgse heuvels langs historische 

landschappen en oude boomgaarden. 

Maasroute 
21 km kanovaren op dag 1  

+ 40 km wandelen op dag 2 

Startplaats: Smeermaas, bij Lanaken 

Overnachting: In Meeswijk kan je op de 

meest gezellige camping van Vlaanderen 

uitblazen.  

Expeditie: de eerste dag vaar je met twee 

per kano de Maas af. Onderweg zie je 

massa’s vogels, wilde runderen en konik-

paarden. De volgende dag wandel je door 

het Nationaal Park Hoge Kempen.

En corona? 
Als het virus nog onder ons is eind juni, organiseren we deze editie 100%  

coronaproof. Dat gaat goed aangezien de expeditie volledig in de buitenlucht 

plaatsvindt in kleine groepjes van vier. De plaatsen per route zijn beperkt,  

waardoor het nooit druk is. Startplaatsen, kampeerplaatsen en slotfeest  

organiseren we volgens de coronamaatregelen die dan gelden.

Geprikkeld? Gewoon doen!
Schrijf je team in op www.expeditienatuurpunt.be

Kimara en Alex doen elk jaar mee. 

“We zijn leraars in het  
LTI Oedelem. De Expeditie 
is voor ons de bekroning 
van het schooljaar. 
Bovendien heeft de 
Expeditie ons zoveel 
dichter bijeen gebracht. 
Samen acties opzetten 
om geld in te zamelen en 
twee dagen op tocht in de 
buitenlucht, dat smeedt 
een sterke band.”
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De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt. www.vlaanderen.be
Natuurpunt werkt in Wallonië samen met Natagora, samen zijn we partner van 
BirdLife International. Voor verschillende projecten kan Natuurpunt rekenen op 
financiële steun van de Europese Unie in het kader  
van het LIFE-programma. www.natuurpunt.be/life
V.U. Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Foto Cover: Euraziatische lynx, Shutterstock

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

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

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

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

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

Natuur opnieuw in ons leven brengen. Dat 

is de kern van de Europese biodiversiteits-

strategie. 30% van het land- en zeeoppervlak 

moet bescherming krijgen. Onze rijkdom aan 

habitats en soorten kwam tot stand door 

het werk van grazers, water, brand en wind. 

Geleidelijk ook door extensief landbouwge-

bruik. Op schilderijen van oude meesters zie je 

dat het onderscheid tussen bos en weide niet 

zo scherp was. Nu worden we in onze kleinere 

natuurgebieden gedwongen een keuze te 

maken tussen bos en open landschappen.

We hebben allemaal een band met bomen. 

Imposante levende wezens die ouder worden 

dan onszelf en getuige waren van de ge-

schiedenis. We hebben ze ook nodig: voor 

klimaatregeling, waterbeheer, luchtzuivering, 

koolstofopslag en ontspanning.  

Bos is geen verzameling bomen maar een 

complex netwerk. Hoge biodiversiteit hangt 

af van verschillende factoren. Zo vragen 

wespendieven een groot bos om te broeden. 

Nieuw bos doet er honderden jaren over om 

een rijke structuur van bomen met verschil-

lende leeftijden te ontwikkelen. Daardoor 

komt er licht in het bos, noodzakelijk voor tal 

van kieskeurige bosvlinders.  

Tapijten van bosanemonen groeien maar 2,5 

cm per jaar aan. Eikenweerschijnzwammen 

verschijnen pas na 100 jaar aan de stam van 

een eik. De helft van de bosfauna leeft van 

dood hout. Autochtone boomsoorten zijn eco-

systemen op zich. Op onze eiken leven maar 

liefst 298 soorten insecten. Voor een waar-

devol woud is oppervlakte, tijd en liefdevolle 

verwaarlozing nodig. Maar het resultaat is 

een kader voor sprookjes.  

Bosuitbreiding begint met jonge bomen op 

goed gekozen plaatsen. De vele kansen moe-

ten ons inspireren: herstelde Brabantse en 

Waverwouden, venige broekbossen in valleien 

met bevers als landschapsarchitecten, bosver-

bindingen tussen individuele natuurgebieden 

en wildere parken rond steden.

Geen tijd te verliezen dus, als we onze klein-

kinderen grotere, sterkere bossen willen nala-

ten. Op naar die extra 10.000 hectare! Draag je 

boompje bij op www.bosvooriedereen.be

Lieven De Schamphelaere

Natuur in het leven
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Bosuitbreiding begint 
met jonge bomen op 
goed gekozen plaatsen.
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Webshop | winkel.natuurpunt.be
Natuur.winkel Limburg | Kiewit

Natuur.winkel Antwerpen Noord

Optiek Porteman 
Natuurpunt optiekshop | Ieper

Sights Of Nature 
Natuurpunt optiekshop | Brugge

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

Optiek Mertens 
Natuurpunt optiekshop | Leuven

WWW.KITE-OPTICS.BE

KITE APC 42 STABILIZED

AS ADVENTURE

STABILISATIE  ZOALS  NOOIT  EERDER  GEZIEN

De innovatieve APC 42 herdefinieert uw ervaring in natuurobservatie.  Net zo licht en net zo helder als een conventionele 42 mm verrekijker  
met dakkant prisma, maar dan stabiel. En niet het soort stabiliteit dat u misschien al eerder hebt ervaren,  
maar een geheel nieuw niveau van stabiliteit. Observeer in de sterkste wind, observeer zo lang als u wilt.  Zie details alsof u naar een film kijkt.  
Begin met kijken terwijl je nog steeds buiten adem bent van die lange wandeling, en geniet van de hoogste vergrotingen zonder de minste trilling 
in het beeld. Maar het allerbelangrijkste… Laat u verrassen door de dingen die u ziet, die met de beste standaard verrekijker onzichtbaar zijn.

NIEUW




