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 Natte natuur  
    als klimaatbuffer 

Als je weet dat sinds 1950 75% van de natte natuur is verdwenen en de klimaatverandering 

zowel voor drogere periodes als voor periodes met hevige regenval zorgt, zijn natte 

natuurgebieden – wetlands – zoals meersen, moerassen, rietlanden ... steeds belangrijker  

als klimaatbuffer. En daar spelen we met Natuurpunt een belangrijke rol. 

Sinds 2005 zet ik me als vrijwilliger in voor het natuurgebied de Langemeersen: een  

180 hectare aaneengesloten meersengebied langs de Boven-Schelde. Met Natuurpunt beheren we,  

samen met de landbouwers uit de omliggende dorpen, 50 hectare boerennatuur van vooral uitgestrekte 

hooilanden, enkele moerasbosjes en rietland. Door de eeuwenlange, overvloedige kwel (toestromend 

grondwater) zijn hier nog kwetsbare vegetaties aanwezig. Zeldzame soorten zoals weidekervel en 

weidekerveltorkruid hielden hier stand. In 2008 trof ik als beginnende conservator die moeilijk te  

ontdekken soorten tot mijn verbijstering aan tijdens een uitgebreide planteninventarisatie. Daardoor 

verdient dit open habitat ook bijkomende Europese bescherming.

Door rivierrechttrekking in de jaren zeventig en een laag pompbeleid ten behoeve van naburige recreatie 

stond het waterpeil in de Langemeersen decennia te laag. Na vele jaren van overleg met landbouwers, 

gestaafd met onze peilbuismetingen en met hulp van de provincie Oost-Vlaanderen zag uiteindelijk 

iedereen het belang van nattere natuur in. Als Natuurpunt slaagden we erin om, samen met de wateringen 

van Melden en de provincie Oost-Vlaanderen en dankzij Vlaamse subsidies, in 2018 een 

vispasseerbare viertrapse stuw te realiseren om de laagste waterpeilen te verhogen. Zo  

verliezen we minder snel het grondwater en verhogen we het sponseffect van onze meersen. 

Grachten en beken, zelfs rivieren functioneren al jarenlang als veredelde drainagebuizen. 

De droogte van de voorbije jaren doet ons meer en meer inzien dat deze snelle water- 

afvoer niet de goede weg is. Water is kostbaar. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen 

zich inzet voor meer natte natuur, zowel in de natuurgebieden als daarbuiten, want het 

belang van water stopt niet aan de grens van die gebieden. 

Groetjes,

Alexander Van Braeckel
Natuupuntwerkgroep Langemeersen
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Benieuwd naar onze realisaties  
op het terrein?  
Neem een kijkje op blz. 46.
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Rob van der Veer is een 
gepassioneerde natuurfotograaf 
en een bijzonder warme man. Hij 
draagt deze bijdrage op aan zijn 
lieve dochter Charlotte, die hen in 
oktober 2019 op 25-jarige leeftijd 
heeft verlaten.
 
“Fotograferen doe ik al sinds mijn 18de, het 
merendeel natuurfotografie. Toen ik nog aan 
diepzeeduiken deed, heb ik me ook wat met 
onderwaterfotografie bezig gehouden, doch op 
een zeer laag pitje. Sinds begin 2000 ben ik me 
meer in de digitale fotografie gaan verdiepen.

Als mijn vrouw en ik gaan wandelen, zijn we 
steeds verwonderd over de schoonheid van de 
natuur. Mijn dochter Charlotte kon als geen 
ander genieten van al dat moois. Ze kon stil 
staan kijken bij vlindertjes of vogeltjes, dat 
greep me toen al erg aan. Ik probeer nu in elke 
foto die ik maak, haar bewondering voor de  
natuur verder te zetten. Op die manier is  
ze eigenlijk altijd een beetje bij mij, kom ik  
tot rust en vergeet ik mijn intens verdriet  
voor even …

Zo ook bij deze velduil. Zoeken naar locaties 
waar die prachtige dieren zich ophouden en 
dan hopen op het juiste moment om ze te  
kunnen fotograferen. Daarvan word ik nederig 
en kan ik intens genieten!”

 @nature_robbe

    Mijn
BEELD

28

Win!
De velden in

Bee’s Wrap is een natuurlijk alternatief voor vershoudfolie en 
herbruikbaar. Ideaal dus om je lunch mee te nemen op tocht. 
Maak kans op een van de 4 Bee's Wrap sets door deze vraag juist 
te beantwoorden: “Wie is de nieuwe man in de sloot?”

www.natuurpunt.be/win
 

Niet gewonnen? Dan kan je de Bee’s Wrap set met  
Natuurpuntledenvoordeel ook aankopen in de  
A.S. Adventure winkel in je buurt.

36
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Velduil © Rob van der Veer
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Kort

De natuur vernatten
In de Kalkense Meersen gaf minister Demir de aftrap van 
haar Blue Deal. Hiermee wil ze de droogte en de water-
schaarste in onze regio aanpakken. Het pompgemaal dat al 40 
jaar het regenwater zo snel mogelijk wegpompt naar de 
Schelde wordt verder geautomatiseerd zodat water langer in 
de meersen kan blijven staan. Met het herstel van 600 hectare 
wetland in de Kalkense Meersen wordt geleidelijk aan het 
traditionele systeem van winteroverstromingen opgebouwd 
met grasland dat tot ver in het voorjaar vochtig blijft. En dat 
komt de natuur ten goede.

27 november 2020: De spoedafdeling van het AZ Maria 
Middelares in Gent kreeg een rotszwaluw op bezoek aan hun 
gevel. Een zeldzame waarneming.

9 december 2020: Speuren op het strand levert 5 nieuwe 
soorten op voor ons land: gladde snavelneut, het kleine 
heremietzakje en 3 visparasieten.

15 december 2020: Er werden meer dan een half miljoen 
paddenstoelen geplukt tijdens de Digitale Paddenstoelen-
pluk. Dat leverde 111.804 waarnemingen op van 1824 
soorten.

16 december 2020: Er is een nieuwe risicoatlas gemaakt 
die gevaarlijke hoogspanningslijnen in kaart brengt.  
In België vormt momenteel 325 kilometer een groot risico 
voor vogels.

Het Grote Vogelweekend
Het Grote Vogelweekend van 30 en 31 januari 2021 heeft alle telrecords verbroken. Nooit eerder telden zoveel mensen mee: 
73.442. Vorig jaar waren dat er 44.672. De huismus stond op nummer 1, dat was al van 2017 geleden. Hiermee heeft ze de 
koolmees van zijn troon gestoten. De vink staat op de derde plaats. In totaal zijn er dat weekend 1.314.387 vogels geteld. En 
Michaël Pas toonde zich een excellent ambassadeur met zijn aanstekelijk enthousiasme.
Ook de Vogeltelweek voor Scholen was een succes. 5858 leerlingen telden 14.795 vogels op de speelplaatsen. De kauw was 
opnieuw de meest getelde vogel. Basisschool De Zevensprong uit Oostham won bovendien 90 kg vogelvoeder, geschonken  
door Vivara. 

www.vogelweekend.be
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Kort

Opbrengst sms-BOS-actie    
Van november 2020 tot eind februari 2021 liep onze sms-BOS-actie. 
Door een sms te sturen kon je je boompje bijdrage om meer bos te 
planten. We kregen meer dan 4000 sms’jes binnen, wie liever niet 
sms’te kon ook een gewone overschrijving doen. In totaal leverde dat 
bijna 170.000 euro op. Dit geld komt terecht in een fonds waarop de 
Natuurpuntafdelingen beroep kunnen doen om overal in Vlaanderen 
gronden aan te kopen en te bebossen. Een Natuurpuntbos is er één met 
3 garanties: slim aangeplant, goed beheerd en eeuwig beschermd.  
Zo kunnen de bomen groeien tot machtige bossen vol leven.
 
www.bosvooriedereen.be

ObsIdentify  
nóg gebruiksvriendelijker
In april zal de app ObsIdentify in een nieuw jasje gestoken worden.  
De app, waarmee je heel gemakkelijk kan ontdekken welk wild dier  
of welke plant je voor je camera hebt, wordt nog gebruiksvriendelijker.  
Als je een account hebt, krijg je een overzicht te zien van al je waar- 
nemingen. Naarmate je waarnemingen doet verdien je badges. Zo ga je 
telkens naar een volgend niveau. Je krijgt ook ‘challenges’ (uitdagingen) 
voorgeschoteld om de natuur te ontdekken rond een specifiek thema. 
Download nu gratis de ObsIdentify app en ontdek de verbeteringen  
in april.

Natuur in het hart 
Het toekomsttraject van Natuurpunt zit ondertussen in fase 2. Meer 
dan 80 enthousiaste vrijwilligers boetseren nu in vijf werkgroepen aan 
het landschapsbeeld van de toekomst. Elke werkgroep concentreert zich 
op één bepaald landschap: stad, kust, heuvel, rivier en zand.  
Het resultaat zal zowel een blik werpen op ons huidig landschap als op 
dat van de toekomst. Die vijf beelden delen we eind april met iedereen.  
En dan willen we heel graag weten wat jullie ervan vinden. Volg het 
allemaal op www.natuurinhethart.be. 

19 januari 2021: De gevorkte spinneneter is verkozen tot Europese 
spin van het jaar. Zoals zijn naam doet vermoeden, voedt die spin zich 
enkel met andere spinnen.

28 januari 2021: In het Aardgat in Tienen is een nauwe korfslak 
ontdekt. Ze is kleiner van 2 mm en komt voor in kalkrijke gebieden,  
aan de kust en ook nog altijd in het binnenland.

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

5% korting bij Ecoflora
Ecoflora is een bijzondere ecologische kwekerij 
die zich specialiseert in inheemse, wilde planten, 
kruiden en bloemenweiden. Ze bieden een mooi 
assortiment houtbetonnen nestkasten voor vo-
gels en zoogdieren. Aan de kwekerij is een ecolo-
gische tuinwinkel verbonden. Als lid krijg je een 
korting van 5% aan de kassa en via de webshop. 

www.ecoflora.be

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

Tot 10% Korting bij  
de optiekpartners van Natuurpunt
Als lid van Natuurpunt krijg je tot 10% korting 
bij verschillende optiek speciaalzaken in Vlaan- 
deren. Onder meer bij A.S.Adventure, Natuur-
punt winkels (Kiewit Hasselt en Ekeren), JNM 
(Gent), Natuurkijkers (Oudenaarde) en Optiek 
Porteman (Ieper) kan je terecht met je lidkaart. 
Je ontdekt er het grootste aanbod optiek en kan 
er kiezen uit merken als Kite, Swarovski, Pentax, 
Meopta en Leica. Hou dus zeker je lidkaart bij de 
hand als je op zoek gaat naar verrekijkers, loepen 
en telescopen!

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

VALLEI VAN  
DE ZWARTE BEEK, 

LUMMEN

De Vallei van de Zwarte Beek is de plaats bij uitstek 

om te wandelen in de streek rond Lummen,  

Beringen, Halen en Hechtel-Eksel. Dit natuurgebied 

biedt meer dan 1500 hectare prachtige natuur.  

In het voorjaar maken de capriolen van wulpen en 

kieviten de wandeling extra boeiend.  Op hoge  

poten en met een lange snavel gaan ze op zoek 

naar wormen en slakken. Weidevogels hebben 

losse, vochtige grond nodig om hun voedsel te 

bemachtigen. Het Europese project Care-Peat 

herstelt hier het veengebied. We hopen in de  

toekomst de watersnip te verwelkomen.

WANDELEN

De volledige Vallei van de Zwarte Beek  

telt 20 bewegwijzerde routes.

www.natuurpunt.be/zwartebeek

“De weidsheid  
van het gebied  
is betoverend”
Piet Ruytjens

Vrijwilliger Natuurpunt Lummen

“Ik ben oorspronkelijk van Antwerpen maar volgde de liefde 

naar Limburg. Het eerste wat ik deed was me aansluiten bij 

de milieuraad en zo leerde ik Natuurpunt Lummen (toen 

nog Natuurreservaten) kennen. Sindsdien ben ik actief als 

vrijwilliger. Ik sta hier op het eerste perceel dat onze 

afdeling meer dan 30 jaar geleden kocht, het begin van de 

uitbouw van een prachtig natuurgebied. Ik vind het enorm 

verrijkend dat we zo ondersteund worden door de profes-

sionele medewerkers. Wij als vrijwilligers staan klaar om 

onze handen uit de mouwen te steken. We helpen mee aan 

het herstel van het veengebied, onderbouwd door de 

expertise van wetenschappers.”

©
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Mijn gebied

“5 Europese landen 
werken samen  
aan veenherstel”
Katrien Wijns

Projectcoördinator Interreg Care-Peat

“Veengebied kent  
de meest efficiënte  
CO2 opslag”
Rudy van Diggelen 

Hoogleraar ecosysteembeheer, Universiteit Antwerpen

“In 2019 zijn we gestart met het Interregproject Care-Peat, 

dit is een internationaal project dat loopt in 5 landen. Die 

zomer zijn Britse en Ierse wetenschappers stalen komen 

nemen van onze veenbodem. Daaruit leerden we hoe droog 

het veen erbij ligt en dat de bovenste laag al is afgebroken. 

CO₂ dat jaren vast lag, kwam zo opnieuw de lucht in.  

Om verdere afbraak tegen te gaan, maken we het veen 

weer nat. We herstellen hier in totaal 250 hectare veen- 

oppervlakte door het waterpeil te verhogen. Van zodra het 

mogelijk is komen Franse onderzoekers de CO₂ uitstoot 

meten. Net die internationale wisselwerking maakt dit 

project zo waardevol.”

“Medewerkers van de UA doen hier al jaren onderzoek naar 

bodemprocessen. We onderzoeken of de uitstoot van 

broeikasgassen afneemt indien de veenbodem weer 

voldoende vernat wordt. Elke plant capteert CO₂ die bij het 

afsterven van de plant weer vrij komt. Maar in veengrond 

sterven de wortels niet af doordat de grond te nat is, 

daarom komt die CO₂ niet meer vrij. 3% van de aard- 

oppervlakte bestaat uit veengebieden, zij bevatten 35 tot 

45% van alle organische koolstof. Daarnaast wordt onze 

planeet voor 30% door bossen bedekt, goed voor de opslag 

van 30% CO₂. Dit laat zien dat naast het aanplanten en 

beschermen van bossen, het van groot belang is  

verdroogde veengronden te herstellen. ”
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Natuurpunt toert  
door Vlaanderen

Doe mee

Natuurpunt viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. Op 8 december 2001 fuseerden de natuur- 
verenigingen Natuurreservaten en Wielewaal tot Natuurpunt. Dat we samen sterker staan werd al 
heel snel duidelijk. Vandaag heeft Natuurpunt de wind in de zeilen. Het draagvlak voor meer en betere 
natuur neemt zienderogen toe. 2020 was hét jaar waarin duizenden mensen de natuur in hun buurt 
écht ontdekten, ‘groen’ dat voorheen een blinde vlek was. Een duidelijker pleidooi voor meer natuur 
dicht bij de mensen kon er niet zijn. Meer natuur voor iedereen daar werken we met plezier verder aan.

Onze natuurcontainer maakt 
een toer door Vlaanderen. 
Wanneer kom jij langs?

12 NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2021



Doe mee

20 jaar Natuurpunt, dat willen we vieren in stijl! Vanaf eind 

maart toeren we met onze container , een minibezoekers- 

centrum, door Vlaanderen. Op niet minder dan 30 verschil-

lende locaties organiseren we een feestweekend. Op en rond de 

container geven lokale natuurpunters het beste van zichzelf.  

ZIN OM LANGS TE KOMEN? 

Kijk snel op www.natuurpunt.be/20jaar voor data en locaties  

in jouw buurt.

Alle info over het natuurgebied en activiteiten rond de  

container vind je hier. 

Kom te weten welke dieren en planten je waar in het gebied 

rond de natuurcontainer kan vinden op het touchscreen van 

Waarnemeningen.be.

Neem even de tijd om te verpozen op de boomstambank  

van ons sociaal bedrijf Natuur- en Landschapszorg.

Selfietime! Neem een originele selfie met een van de  

verrassende houtsculpturen.

 

Geen betere plaats om de omgeving te aanschouwen dan het 

dak van de natuurcontainer. Een professionele telescoop van 

Swarovski brengt de kleinste details dichtbij.

Word vrijwilliger. Breng je goede voornemens in de praktijk 

en engageer je als vrijwilliger bij Natuurpunt. De aanwezige 

Natuurpunters vertellen je er graag alles over. 

Na inspanning volgt ontspanning. Vlij je neer op het terras en 

geniet van een lekker sapje of biertje in de avondzon. 

Benieuwd waar Natuurpunt allemaal mee bezig is? Vrijwilligers 

vertellen je graag hun verhaal in een kort filmpje met mooie 

natuurbeelden. 

Prikkel je zintuigen op het blotevoetenpad. 

Laat je gidsen en kom meer te weten over je natuurgebied.  

Of trek eropuit langs uitgestippelde wandelingen. 

Weet jij welke dieren street artist Dzia afbeeldde op  

de natuurcontainer?

1

1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

2

3

9

10

4

5

6

7

8

Alle activiteiten worden georganiseerd volgens de geldende coronavoorschriften. 

11
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Doe mee

Ik heb een hart voor de natuur

Greet Cornelis
Vrijwilligster Bezoekerscentrum  

Grote Netewoud

“Ik hou ervan om de mensen te 

ontvangen in het bezoekerscentrum 

in Meerhout. Het is gesitueerd op 

een groene én historische site in een 

gerenoveerde 17e eeuwse Water- 

molen, de Grote Nete stroomt hier 

letterlijk door het gebouw. Iedereen 

is welkom voor informatie, een 

wandeling, een drankje en we 

hebben een groot aanbod voor 

kinderen zoals het Totterpad. Ik sta 

meestal achter de bar. Dan zie ik al 

die lachende gezichten van de 

wandelaars die genieten van de 

mooie natuur.”

Wil jij samen met al die andere Natuurpunters de natuur in Vlaanderen mee op de kaart zetten?  

Laat het weten via www.natuurpunt.be/geefjetijdaandenatuur

Ann Cuypers
Voorzitter Afdeling  

Averbode Bos & Heide

“In 2005 kon Natuurpunt Averbode 

Bos & Heide aankopen, eerst was er 

een werkgroep actief maar onder-

tussen zijn we uitgegroeid tot een 

volwaardige afdeling. We zijn een 

jonge dynamische ploeg boordevol 

natuurkennis. Het geeft me enorm 

veel voldoening als ik terugkijk naar 

wat er op 15 jaar tijd verwezenlijkt is. 

De dennenaanplant is omgevormd 

tot een biodivers gebied met vennen, 

heide en gemengd bos. Vroeger was 

het afgesloten maar nu is iedereen  

er welkom.”

Johan Pieters
Vrijwilliger Natuurpunt Gent 

“Ik ben al van jongs af aan geïnteres-

seerd in de natuur, vooral vogels dan. 

Toen ik in 1986 naar Gent verhuisde 

heb ik me geëngageerd als vrijwil-

liger voor de Bourgoyen-Ossemeer-

sen. Wat ik zo sterk vind in onze 

organisatie, is dat we een beweging 

van onderuit zijn, een beweging 

waar samenwerking belangrijk is, die 

ingaat tegen het individualisme.  

Zo kunnen we samen schrijven aan 

een verhaal dat zorgt voor verande-

ring die goed is voor de natuur en 

voor de mens.”

2001: de 10.000ste 
hectare natuurgebied 
wordt erkend en ligt in 
de Kalkense Meersen.

2007: Natuurpunt 
ondertekent mee het 
Charter voor Jeugd, 
Natuur en Bos.

2013: waarnemingen.be rondt de kaap 
van 10 miljoen waarnemingen.

2004: Met het Grote 
Vogelweekend roept 
Natuurpunt iedereen voor 
het eerst op om vogels te 
tellen in de tuin. 

2012: De Europese wilde 
kat duikt na 150 jaar 
weer op in Vlaanderen. 

2004: Natuurpunt 
lanceert de eerste  
online databank voor 
vogelwaarnemingen.

2009: Natuurpunt koopt 
het Stappersven aan, 360 
hectare natuur aansluitend 
op de Kalmthoutse Heide.

2014: Natuurpunt Studie wordt 
erkend als wetenschappelijke 
onderzoeksinstelling.

2006: Op vraag van mevrouw 
Guidone vult Natuurpunt  
2 filmzalen voor ‘An  
Inconvenient Truth’, ongezien 
voor een klimaatfilm.

2012: Tijdens het eerste 
bushcraft-weekend 
leren de deelnemers  
overleven in de natuur. 
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Doe mee

IN CIJFERS
Bij de opstart telde Natuurpunt 

ongeveer 47.000 leden.  

Ondertussen zijn al meer dan 

123.000 gezinnen lid.  

 

De oppervlakte natuurgebied 

groeide van 10.000 hectare in 2001 

tot meer dan 26.000 hectare 

in 2021.

Het verleden
Twintig jaar geleden bundelden De Wielewaal en Natuurreservaten de krachten met 

hun lokale afdelingen: dat was het begin van Natuurpunt. Daarmee ontstond in 

Vlaanderen een gebiedsdekkend netwerk van lokale groepen die samen streven naar 

meer en betere natuur. 

Natuurpunt maakte sindsdien een flinke groeispurt door. Enerzijds is dat te danken 

aan dat brede netwerk van lokale groepen. Anderzijds aan de toenemende structuur 

en omkadering. Anno 2021 vind je in quasi iedere gemeente een lokale Natuurpunt-

groep die het opneemt voor de kwetsbare natuur. Volgens professor Filip De Rynck 

(UGent) is Natuurpunt “een hybride vereniging”: een kruising tussen een traditionele 

socioculturele en een grassroots organisatie. 

We hebben een duidelijk maatschappelijk doel waarvoor alle Natuurpunters zich 

inzetten: ‘meer en betere natuur’. Wat dat betreft heeft Natuurpunt de afgelopen jaren 

kleine en grotere stenen in de rivier verlegd. Natuur en milieu zitten niet langer in het 

verdomhoekje. Integendeel, thema’s als biodiversiteit,  

klimaatverandering en vervuiling behoren vandaag tot de kern van het maatschap-

pelijke en politieke debat op alle niveaus: lokaal, regionaal, provinciaal, gewestelijk, 

Europees … Natuurpunt vertolkt daar de stem van de natuur.

De toekomst
In 2020 startte Natuurpunt met het toekomsttraject ‘Natuur in het hart’. Hoe zien we 

Vlaanderen in harmonie met de natuur in 2050? In een eerste fase vroegen we welke 

plekken mensen inspirerend vinden voor de toekomst van onze natuur. Experts gaven 

online presentaties en we organiseerden tijd-voor-natuur-babbels in de afdelingen.

Momenteel zijn meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers, in vijf werkgroepen aan  

de slag om een landschapsbeeld te boetseren van de toekomst. Elke werkgroep  

concentreert zich op één bepaald landschap: stad, kust, heuvel, rivier en zand.  

Het resultaat zal zowel een blik werpen op ons huidig landschap als op dat van de  

toekomst. Die vijf beelden delen we eind april 2021 gedeeld met iedereen. In de 

laatste fase bundelen we al die toekomstbeelden in één samenhangende, sterk visuele, 

wervende toekomstvisie. Die hopen we te kunnen presenteren op de viering van  

20 jaar Natuurpunt op 8 december 2021 in het Vlaams Parlement. Volg het  

allemaal op www.natuurinhethart.be.

VIER MET ONS MEE

VOLG DE NATUURCONTAINER WWW.NATUURPUNT.BE/20 JAAR

Natuurpunt toert door Vlaanderen
met een container vol natuurbeleving
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2016: Expeditie Natuur-
punt, een tweedaagse 
tocht door de Vlaamse 
natuur gaat van start.

2018: Het Essersbos mag 
niet gekapt worden, een 
overwinning voor de natuur.

2015: 2000 kilometer 
bewegwijzerde wandel-
paden in onze gebieden. 2017: Natuurpunt CVN  

organiseert de eerste  
webinar over paddenstoelen.

2021: 48.000 mensen 
zetten zich vrijwillig in 
voor Natuurpunt.

2015: Het 100.000   
gezin wordt lid van 
Natuurpunt.

2017: Lancering 
ObsIdentify, de app 
voor soortherkenning 
verbonden aan  
waarnemingen.be.

2019: Natuurpunt,  
Natagora en WWF 
roepen het Wolf fencing 
team Belgium in het 
leven. Een team van 
vrijwilligers dat de 
veehouders bijstaat.

2015: 8000ste  
natuurgids ontvangt  
zijn diploma.

2018: Natuurpunt won de Best 
of the Best LIFE Nature Award 
voor het natuurherstelproject 
LIFE Kleine Nete.
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Verenigingsnieuws

48.000 mensen zetten zich actief in voor Natuurpunt
48.000, zo groot is de groep die zich vrijwillig inzet voor Natuurpunt. Dat blijkt uit een 
wetenschappelijk onderzoek dat liep van maart 2019 tot maart 2020.

Verenigingscoach Diederik De Wit leidde 

het onderzoek: “We organiseerden een 

online enquête bij een willekeurige  

selectie leden. Daarvoor lieten we ons 

bijstaan door een onderzoeksteam.  

De resultaten hebben ons op z’n minst 

gezegd aangenaam verrast: maar liefst 

48.000 leden zetten zich vrijwillig in 

voor Natuurpunt. En of we daar trots  

op zijn!”

De engagementen variëren qua taken en 

tijdsinvestering. Op een jaar tijd zette 

28% van de respondenten zich een maal 

in voor Natuurpunt. 46% zette zich 

meerdere keren in en 26% deed dat zelfs 

maandelijks of meer.

Groot of klein, elk engagement is  

waardevol. Al die gemotiveerde  

vrijwilligers vormen samen de kracht  

van Natuurpunt. Of je nu wekelijks in 

een afdelingsbestuur zetelt, je maande-

lijks inzet bij beheerwerken of een keer 

per jaar pannenkoeken bakt op  

een activiteit.

Gudrun van Natuurpunt Haacht

“De Veggie eetdagen van Natuurpunt in 

Haacht: da’s altijd uitkijken hoe de kok 

van dienst ons weer verrast met een menu 

om de vingers van af te likken. Serveren 

of helpen in de keuken is dan een koud en 

uiterst aangenaam kunstje! Dat doe ik 

telkens met plezier. Goed voor de natuur 

en om mijn dorpsgenoten te ontmoeten! 

Zo’n dagje meedraaien geeft me energie.”

De enquête peilde ook naar het profiel 

van die actieve leden. 60% is man, 65% 

is 50 jaar of ouder en meer dan 70% 

heeft een diploma hoger onderwijs.  

Om een diverser publiek te bereiken, 

gaan we dus zeker nog extra  

inspanningen leveren. 

De drie Schrijverkes,  

Robin (35 jaar), David (35 jaar)  

en Tom (37 jaar)

Robin Bekaert: "Na een oproep in de 

Markse dorpskrant voor een nieuwe ter-

reinverantwoordelijke voor ‘t Schrijverke 

in Marke, belde ik David Vansteenkiste 

en Tom Nuyttens op. Wij zijn een groep 

vrienden die een KSA-verleden delen en 

jonge papa's die een mooi stukje buurt-

natuur willen bewaren en activiteiten 

organiseren voor kinderen. We besloten 

om ons samen voor te stellen, want dit is 

een mooi gebied om iets voor te doen.  

Conservator Bert zette een stapje  

achteruit, maar geeft zijn ervaring aan 

ons door. We onderhouden nu onder meer 

de wandelpaden, bouwden een insecten-

hotel en plaatsten een nest op de  

ooievaarspaal." 

Zet jij je al in voor de natuur in je buurt? 

Dat kan op zó veel manieren: soorten 

inventariseren, helpen op activiteiten, 

natuur beheren, praten met beleids- 

makers, leden werven en nog veel meer. 

Neem vrijblijvend contact op via  

www.natuurpunt.be/vrijwilligerworden. 

Wie weet maak jij binnenkort deel uit 

van deze gezellige bende!

Peter van Natuurpunt  

Maasland-Noord

“Ik ben gestart als waarnemer en volgde 

vooral amfibieën en reptielen op. Nu, 

als conservator, zet ik mij samen met de 

andere vrijwilligers in om het leefgebied 

van die soorten te verbeteren.”

Groot of klein, elk 
engagement is  
waardevol. Al die 
gemotiveerde  
vrijwilligers vormen 
samen de kracht  
van Natuurpunt.
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Dzia
“Via mijn kunst wil ik dieren opnieuw 

een plaats geven in de stad”

BV Gespot

Streetartist Dzia beschilderde de container die rondreist voor het 20-jarig bestaan van Natuurpunt. We ontmoeten hem in 
het natuurgebied Kleiputten in Terhagen.

“De natuur speelt een grote rol in mijn leven, het is de inspiratiebron voor mijn werk. De Kleiputten Terhagen zijn mijn 
openluchtatelier. Hier staan nog veel gebouwen, stille getuigen van de kleiwinning en het steenbakkerijverleden, als schilder-
doeken in het landschap. Voor de keuze van een tekening laat ik me inspireren door het gebouw en de dieren uit de  
omgeving. Ik vind het leuk wanneer mensen op zoek gaan en ze zo zelf ontdekken. Ik post meestal geen locaties. Maar  
speciaal voor jullie: langs de wandelroute van Natuurpunt kan je alvast een ijsvogel vinden.”
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In actie

1 Fertilise the future  

Het project Wetlands4cities van  

Natuurpunt is de winnaar van de  

wedstrijd Fertilise the Future van Eco-

ver. Dit project wil 5 wetlands realiseren 

en herstellen rond grote steden.  

Op een koude januaridag werd een  

promofilmpje opgenomen in de  

Bospolder in Ekeren. 

2 Bospolder  

De Bospolder in Ekeren is een mooi 

voorbeeld van een stedelijk wetland.  

Het ligt vlak bij Antwerpen en de haven, 

en is op zijn beurt een haven voor heel 

wat dieren en planten. En voor de rust-

zoekende mens.

3 Mechels Broek   

Ook rond Mechelen ligt een typisch 

voorbeeld van natte natuur. In het 

Mechels Broek speelt water de hoofdrol. 

Centraal in het gebied ligt een grote  

waterplas omringd door natte graslan-

den met sloten.

1

WERKEN AAN
       WETLANDS

Wetlands of draslanden zijn waterrijke gebieden met een enorme rijkdom aan planten en 

dieren. Ze bevinden zich op de grens tussen land en water. In de winter dienen ze als spons 

voor het overtollige regenwater, in de zomer zijn het heerlijk groene airconditioners. En je kan 

er ook fantastisch in wandelen. Tijd om die natte natuur meer te waarderen. 
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In actie

4 Natte graslanden    

Ook bloemrijke hooi- en graslanden 

kunnen deel uitmaken van een wetland. 

Hierin voelen vooral weidevogels zoals 

de kievit, scholekster, grutto, tureluur en 

wulp zich prima thuis. 

5 IJsvogel  

Het lievelingskostje van de ijsvogel is vis 

en die vangt hij alleen in helder water. 

Hij heeft ook nood aan bomen en  

struiken in zijn omgeving. Een wetland 

is een ideaal leefgebied voor die oranje- 

blauwe schoonheid. 

6 Kikkerbeet   

In de vele sloten, kreken en plassen leven 

vissen, amfibieën, libellen en zeldzame 

planten zoals de kikkerbeet. Die is de 

laatste jaren alsmaar moeilijker te vinden 

o.a. door het verdwijnen van opper- 

vlaktewateren en het teveel aan mest.

4

5
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Visie
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Visie

Levensnoodzakelijk beheer en herstel

Open natuur doet leven
Het is ons om de biodiversiteit te doen. Om de enorme rijkdom aan planten en dieren en de 

ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Ze verdienen bescherming want ze staan onder 

grote druk. Voornamelijk in de open biotopen zoals soortenrijke graslanden, moerassen, 

venen en heide. Als we niets doen, dreigen ze te verdwijnen en sterven talloze soorten uit. 

Daarom beheren we die open natuur actief en herstellen we ze waar mogelijk.  
Tekst: Frederik Beeckx, tekeningen: Korneel Detailleur

Het Natuurrapport becijferde de bio- 

diversiteitscrisis in Vlaanderen. 38 van 

de 44 habitats verkeren in ongunstige 

staat. 28% van de soorten is bedreigd 

of kwetsbaar. En 35% van de Rode 

Lijstsoorten (soorten die een grote kans 

hebben op uitsterven) leeft op slechts 2% 

van de oppervlakte. Die soorten vind je 

vooral in de open landschappen. 

Veel van ons natuurlijk kapitaal ging 

verloren door verstedelijking, landbouw 

en houtproductie. Daardoor is de natuur 

in Vlaanderen erg versnipperd. 89% van 

de ecosystemen ligt in een gebied kleiner 

dan 1 hectare. Die snippers zijn te klein 

om de natuurlijke processen hun gang 

te laten gaan. Actief beheer is nodig om 

ze na te bootsen. Hoe kleiner het gebied, 

hoe intensiever het werk. Maar het is wel 

de moeite waard. Kijk naar het Torfbroek 

in Kampenhout: een klein, sterk ingeslo-

ten natuurgebied, maar met een uniek 

kalkmoeras en uiterst zeldzame planten 

en paddenstoelen. Detailbeheer zal er 

altijd nodig blijven.

De versnipperde natuur lijdt sterk onder 

de milieudruk uit de omgeving. 25 kg 

stikstof per hectare – zes keer meer dan 

natuurlijk! – doet schrale gronden ver-

sneld dichtgroeien. Die overdosis werkt 

als doping voor struiken en bomen. Ze 

verdringen de laaggroeiende vegetatie en 

alle dieren die daarvan afhankelijk zijn. 

Dus werken we keihard om die kostbare 

leefgebieden open te houden. Maar het 

is haast dweilen met de kraan open. De 

milieudruk vanuit landbouw, verkeer 

en industrie blijft veel te hoog. Draai de 

stikstofkraan dicht en de beheerwerken 

nemen sterk af.  

Naast de milieudruk staan de eco- 

systemen onder druk van exoten. Het 

aandeel uitheemse, invasieve planten-

soorten neemt aanzienlijk toe. Als ze de 

inheemse soorten dreigen te verdringen, 

is bestrijding noodzakelijk. Ruikt dat 

niet naar ecologisch nationalisme: ‘eigen 

soorten eerst’? Nee, het gaat over de 

bescherming van de biodiversiteit. Als 

één soort verdrongen wordt, kan dat het 

complexe ecosysteem grondig verstoren. 

Elke soort telt!  

Willen we de natuur dan nergens onge-

moeid laten? Uiteraard wel. We streven 

naar grotere aaneengesloten natuur-

gebieden waar natuurlijke processen 

volstaan om de biodiversiteit in stand te 

“De snippers open 
natuur lijden sterk 
onder de milieudruk. 
Een overdosis stikstof 
doet ze versneld 
dichtgroeien.”

21maart | april | mei 2021     NATUUR.BLAD



Visie

houden. Soms kan de natuur na jaren 

van intensief beheer op eigen houtje 

verder, of met de hulp van grote grazers. 

Als de habitatkwaliteit hoog genoeg is, 

neemt het beheer af.

Inhaalbeweging open natuur

De teloorgang van de open natuur vraagt 

om een inhaalmanoeuvre. Er zijn plek-

ken waar we de open natuur nog kunnen 

herstellen. Dat brengt vaak ingrijpende 

werken met zich mee: bomen verwijde-

ren, bodemlaag afschrapen, grondwerken 

... Dat stuit soms op onbegrip en protest. 

Begrijpelijk, want natuurherstel kan er 

als een werf uitzien, maar dat is tijdelijk. 

Na enkele jaren is het zicht mooier  

dan ooit.  

Als bomen sneuvelen ten voordele van 

open natuur, lijkt dat misschien een stap 

achteruit in de klimaatstrijd. Maar dat 

is het niet: open natuurtypes zijn net zo 

belangrijk voor het klimaat. Zo slaat een 

vierkante meter veen ruim vijf keer meer 

CO₂ op dan een vierkante meter bos. Ook 

natte valleien zijn ware koolstofbanken. 

Bovendien werken ze als spons tegen 

droogte en als buffer tegen overstromin-

gen. Sinds 1950 speelden we echter 75% 

van onze natte natuur kwijt. Een deel van 

die ‘wetlands’ moeten we herstellen.  

Waar we de natuur ingrijpend omvormen 

is dat een weloverwogen keuze. Niet om 

per se terug te keren naar wat er vroeger 

was, wel om de biodiversiteit kansen te 

bieden waar het potentieel nog aanwezig 

is. Een intensief gebruikte akker kan je 

moeilijk omvormen tot heischraal gras-

land. De verstoorde bodemchemie laat 

dat niet meer toe. Maar de bodem onder 

een naaldbos, dat enkele decennia gele-

den op zo’n grasland werd aangeplant 

voor houtproductie, wel. Daarom zullen 

we op sommige plaatsen de dennenaan-

plant weghalen om het open leefgebied  

te herstellen.   

Per natuurgebied bepalen we welk 

natuurtype we nastreven. We houden 

rekening met de bodem, de waterhuis-

houding, de aanwezige soorten, de zaden 

in de bodem, de omgeving en de  

gebruikshistoriek. Zo werd er in het 

Turnhouts Vennengebied 30 jaar geleden 

voor gekozen om vennen te herstellen. 

De zaadbanken in de grond werden op-

nieuw aangesneden. Heel wat zeldzame 

soorten, zoals de moerassmele en de 

witte waterranonkel, kiemden opnieuw 

en konden overleven.  

Overal in Vlaanderen zetten vrijwil-

ligers van Natuurpunt zich in om de 

curve van het biodiversiteitsverlies om te 

buigen. In hechte beheerteams creëren 

ze ‘hotspots’ voor bedreigde soorten. En 

met resultaat: het Natuurrapport toont 

dat de soortenrijkdom in goed beheerde 

natuurgebieden er wel op vooruit gaat. 

De roep van de roerdomp klinkt opnieuw 

in de rietmoerassen van de Blankaart. 

Het gentiaanblauwtje fladdert opnieuw 

uitbundig op de natte heide van het  

Hageven. Brede orchissen bloeien  

opnieuw op soortenrijke graslanden in 

het oosten van Vlaams-Brabant. 

Toekomstgericht natuurbeheer

Natuurherstel is niet terugkeren naar het 

verleden, maar werken aan toekomst- 

bestendige natuur die waardevol is, zowel 

voor de biodiversiteit, het klimaat als 

onze beleving. Alle drie hebben ze het 

meeste baat bij grote, robuuste natuur-

gebieden. Daar streven we naar. De juiste 

natuur op de juiste plaats: daar waar 

het nog kan herstellen we die kwetsbare, 

open habitats waarvan zoveel soorten 

afhankelijk zijn. Op andere locaties, zoals 

in het Waverwoud, trekken we volop de 

kaart van de bosuitbreiding. Want ook 

die is broodnodig in Vlaanderen.  

Met de Europese LIFE-projecten kunnen 

we de natuur op grote schaal her- 

inrichten. Zo herstelt LIFE Delta de 

overstromingsgraslanden in de  

Demervallei en verbetert het de water-

huishouding van de streek. In het Grote 

Netewoud laten we een gebied van 3000 

hectare verbossen tot één groot broek-

bos met 10% open plekken zoals kleine 

heides, duinen, grasvlakten en vijvers. 

Een paradijs voor otter, zwarte ooievaar, 

bever én wandelaar. 

Kortom, het is een én-én-verhaal: en 

meer bos en meer open natuur. Vandaag 

breekt het Vlaamse beleid terecht een 

lans voor meer waardevolle bossen, maar 

de Green en Blue Deal leggen het belang 

van (half )open landschappen op tafel.  

De Europese biodiversiteitsstrategie 

streeft naar 30% beschermde natuur op 

haar grondgebied. In Vlaanderen komen 

we aan amper 7% natuur onder natuur-

beheer. Ondanks de snelle verdichting in 

Vlaanderen is er ruimte om alle natuur-

types uit te breiden. Ze verdienen stuk 

voor stuk onze onvoorwaardelijke inzet.

Bekijk het filmpje met natuurbeheerder 

Frederik over heideherstel:
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@hanscapiau @clements_camera

@jbphotography0598 @soorsjan

@pittis_pics @wouter.cardoen

@binne.bo @drieske77

@hans_debruyne @olgadelaedt

@rudje_d @marc_degeyter

@nwimbosch1 @johnny_du_burck

@pauldeblick @daisy.van.acker

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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West-Vlaanderen

 Uitkerkse polder
De historische poldergraslanden werden eeuwen-
lang overspoeld door de zee en vormen een weids 
open landschap dat vrijheid uitademt. Daarom  
vind je er ‘zilte’ graslanden die typische planten  
en duizenden vogels aantrekken. 

 Heideveld-Bornebeek
Heischrale graslanden zijn bij de meest bedreigde 
habitattypes in Vlaanderen. Door actief beheer 
werden de afgelopen decennia delen van het gebied 
open gemaakt om het oorspronkelijke landschap te 
vrijwaren. Opvallende verschijningen zijn liggende 
vleugeltjesbloem, tormentil, kruipbrem en pilvaren.

Oost-Vlaanderen

 Natuurpark Levende Leie - 
Keuzemeersen - Beelaertmeersen 

De bloemenrijke natte hooi- en weilanden van de 
meersen zijn een lust voor het oog. Op verschillende 
plaatsen kan je in het voorjaar dotterbloem, 
pinksterbloem en echte koekoeksbloem  
bewonderen. Duizenden planten van de grote 
ratelaar kleuren de graslanden helemaal geel. 

Antwerpen

 Langdonken
Hier kan je nog blauwgraslanden vinden, vochtige 
tot natte graslanden op een schrale, venige bodem. 
Die hebben hun naam te danken aan de overwegend 
blauwe kleur van onder meer klokjesgentiaan, 
blauwe zegge, pijpenstrootje, dophei en verschil-
lende orchideeën. 

 Most- Keiheuvel (Natuur & Bos)
De hoger gelegen Keiheuvel wordt gekenmerkt door 
droge open landduinen. Hier groeien éénjarige 
planten die aangepast zijn aan de extreem droge en 
voedselarme omstandigheden. 

 Kleine Netevallei: Steenbeemden 
en Viersels gebroekt

De Kleine Nete slingert door de Kempen en bepaalt 
het landschap van bloemrijke graslanden en 
ruigten, moerassen en broekbossen. De vroegere 
vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten 
van waterrijke gebieden. 

Limburg.

 Sint-Pietersberg
In de open kalkgraslanden komen soorten voor die 
nergens anders in Vlaanderen te vinden zijn. De 
overgang van mergel of zachte kalksteen (onderaan 
de helling) naar grind (hogerop) en de eeuwenlange 
begrazing door schaapskuddes hebben de  
graslanden hun unieke karakter gegeven.

 Oude Weerd
Echte koekoeksbloem, scherpe boterbloem en 
pinksterbloem kleuren hier in het voorjaar. De 
stroomdalgraslanden worden door ezels begraasd. 
Extensieve begrazing is een veel gebruikte maat- 
regel in het hedendaagse natuurbeheer.

Vlaams-Brabant

        De Paddepoel
In de middenloop van de Velpevallei vind je vochtige 
graslanden in de vallei en drogere graslanden op de 
valleiflank. In het vroege voorjaar bloeien er 
honderden bosanemonen, een erg zeldzaam 
verschijnsel in graslanden. 

         Torfbroek
Het Torfbroek bestaat uit vijvers en natte gras- 
landen met bijzondere planten. In de natste 
gedeelten staat zwarte knopbies, padderus, teer 
guichelheil, grote muggenorchis en moeras- 
wespenorchis. Op de drogere stukken kom je blauwe 
knoop en karwijselie tegen.
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Graslanden zijn biotopen met vooral kruidachtige planten. Afhankelijk van het beheer 
en de lokale omstandigheden ontwikkelen er verschillende graslandtypes. Elk van die 
types heeft een eigen soortensamenstelling. In de lente bruisen de graslanden van 
kleur en leven.  
Tekst: Yasmine Heynderickx

10 x actief: mooiste graslanden

10 x actief
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Op het Bels Lijntje is het heerlijk fietsen. Foto: Vilda/Yves Adams

  Het Turnhouts Vennengebied: 
over water, weidevogels en weidsheid.
Op een boogscheut van de Nederlandse grens in het noorden van de Antwerpse Kempen ligt 
het Turnhouts Vennengebied. Een plek waar je nog weidse zichten hebt in open landschappen. 
Je wandelt er van ven naar ven, komt er langs droge en natte heide en veel natte weilanden.  
Een plek die in het voorjaar kwettert en kwinkeleert van het leven.  Tekst: Natalie Sterckx

Mijn twee gidsen kennen 

elkaar al van voor de start 

van het Turnhouts Vennen-

gebied. Marc Smets, (beheerder van het 

gebied) en Win Bosmans (medewerker 

in het gebied) hadden er in 1987 niet 

van kunnen dromen dat ze nu bijna 500 

hectare natuur zouden beheren.

“Het begint altijd klein, hè”, steekt Marc 

van wal. “Win en ik waren alle twee al 

beheerder in de Tikkebroeken in Kaster-

lee. En toen trok Joost Dewyspelaere aan 

onze mouw: Zouden jullie niks beginnen 

aan het Zwart Water? Maar wij dachten 

dat dat niet mogelijk was want het was 

hier bijna allemaal landbouwgrond, duur 

en vaak grote percelen. Maar we  

hebben ons toch laten overhalen, want  

de aantrekkingskracht van het gebied 

was te groot.”  

“Onze eerste aankoop was het Zwart 

Water en zo heette het gebied hier in het 

begin ook”, vult Win aan. “En dan ging 

het snel. Een echte doorbraak kwam er 

Boven: Hier leeft een van de weinige populaties gentiaanblauwtjes. Foto: Vilda/Jeroen Mentens
Onder: Marc en Win kijken trots uit over de gerealiseerde natuur. Foto: Natalie Sterckx
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Op de heide groeit hier de klokjesgentiaan. Foto: Vilda/Rollin Verlinde

toen we, dankzij de Vlaamse Landmaat-

schappij en het Agentschap voor Natuur 

en Bos, een groot stuk konden aankopen 

waarin de belangrijkste vennen liggen. 

Door allerlei natuurinrichtingsprojecten  

werden die vennen opgewaardeerd en 

kwamen lang verdwenen planten, zoals 

waterlobelia en moerassmele, opnieuw 

tot bloei en ook de insecten en het vogel-

leven kende een hoge vlucht.”

Weidevogels
De Klein Engelandhoeve is de toegangs-

poort tot het gebied. Enkel de drukke 

weg tussen Turnhout en Baarle-Hertog 

verstoort af en toe de stilte. Je wandelt 

hier tussen droge en natte heide, hei-

schrale graslanden en duingraslanden. 

En uiteraard zijn er de vele vennen die 

een belangrijke waterbergingsfunctie 

hebben. Maar wat nog het meest opvalt, 

is de openheid en de rust. En dat is 

precies waarom weidevogels hier nog in 

ouderwetse aantallen aanwezig zijn. 

“In het voorjaar is het hier een gekwetter 

van jewelste van scholeksters,  

tureluurs, grutto’s, wulpen, kieviten en 

ook kemphanen en regenwulpen houden 

hier halt op weg naar het noorden. Hier 

leeft nog de grootste populatie grutto’s 

van de Kempen”, weet Marc. “Toch 

hebben die vogels het niet gemakkelijk. 

Het is hier een lappendeken van groen, 

deels in eigendom van Natuurpunt, maar 

afgewisseld met landbouwpercelen die 

intensief bewerkt en ontwaterd worden. 

Soms kiezen grutto’s het langere gras van 

een bemestte grasakker uit, een ecolo-

gische val waar begin mei een drama 

plaatsvindt als er al gemaaid wordt. En 

zo slinken de groeikansen voor die met 

uitsterven bedreigde grutto’s wel.”

Schaddenkot
Op de blauwe wandeling kom je vlak na 

je vertrek langs een authentieke Kempi-

sche stal met lemen wanden die waar-

schijnlijk ouder is dan 1771. Hij werd een 

aantal jaar geleden naar hier verplaatst 

en doet nu dienst als geitenstal. “Zo 

goed als alles is nog authentiek aan de 

stal, tot de hengsels aan de poort toe”, 

vertelt Win. “Die zijn allemaal verschil-

lend. Vroeger werd er niks weggegooid. 

Zo werd een oude spade hersmeed en 

daarna als hengsel gebruikt.” De stal heet 

Schaddenkot en daar weet Marc alles 

over: “Die naam verwijst naar de heide. 

Schadden zijn plaggen die men stak op 

de natte heide of langs venranden. Die 

gebruikten ze, gedroogd, als brandstof 

en als strooisel in de potstal. De heide is 

eigenlijk een cultuurlandschap dat hier al 

duizenden jaren bestaat. Het is ontstaan 

Op het Bels Lijntje is het heerlijk fietsen. Foto: Vilda/Yves Adams
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door de mens en moet ook door ons in stand gehouden worden. 

Het is een belangrijk stuk erfgoed in deze streek en dat verdient 

meer bescherming en herstel want veel van dat heidelandschap is 

de laatste 100 jaar verdwenen.” 

“We proberen nu regelmatig delen heide te herstellen. En daarvoor 

moeten al eens bomen sneuvelen. Dat zien de mensen niet graag 

gebeuren, maar na enkele jaren krijgen we vaak lovende woorden 

bij het zien van het resultaat”, glimlacht Win. “Die heide is ook een 

belangrijk leefgebied voor heel wat soorten, zeker als hier en daar 

typische bonsaidennen, berken, sporken en lijsterbes blijven staan. 

Hier zit nog een van de weinige populaties gentiaanblauwtjes. En 

hier staan ook planten zoals klokjesgentiaan, zonnedauw, moeras-

wolfsklauw en ook de watersnip laat zich soms zien en horen.”

Venherstel
“We herstellen hier ook heel wat vennen”, gaat Marc verder.  

“Vennen zijn ondiepe plassen die hier op een ondoordringbare klei-

laag liggen, wat vrij uniek is. Ze worden meestal gevoed met regen-

water. Vroeger lagen er hier veel meer, maar heel wat vennen zijn 

ooit dichtgegooid. En omdat waterrijke gebieden belangrijk zijn 

in de strijd tegen de klimaatopwarming, willen we die herstellen. 

Hiervoor krijgen we o.a. steun van de Coca-Cola Foundation. Het is 

hun doel om wereldwijd elke liter water van het totale volume  

verkochte frisdranken terug te geven aan de samenleving in  

gebieden met waterschaarste. Concreet gaan we hier 20 van  

die verdwenen vennen herstellen en zo’n 108 hectare natuur  

herinrichten. Hiermee verhogen we het waterbufferend vermogen 

van het Turnhouts Vennengebied en hopen we ook dat unieke  

planten als oeverkruid en moerashertshooi verder uitbreiden.  

Zulke vennen zijn echte natuurpareltjes. Daar getuigt het Koeiven 

van dat tot 2006 nog omringd was door een dicht dennenbos. Nu 

krijgt het licht hier weer alle kansen. En dat is echt prachtig op een 

dag dat de zon schijnt en je de wolken ziet spelen met hun weer-

spiegeling in het water. De wintertalingen en slobeenden genieten 

van de ruime horizon en in de zomer broeden hier kokmeeuwen op 

enkele meters van de kijkwand.

Een uitzicht om fier op te zijn
Ongeveer halfweg de wandeling steken we de drukke weg over en 

wandelen daarna parallel met het Bels Lijntje. Dit was ooit een 

spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg, nu is het ingepalmd door 

fietsers. De weg loopt dwars door het water van de Kleine Klotter-

aard en aan de voet van het ven rijst een grote toren op. 3 verdie-

pingen met een uitkijkplatform. Wat een zicht! Marc en Win kijken 

uit over de natuur die hier tot nu toe gerealiseerd werd, door de 

diverse partners en de vele vrijwilligers. Het had er hier heel anders 

kunnen uitzien. Het begint altijd met een klein stukje natuur dat 

je beschermt, en wie weet groeit dat ooit wel uit tot een Nationaal 

park dat over de grens heen loopt.

Ontdek de rust  
van het vennengebied

Na een dagje rondwandelen, vogels kijken en 
genieten van de rust wil je vast en zeker niet 
meteen naar huis toe. Blijf je een nachtje in  
de buurt logeren? Sta dan eens vroeg op,  
de zonsopgang over de vennen is magisch.

Priorij Corsendonk
Priorij Corsendonk is een prachtig, eeuwenoud, 
beschermd monument, gelegen te midden van 
de Antwerpse Kempen. Dit voormalige klooster, 
oorspronkelijk gesticht in 1395, is een schitterend 
staaltje middeleeuwse architectuur. Het uitgestrekte 
domein en de groene omgeving van de pittoreske 
Kempen, maakt van de Priorij niet alleen een oase van 
rust, maar ook een perfect uitvalsbasis voor wandelaars, 
fietsers en natuurliefhebbers. 

Meer info en reservatie
Priorij Corsendonk, Corsendonk 5,  
2360 Oud-Turnhout,  
info.priorij@corsendonkhotels.com, 014-46 28 00,  
www.corsendonkhotels.com/hotels/priorij-corsendonk/

Win een overnachting voor 2 personen 
inclusief ontbijt in de Priorij van 
Corsendonk. Geef antwoord op de 
vraag “Wat zijn schadden?” en wie 
weet verblijf jij binnenkort in de Priorij.

www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt genieten 10% korting (geldig op de 
reservatie van de kamers) mits vermelding ’natuurpunt’. 

W I N !
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(R)echt
naar
een beter
klimaat
16 maart 2021 hebben we een afspraak met 
de geschiedenis. Dan begint de Klimaatzaak, 
de Belgische rechtzaak voor een ambitieus 
klimaatbeleid in lijn met de internationale 
doelstellingen. Ben jij ook een advocaat
voor het Klimaat?! Klean Kanteen alvast wel!

www.asadventure.com/klimaatzaak www.klimaatzaak.be

Fles verkrijgbaar 
bij AS Adventure

Onze belofte was 1%. 
Jullie keuze was 750 ha.
Naar wie gaat onze schenking van 
1% van de Black Friday-omzet én 1% 
van alle verkochte cadeaubonnen in 
de eindejaarperiode? Jullie voorkeur 
ging uit naar Natuurpunt dat nu 750 ha 
extra groengebied kan aankopen. 
Slimme keuze!
www.asadventure.com/nl/asa/
groene-doelen.html750 ha 

extra natuur  
dankzij jullie!
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Samenwerken

duo
Natuurgebieden in en rond de stad 

als natuurlijke airco? 

CurieuzeNeuzen en Natuurpunt bundelen de krach-
ten om de effecten van hitte en droogte in onze na-
tuur in kaart te brengen. Filip Meysman, professor 
aan de Universiteit Antwerpen en coördinator van 
CurieuzeNeuzen, legt uit. “Tijdens hittegolven zien 
we dat in steden de hoogste temperaturen gemeten 
worden. Dat is een gevolg van het stedelijk hitte-
eilandeffect. Om die stedelijke ‘koorts’ tegen te 
gaan is een slimme stadsinrichting met voldoende 
plaats voor groen en water van groot belang.”

Stefan Versweyveld van Natuurpunt beaamt dat. 
“Natuurgebieden in en rond de stad kunnen helpen 
als een natuurlijke airco. Vooral natte, waterrijke 
natuurgebieden kunnen daarbij een grote rol 
spelen. Met het project Wetlands4Cities wil Natuur-
punt het belang van de ecosysteemdiensten van 
natte natuur voor onze eigen woonomgeving in de 
verf zetten. In samenwerking met CurieuzeNeuzen 
gaan we nu onderzoeken hoe goed die natte  
gebieden als natuurlijke airco werken.”

 “Om dat te meten, installeren we tweehonderd 
slimme bodemsensoren in natuurgebieden  
verspreid over de provincie Antwerpen: grote en 
kleine, dicht bij de stad en ook ver buiten de stad. 
Door meetlocaties in natuurgebieden mee op te 
nemen in de campagne, en te vergelijken met de 
omliggende tuinen, kunnen we achterhalen of ze 
effectief koele uitschieters in het landschap zijn 
tijdens een hittegolf.” zegt Filip.

“En andersom toont het tuineigenaars hoe hun tuin 
een voordeel kan halen uit bijvoorbeeld een bos of 
overstromingsgebied in de buurt.” knikt Stefan.

www.curieuzeneuzen.be

Coca-Cola Foundation financiert herstel van  
historische vennen in Turnhout.

Na drie opeenvolgende kurkdroge jaren is het meer dan duidelijk dat 
droogte een enorme impact heeft op samenleving, natuur en landbouw. 
Coca-Cola is zich bewust van de grote uitdagingen op vlak van water. 
Daarom investeren ze in een derde natuurherstelproject in Vlaanderen: 
het Turnhouts Vennengebied. Zo kan Natuurpunt 20 verdwenen vennen 
herstellen, 108 hectare natuur wordt heringericht in het Turnhouts  
vennengebied. 

Tweedehands zeecontainer  
wordt mobiel bezoekerscentrum
Natuurpunt bestaat dit jaar 20 jaar en dat laten we niet stilletjes voorbij-
gaan. Al snel rijpte het plan om met een container door heel Vlaanderen 
te reizen. Overal waar die halt houdt, organiseert de lokale afdeling een 
feestelijk weekend met heel diverse activiteiten. 
Voor de bouw van onze container werkten we samen met container-
bouwer Budé en het houtaterlier van Natuur en Landschapszorg, het 
maatwerkbedrijf van Natuurpunt. Budé ging op zoek naar de perfecte 
tweedehands zeecontainer en bouwde die om tot een minibezoekers- 
centrum. Er is een uitkijkplatform op het dak, de hele voorkant is neer te 
klappen en de nodige elektriciteit en snufjes werden voorzien. Natuur en 
Landschapszorg verzorgde de binnenafwerking met hout uit onze  
natuurgebieden. Bovendien zorgden ze voor een vrolijke noot met  
verschillende houten totemdieren en een prachtige zitbank. 
www.natuurpunt.be/20jaar

Natuurpunt werkt aan 
700 hectare nieuw bos  
In mei 2020 maakte minister van Omgeving Zuhal Demir bekend dat  
ze 4000 hectare extra bos wil tegen 2024, in samenwerking met de  
Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, private partners en  
natuurverenigingen. Natuurpunt engageerde zich om met financiële  
steun van de overheid 700 hectare nieuw bos te creëren. 

Hoe ver staan we nu? Op www.bosteller.be zien we dat er in totaal al  
165 hectare nieuw bos (stand 4/03) is bijgekomen Bovendien werd er  
111 hectare bos heraangeplant die elders verdween. In totaal zijn er 
470.000 bomen in de grond gegaan. Natuurpunt zelf realiseerde ruim  
30 hectare. Hoewel de pandemie aanvankelijk ferm stokken in de wielen 
stak, staken toch een 20-tal bedrijven hun schouders onder een bos- 
project. Maar we gaan een versnelling hoger schakelen. Ons lokaal  
aankoopnetwerk van 250 vrijwilligers gaat terreinen aankopen om dit en 
volgend najaar al te bebossen. Om de financiering dicht te fietsen, voorzien 
we acties naar onze leden en sympathisanten en roepen we bedrijven op om 
ons te helpen. Je hoort nog van ons! www.natuurpunt.be/bosvooriedereen.

Filip Stefan
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Natuurlijk isoleren met Eurabo

In 2020 gingen veel Natuurpuntleden aan 
het isoleren met houtwolisolatie. Hierdoor 
kon onze partner Eurabo 6000 euro schenken 
aan Natuurpunt voor de realisatie van meer 
natuur. Ook in 2021 kan je terecht bij Eurabo 
voor jouw renovatie- of nieuwbouwproject 
met ecologische materialen. Als Natuurpuntlid 
geniet je van 10% korting bij de aankoop van 
houtwol- & kurkisolatie en luchtdichtings- 
materialen. Bovendien maakt  
Eurabo bij elke bestelling een mooi 
bedrag vrij voor meer natuur!

www.eurabo.be

Fietsend de natuur ontdekken

Op de fiets de natuur ontdekken langs dijken, 
polders en dreven is perfect om tot rust te 
komen. Ben je nog op zoek naar de geschikte 
fiets? Natuurpunt biedt je samen met Velektro 
de mogelijkheid om een exclusieve elektrische 
fiets aan te kopen. De fiets van het merk Leone 
werd speciaal voor de actie met Natuurpunt 
ontworpen en gebouwd in België. Natuurpunt-
leden genieten van een korting van 500 euro! 
Bovendien krijgt Natuurpunt per verkochte 
fiets 50 euro om te investeren in meer natuur 
in Vlaanderen.

www.natuurpunt.be/velektro

Wernatkids opgestart
Bij Natuurpunt Turnhoutse Kempen kennen ze al jaren de Vliegende 
mieren. Geen vervelende insecten (zo ervaren velen het toch) maar een 
groep enthousiaste vrijwilligers die elke donderdag beheerswerken uit-
voeren in verschillende natuurgebieden van de Natuurpuntafdeling. Wat 
de ‘groten’ kunnen, dat doen wij minstens even goed moet de 8-jarige 
Rein gedacht hebben. Met als resultaat de Wernatkids.

Al meer dan 15 jaar gaan de ouders van Rein met Wernat op werk-
kamp in Winkel, ook Rein is altijd meegegaan. De liefde voor de natuur 
heeft hij dus van kleins af meegekregen. Nu heeft hij ook zijn vriendjes 
enthousiast gemaakt. De Wernatkids zijn Rein, Tuur, Teo, Bas, Broos, 
Ruben en Teun, zeven 8-jarigen die zich inzetten voor de natuur van het 
Winkelsbroek.

De Wernatkids hebben al tweemaal een activiteit gehad, waarbij ze afval 
van een illegaal kotje hebben weggehaald en maaisel hebben opgeruimd. 
Naast het werken is er altijd nog iets leuks, zoals een vuurtje maken of 
een spannend verhaal op de moerboot en vooral gewoon ravotten.

Die jonge snaken gaan er stevig tegenaan. De natuur eren en beheren!

"Het is begeesterend om met die kids samen te werken. Ze hebben dit 
helemaal op eigen initiatief opgericht. Zeg nu nog eens dat er te weinig 
jonge vrijwilligers zijn. 
Bedankt jongens en 
tot de volgende!" Dirk 
Segers, Natuurpunt 
Turnhoutse Kempen.

“Water houdt ons en de planeet in leven. Het is bovendien 
het belangrijkste ingrediënt van onze dranken. Daarom  
zetten we ons als bedrijf in om waterverspilling tegen te 
gaan, waterbronnen te beschermen en geven we water  
terug aan de natuur. Met onze strategie van ‘water  
replenishment’ willen we elke liter water die we  
gebruiken in onze dranken compenseren en  
teruggeven aan de natuur.” www.natuurpunt.be/ccf

Maureen O'Sullivan, Senior manager  
public affairs & sustainability Benelux
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Samenwerken voor meer natuur
Het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt hand over hand toe. 
Dat merken we bij Natuurpunt elke dag. Steeds meer bedrijven ondersteunen onze werking. Die 
steun is zeer divers, maar het resultaat is altijd hetzelfde: meer natuur voor iedereen!

Nieuwe kansen voor de bruine kiekendief
De Kreken van Saleghem (Sint-Gillis-Waas) vormen één van de mooiste natuur- 
gebieden van het Waasland. Samen met de aanpalende weides vormen ze een groene 
oase in de vlakke polders. De natuur rond de Kreken van Saleghem krijgt nieuwe 
kansen. Dierenspeciaalzaak Maxi Zoo zal de komende jaren mee investeren in de 
uitbreiding van dit gebied. Maxi Zoo is deel van de Fressnapf Group, de Europese 
marktleider in producten voor huisdieren. 

"We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de natuur te helpen 
beschermen. Dat doen we o.m. door de publiekscampagnes van Natuurpunt, zoals 
de Vlindertelling, maximaal te promoten naar onze medewerkers en klanten" zegt 
Tom De Man, Purchase & Marketing directeur. "Ook onze kantooromgeving gaan we 
natuurlijker laten inrichten zodat onze medewerkers dagelijks kunnen genieten van 
natuur dichtbij."

Meer natte natuur
Natuur- en valleigebieden, waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, fungeren als klimaatbuffer. Ze kunnen heel veel water  
opvangen in tijden van extreme neerslag en weer afstaan in periodes van grote droogte. Ook Pepsico, een Amerikaans voedings- 
bedrijf met vestigingen in o.m. Zeebrugge en Veurne, heeft dit begrepen. De producent van merken als Quakers, Tropicana en Lays 
wil in de toekomst 'waterneutraal' werken. Ze focussen in de eerste plaats op efficiënter watergebruik bij hun productieprocessen 
en op waterzuivering. Daarnaast zal het bedrijf samen met Natuurpunt investeren in het veiligstellen van waterrijke gebieden in  
de regio rond haar sites.

Vanaf 2021 werken Natuurpunt en Pepsico samen aan de herinrichting van de Blankaart (Diksmuide) en de Uitkerkse Polder 
(Blankenberge). Door de heraanleg van laantjes, grachten, kreken en natte weides zal er meer ruimte zijn voor water en water- 
minnende planten en dieren.

Br
ui

ne
 k

ie
ke

nd
ie

f ©
 V

ild
a/

Yv
es

 A
da

m
s

U
itk

er
ks

e 
Po

ld
er

s 
©

 V
ild

a/
Yv

es
 A

da
m

s

34 NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2021



Samenwerken

Leuvense Molenbeekvallei  
breidt uit 
Op de grens tussen Bierbeek en Leuven bouwt Natuurpunt 
het natuurgebied Molenbeekvallei uit. De cultuurhistorische 
natuur in dit gebied ontstond door het eeuwenlange hooi-
landbeheer. Die hooilanden zijn nog niet zo lang geleden in 
onbruik geraakt. Ze zijn weliswaar verruigd, maar toch nog 
goed bewaard gebleven. Er is een hoog potentieel voor  
natuurherstel.

Imec, het grootste en gerenommeerde, onafhankelijke,  
Europese onderzoekscentrum op het gebied van o.m. micro-
elektronica, nanotechnologie en artificiële intelligentie gaat 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheden niet uit de weg. 
Wat begon met de installatie van een slechtvalkennestkast 
bovenop de Imec toren mondde uit in een investering in het 
bewaren, herstellen en uitbreiden van natuur in het Leuvense.

Extra duw in de rug  
voor bosaanplant 
In februari plantte Natuurpunt 8000 bomen in de Schelde-
vallei Moerzeke-Kastel, een jong natuurgebied in Hamme , 
Oost-Vlaanderen. Dit jaar danken we in het bijzonder een 
groep van bedrijven onder de leiding van Salesforce, een 
internationale marktleider in bedrijfssoftware voor het beheer 
van klantrelaties (CRM). Salesforce ondersteunt www.1t.org 
van het Wereld Economisch Forum. Hun missie: 100 miljoen 
bomen planten overal in de wereld tegen 2030.

Salesforce ging een dubbel engagement aan: naast financiële 
ondersteuning gingen ze ook op zoek naar bijkomende  
partners. Missie geslaagd. Het vond zeven partners bereid 
om ook hun duit in het zakje te doen: 4C Wipro, Accenture, 
AsUgo, Brightfox, Capgemini, Cloud Innovation en Deloitte.

 “Bij Salesforce geloven we dat bedrijven het beste platform 
voor verandering zijn. We zijn er ontzettend trots op dat we 
samen met onze partners een steentje kunnen bijdragen.", 
aldus Max Swerdlow en Carmina Coenen, Country Leader  
en Deputy Country Leader van Salesforce.

Natuurcampagnes zijn een groot succes 
Met laagdrempelige campagnes naar het grote publiek wil Natuurpunt bij 
zoveel mogelijk mensen verwondering en engagement voor natuur opwekken. 
Telcampagnes zoals het Grote Vogelweekend en de Grote Vlindertelling hebben 
bovendien een wetenschappelijke meerwaarde: met de ingezamelde data beschikt 
Natuurpunt over een gedetailleerd beeld van onze natuur. 

Natuurpunt kan voor het uitwerken, coördineren en communiceren van die  
campagnes beroep doen op trouwe bedrijfspartners zoals Tom&Co. De dieren- 
speciaalzaak is al jarenlang trouwe partner van 'Het Grote Vogelweekend', de 
Grote Vlindertelling’ en de ‘Nacht van de Vleermuis’. Dankzij de gezamenlijke 
promotie bereiken we heel wat mensen. Zo kon het laatste Vogeltelweekend  
rekenen op meer dan 70.000 deelnemers, een recordeditie.
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www.vogelweekend.be

 Tel op 30 en 31 januari een kwartier de vogels in je tuin en geef je resultaat door. Zo kan Natuurpunt de toestand van de vogels volgen. 

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die de natuur in Vlaanderen beschermt.
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30 & 31
januari

2021

HET GROTE 
VOGELWEEKEND

TEL DE VOGELS IN JE TUIN

Samen met 
Mi� aël Pas,

joepie! 

A2 recto Michael HGVW 2021.indd   1A2 recto Michael HGVW 2021.indd   1
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DE WULP
Europa’s grootste steltloper

Focus

De wulp is onze grootste waadvogel, of steltloper zoals we zeggen. De familie van de steltlopers omvat 
onder andere plevieren, kieviten, strandlopers, ruiters, wulpen, grutto’s en scholeksters. De reigers, 
ooievaars en ibissen horen daar niet bij. Verrassend misschien, en vooral verwarrend, want ze hebben 
toch allemaal lange poten? Tekst: Gerald Driessens

Er zijn echter systematisch verschillen tussen die vogelfamilies.  

Zo zijn steltlopers veel sterker gebonden aan getijdengebieden.  

Ze zijn kleiner en trekken vaak over lange afstanden (veel soorten 

pendelen tussen verschillende continenten). Op enkele uitzonde-

ringen na zijn ze allemaal grondbroeders. De wulp is de grootste 

van de Europese steltloperfamilie. Hij valt dus op, en niet alleen  

op vlak van grootte.

Sterk bedreigd
Vroeger vonden we broedende wulpen vooral in de grote  

Kempense heidegebieden, waar hun jodelende roep weerklonk 

over de vroege, mistige heide. Maar er vond een opvallende 

verschuiving plaats: de wulp is nu een uitgesproken weidevogel 

geworden. Meestal passen vogels hun strategie aan omdat ze daar 

beter bij varen, maar voor de wulp mocht het niet echt baten. 

Uiterst intensieve monitoring
Ze vallen dus niet op en broeden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

kieviten, steeds alleen. De wulp heeft daarom nood aan door- 

dachte en zeer intensieve reddingsacties, onder leiding van ware 

soortspecialisten. Pas na geduldig wachten en screenen kunnen 

zij de nestplaats lokaliseren en opvolgen. Nesten uitrasteren voor 

predatie, zorgen dat legsels of jongen niet worden uitgemaaid … 

het kan allemaal pas mits een zeer goed en intensief contact met 

de perceeleigenaren. De wulp op zijn beurt blijft erg wantrouwig 

en is bijzonder verstoringsgevoelig. Wulpenexperts weten dat ze 

uiterst waakzaam moeten zijn en voeren al die taakjes uit op 

kousenvoeten.

De langste bek
De wulp wordt als grote voorbeeld aangehaald wanneer er in de 

biologieles iets geleerd wordt over snavelvormen bij vogels; snavel 

omhoog is kluut, snavel omlaag is wulp. De lange, neergekromde 

wulpensnavel meet gemiddeld 9 tot 15 cm en bij vrouwtjes is hij 

doorgaans 3 cm langer dan bij mannetjes. In een groep zijn de 

mannetjes en de vrouwtjes daardoor in één oogopslag van elkaar 

te onderscheiden. 

Die extreem lange snavel maakt het de wulp mogelijk om dieper  

in het slijk op zoek te gaan naar prooien dan andere soorten. 

Afhankelijk van de foerageerplaats kunnen dat verschillende 

soorten wormen en kleine kreeftachtigen zijn, maar ze eten ook 

kleine krabjes.
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Focus

SLECHT-WEER BROERTJE
In West-Europa zien we een nauwe verwant van de wulp, 

de regenwulp. Vooral dan tijdens de trek, wanneer ze 

pendelen tussen Noord-Europa en Afrika. Maar jaarlijks 

overwintert er tegenwoordig een enkeling in de Nieuw-

poortse IJzermonding. Regenwulpen zijn met hun 40 tot 

42 cm iets kleiner. Ze zijn iets donkerder bruin en hebben 

een kortere snavel. De bekendste roep is een opvallend 

bibibibibi, dat men vaak in het duister of zelfs ’s nachts 

hoort, wanneer groepjes regenwulpen op trek zijn.

50 – 60 – 80 - 100
In West-Europa vind je geen grotere waadvogel dan de wulp. 

Zoals bij de andere steltlopers is het vrouwtje zichtbaar 

groter: mannetjes meten 50 cm van snavel- tot staartpunt, 

vrouwtjes 60 cm. In de vlucht zien wulpen er verrassend groot 

uit. Het formaat op afstand lijkt wat op een bruine meeuw. 

Mannetjes meten dan 80 cm, vrouwtjes zelfs een meter.

170 - 230
Terwijl de broedpopulatie voor Vlaanderen in 2002 nog 

geschat werd op 500 tot 600 broedparen, spreken we in 

2013-18 nog slechts over 170 tot 230 paartjes. Daarmee volgen 

de Vlaamse wulpen de West-Europese trend, want ook in 

landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk stelt men een 

dramatische afname vast, en is men resp. 40% of meer dan de 

helft van de broedpopulatie kwijt.
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Lange kromme snavel om diep 
in de grond of de modder te 

boren naar prooien.

Bijna alle leden uit de 
wulpenfamilie hebben 

loodgrijze poten.

Zeer goede schutkleur, de gemarmerde 
tekening maakt hen in bepaalde  

biotopen vrijwel onzichtbaar.

Onomatopee
“Wuu-liep”. De wulp roept zijn eigen naam en dat helpt als je nog 

niet zo vertrouwd bent met de herkenning ervan. In het Engels 

omschrijven ze de roep eerder als Cour-leeee; de Engelse naam  

van de wulp is dan ook curlew.

Tijdens de balts jodelen wulpen heel opvallend. Het is zonder 

twijfel een van de meest sfeervolle ervaringen die je in onze 

natuur kan meemaken. Ze brengen dit geluid voort tijdens een 

baltsvlucht: opklimmend in de lucht en dan langzaam in  

fladderende glijvlucht naar de grond. Vaak is die aanzwellende 

zang te horen op rustige en windstille ochtenden.
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NIEUWE MAN  
    IN DE SLOOT

Seizoensweetjes

De driedoornige stekelbaars is de meest algemene.  Een visje 

dat doorgaans zo’n 4 cm lang wordt en genoemd is naar de  

stekels op de rug, een bescherming tegen predators. De leef- 

wijze van die stekelbaars is best interessant. Het concept 

‘nieuwe man’ hebben we misschien wel aan dit visje ontleend. 

Het mannetje van de driedoornige stekelbaars krijgt in de paar-

tijd een felrode keel en buik en helderblauwe ogen. Taak één op 

zijn to-do-list: een huis bouwen. Hij verzamelt allerlei plant-

aardig materiaal en kleeft dat met een lijmachtige substantie 

aan elkaar. Door er doorheen te zwemmen, maakt hij er een 

tunneltje van. Dan wordt zaak om een vrouwtje naar dat nestje 

te lokken. Met zijn staart maakt hij het vrouwtje duidelijk dat 

ze eitjes in dat nest moet afzetten. 

Het is het mannetje dat het nestje mét eitjes bewaakt en met 

behulp van staartbewegingen van voldoende zuurstof voorziet. 

Nadat de eitjes uitkomen (vaak na ongeveer één week) bewaakt 

papa stekelbaars de jongen nog even in het nest. Te snelle 

weglopers worden door de vader weggehapt en weer in het 

nest gespuwd. Na enkele dagen gaan de jonge visjes echter hun 

eigen weg. Mama’s komen er bij de opvoeding niet aan te pas. 

Valt er over een klein visje als de stekelbaars wel iets interessants te zeggen? Tja, teveel eigenlijk om 
op deze pagina te krijgen. Dat we in ons land twee soorten hebben: de tiendoornige stekelbaars en  
de driedoornige stekelbaars. En dat er van die laatste nog eens drie ondersoorten zijn: een zeevorm, 
een brakwatervorm en een zoetwatervorm. 
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Seizoensweetjes

Aronskelk: bestuiving 2.0
De meeste voorjaarsbloeiers 
volgen een simpele, maar vrij 
doeltreffende strategie: de 
bloemen zijn aantrekkelijk voor 
hommels en andere  
insecten, en die zorgen voor de 
bestuiving. Maar de gevlekte 
aronskelk, die we vooral in 
bronbossen vinden, pakt het 
ingenieuzer aan. De plant ziet 
er gek uit, met een steriele kolf 
en daarachter een rechtop-
staand schutblad. De eigenlijke 
bloemen zitten verscholen onder 
die kolf.  
Wanneer de plant bloeit, laat 
hij de temperatuur in die ‘kelk’ 
oplopen tot meer dan 30°. De 
plant verspreidt dan een geur 
die motmugjes aantrekt. Die 
glijden vanaf het spekgladde 

blad de kelk in en zitten dankzij een krans van haren onderin gevangen. 
Vervolgens komen ze in contact met een kleverige stof, waarna stuif-
meelkorrels in de plant vrijkomen. Eens de mugjes vol stuifmeelkorrels 
kleven, verslappen de haren en krijgen de beestjes de kans om te  
ontsnappen. Op naar een volgende plant!

Respect voor de pisbloem
Mooi frisgeel, alomtegenwoordig, maar niet altijd geliefd: paarden- 
bloemen. Velen zien ze liever niet in hun gazon, en een wei vol paarden- 
bloemen wijst vaak op overbemesting. Maar als fleurige en talrijke lente-
bloeier is de paardenbloem een belangrijke voedselbron voor o.a. hom-
mels en bijen. Wist je dat er zelfs een paardenbloembij rondvliegt?

Paardenbloemen worden vaak pisbloemen genoemd. Dat klinkt ook niet 
zo positief. Het heeft niks te maken met het sap van de plant, maar wel 
met de vochtafdrijvende eigenschap. Vandaar de Franse naam ‘pissenlit’. 
In West-Vlaanderen worden paardenbloemen ook wel ‘beddepissers’ 
genoemd. Wat dan weer doet denken aan een beestje: een pissebed. Maar 
vreemd genoeg helpt een oud middeltje op basis van gemalen pissebed-
den tegen… bedplassen.
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VRAGEN
aan Wim

Natuurexpert Wim krijgt de meest uiteen- 
lopende vragen van natuurliefhebbers.

Wat is de invloed  
van al dat strooizout?

Er is massaal zout gestrooid tijdens de voorbije 

winterprik. Dat belandt o.a. in bermen. Vooral 

vlak naast de rijweg bevat de bodem hoge 

zoutconcentraties. Heel wat inheemse planten 

zijn daar niet tegen bestand. Maar planten die 

van nature aan de kust groeien, zoals herts-

hoornweegbree en Deens lepelblad, nemen hun 

plaats in. Er is nog niet veel bekend over de 

impact op dieren. Als het zout in een opvang- 

bekken terechtkomt waar ook amfibieën zich 

voortplanten, dan is dat voor kikkers niet gezond. 

Gelukkig ligt het merendeel van de voort- 

plantingspoelen niet vlak naast een drukke weg.

Ik vond een kreeft (in het  
binnenland). Kan dat?

In West-Europa komt van nature de Europese 

rivierkreeft voor. Maar die soort is in ons land 

uitgestorven. In de plaats daarvan planten niet 

minder dan zes exotische kreeftensoorten zich 

nu in Belgische wateren voort. Het gaat vooral 

om Amerikaanse rivierkreeften. In tegenstelling 

tot de Europese rivierkreeft hebben die niet 

noodzakelijk helder en zuurstofrijk water nodig. 

Ze doen zich te goed aan plantaardig en dierlijk 

voedsel (slakken, insecten, maar ook amfibieën). 

Omdat ze in hoge aantallen kunnen voorkomen,  

hebben ze een negatieve invloed op de lokale 

biodiversiteit. Over het reilen en zeilen van die 

exoten lees je alles in de laatste Natuur.focus.
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Elk nummer vinken we met een jonge Natuurpunter drie 
dingen af van de ’50 dingen die je moet doen voor je 12’. 
Hugo (8) is een echte avonturier die er graag op uit trekt  
en zot is van water.  

Natuurpassie

Volg jouw stok in een rivier of plas
“Als ik water zie, dan wil ik er liefst een steen, een blaadje of een 
stok in gooien. Het is fijn om te kijken hoe de stroming die dan 
meeneemt. Soms gooi ik het er van ver in en soms laat ik een stok 
zachtjes aan de oever los. Dan beeld ik me in dat het een boot is 
voor insecten en volg ik tot waar ze opnieuw aanmeren.” 

Zoek een figuur in de wolken 
“Zie jij de schildpad ook? En de vogel met de gespreide vleugels? 
Misschien zie je wel een vuurspuwende draak. In de wolken 
figuren zoeken vind ik fijn, omdat ik dan mijn fantasie kan gebrui-
ken en zo kan je steeds weer iets nieuws ontdekken in de lucht.” 

Stap door een rivier of beek 
“Ik vind het heerlijk om door water te lopen. Het ruisende geluid van 
het water, dat vind ik fijn. Door water en modder stappen is ook een 
uitdaging, want dan moet ik meer kracht gebruiken. En als je geluk 
hebt, zie je ook een visje of ander diertje in het water.”

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

natuurpunt.be/50dingen
Meewerken aan deze rubriek?

Mail ons: redactie@natuurpunt.be
/groups/wildebuitendingen40 NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2021



Natuurpunt Winkel

Natuurpunt Winkel

VOGELS VOEREN
Deze hangende voedertafel heeft stevige 
ophangkoorden, zo kun je hem overal in je 
tuin ophangen.

Hangende voedertafel Aarhus

Van € 16,99   Voor € 13,99

Art. nr. 93615

NATUURPUNT MONDMASKER
Dit stoffen masker bestaat uit 3 lagen. Daardoor is het zacht, licht, 
ademend en biedt het goede bescherming.

Natuurpunt mondkapje

€ 6,29 Leden  
€ 6,99 Niet-leden 

Art. nr. 97359

PETJE OP PETJE AF
Deze groene Natuurpunt pet is van 100% katoen, heeft een stevige 
pasvorm en is voorzien van luchtgaatjes.

Natuurpunt pet

€ 13,49 Leden  
€ 14,99 Niet-leden 

Art. nr. 97349

2 IN 1 VOEDERHUIS
Vogels genieten van het voer door de 
openingen aan de zijkant én via het 
voederschaaltje aan de onderkant van 
het voederhuis.

Voederhuis Roskilde

Van € 19,99 Voor € 15,99

Art. nr. 93619

ACTIE

HAAL DE NATUUR NAAR JE TUIN
Dit boek legt je uit hoe je een stukje natuur  
kunt creëren in je eigen tuin.

Tuinieren met wilde planten

€ 17,91 Leden  
€ 19,90 Niet-leden

Art. nr. 6156084

GEEN ONKRUID MEER
Dit voedzame vogelvoer is van de 
allerhoogste kwaliteit. Het bevat geen 
schillen, waardoor er geen onkruid onder 
je voederplek groeit.

Hi-energy no mess 4 liter

Van € 9,99 Voor € 7,99

Art. nr. 11068

Grootste keuze aan 
natuurproducten

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

NIEUW

ZEG HET MET EEN KAARTJE
Deze kaartenset bestaat uit 10 kaarten met vijf verschillende en 
prachtige natuurfoto's.

Afmetingen: 13,5x13,5 cm

Natuurpunt wenskaartenset

€ 8,09 Leden  
€ 8,99 Niet-leden 

Art. nr. 95109

NIEUW

ACTIE

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

41maart | april | mei 2021     NATUUR.BLAD



NATUUR ...in de stad

Wat plantennamen betreft, 

toont de Franse taal weinig 

fantasie: je verfranst de 

wetenschappelijke naam et 

voilà. Wat betekent ‘Helxine’ 

zelfs? Het verwijst dan nog naar een vorige. 

Enfin, de nieuwe wetenschappelijke naam van 

het plantje op de foto is Soleirolia soleirolii en 

wordt gelinkt aan Joseph-François Soleirol, een 

19e eeuwse Franse legeringenieur met een passie 

voor botanie. Eigenlijk was het zijn jongere broer, 

Henri-Augustin Soleirol, met hetzelfde beroep en 

dezelfde passie, die het plantje zou ontdekt 

hebben op Corsica, waar hij gelegerd was. Van 

nature komt slaapkamergeluk ook voor op 

andere mediterrane eilanden. Wij kennen het 

vooral als kamerplant. 

Duitsers beschrijven met hun ‘Bubikopf’ 

(pagekopje) het fijne groen dat welig over de 

randen van het bloempotje golft. Het Engelse 

‘Mind-your-own-business’ (moeidumeduw- 

eigezake) ligt in de lijn van ons ‘slaapkamergeluk’, 

en doelt ook op een eerder privé-aangelegenheid. 

Geen idee trouwens wat mensen verwachten als 

ze zich ‘slaapkamergeluk’ aanschaffen.  

Disclaimer: het is het plantje dat geluk heeft als 

het in een slaapkamer terecht komt. Een koele, 

lichtarme ruimte.  ‘Badkamergeluk’ zou er voor 

kunnen zorgen dat het plantje in huis in een nog 

beter biotoop terecht komt. Maar ‘slaapkamer-

geluk’ spreekt nu eenmaal meer tot de verbeel-

ding en prikkelend verkoopt gewoon beter. 

Heeft ons opwarmend klimaat de stap van slaap- 

of badkamer naar de straten van onze stad 

vergemakkelijkt? 

Trouwens, prikkelend: slaapkamergeluk is familie 

van onze brandnetel. En dus ook van het klein 

glaskruid, dat met succes oude vochtige muren 

in de stad koloniseerde en zo een niche invult die 

bij ons nog min of meer vacant was. Slaapkamer-

geluk zoek je best aan de voet van muren, naast 

die lekkende regenpijp bijvoorbeeld. En eens het 

zich in een tuin thuis voelt, durft het zelfs wel 

eens een gazon ‘over te nemen’. De Britten 

-gazonliefhebbers par excellence- noemen het 

plantje daarom ook wel ‘Corsican curse’, de vloek 

uit Corsica…

Of hoe de een zijn geluk de ander zijn probleem 

kan zijn.
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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.

Slaapkamergeluk: what’s in a name
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...in je tuin

Overal in de tuin komen groene 

sprieten boven het bruine, 

halfvergane bladafval tevoor-

schijn. Vinken fourageren tussen 

de paarsroze cyclamen, de 

zachtgroene bloemen van stinkend nieskruid 

boven hun blauwgroene slippenbladeren 

brengen speelsheid rond de pergola. 

En kijk, daar zie ik enkele nóg lichtere stippen,  

de eerste sneeuwklokjes laten hun witte kopjes 

al zien! “Witte kopjes”? Sja… maar toch ook weer 

niet écht… Sneeuwklokjes lijken wit maar zijn 

eigenlijk kleurloos. Als je de bloemblaadjes 

tussen je vingers fijn perst, verwijder je de 

luchtbelletjes tussen de bladcellen en daarmee 

verdwijnt ook de witte kleur. Het zijn deze 

luchtbelletjes die het invallende licht in alle 

richtingen weerkaatsten, waardoor wij het als 

wit zien. De Franse naam “perce-neige” laat geen 

twijfel bestaan over wat we normaal verwach-

ten van dit lieflijk bloemetje maar helaas, 

sneeuwklokjes die boven de sneeuw uitsteken 

zie je al lang niet meer elk jaar! Misschien wordt 

het tijd dat onze Franse vrienden een nieuwe 

naam bedenken?

Lentebloeiers
De ontdekking van de sneeuwklokjes doet me 

aandachtiger kijken en ja hoor, in het gras steken 

de eerste gele krokussen net boven het groen uit 

en ik vind zelfs 1 wilde narcis die morgen beslist 

helemaal ontloken zal zijn. De sneeuwklokjes, 

krokussen en narcissen danken het aan hun 

bolletjes dat ze zo vroeg in het seizoen bloeien. 

Bij het bovenkomen in het voorjaar beginnen ze 

immers alweer reservevoedsel op te slaan in hun 

bolrokken en net dat reservevoedsel maakt een 

snelle groeispurt op het einde van de volgende 

winter mogelijk. 

Maar als de grond beweegt of verstoord wordt, 

kunnen bolletjes wel eens wegrollen. Niet 

getreurd, ze gaan niet verloren. Uit de bol groeien 

trekwortels en zodra de wortelpunten stevig 

verankerd zijn in de bodem, trekken de bovenste 

delen van de wortels samen en halen de bol zo 

dieper in de grond. Het bloemetje heeft een 

nieuw plekje gevonden en zal daar misschien nog 

jaren blijven groeien.

Wat kunnen planten toch ongelooflijk slim en 

flexibel zijn!
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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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Een klein warmbruin pluizig bolletje 

hangt te zoemen in de lucht. Net voor 

een vrouwelijk wilgenkatje. De zes 

dunne pootjes hangen naar beneden 

en aan de voorkant, tussen twee grote 

ogen, puurt een lange rechte snuit richting 

nectar. Een oppervlakkige landing volgt, de 

motoren blijven draaien en ze zuigt via haar 

rietje van de honingdauw. Het bruine watje sput-

tert nectardronken naar beneden en blijft aan de 

voet van de berm zoemend in een plekje los zand 

hangen, als in een eeuwigdurend landingsma-

neuver. Het lijkt een beetje op een stofbad maar 

dan toch met koudwatervrees, alleen de 

achteronderkant wordt gedipt. Ondertussen 

blijven de vleugeltjes van jetje geven en piekt de 

lange snuit recht vooruit. Nu helikoptert ze 

langzaam tegen de met voorjaarszon beschenen 

berm op, die gepokt is met nesten van grijze 

zandbijen. Hikkend schuift het donsje over de 

kleine helling, op slechts enkele centimeters van 

de grond. Schokkerig bij elke hik maakt ze een 

klein sprongetje, het achterlijf zwiept even naar 

voren en dan volgt een positieverschuiving. 

Andermaal een hik. Of twee. Dan verglijdt ze 

weer. Wat moet het leuk zijn om met de lentezon 

op je pelsje in een roes over het landschap te 

zweven en gekke dingen te doen. 

Tot daar mijn wollige waarneming.

Wat eigenlijk gebeurt, is dat dat vliegend 

organisme, verwant aan de zweefvlieg, bezig is 

met het afwerken van een strikte agenda, 

afgestemd op de levenscyclus van enkele 

soorten zandbijen. Zij slurpt nectar als brandstof 

voor haar vlieginspanningen. Ze bepoedert haar 

eitjes met zand om ze minder kleverig te maken. 

Ze overvliegt de zandbijennesten en schiet met 

slingerbewegingen van haar achterlijf de eitjes 

één voor één richting holletjes. De larven kruipen 

de gang verder in naar de bijennestkamer, vreten 

zich eerst door de voedselvoorraad en consume-

ren tot slot de bijenlarve. Daarna keert de rust 

weer onder de grond. Er wordt verpopt door bijen 

en vliegen, en pas de volgende lente aanschouwt 

een nieuwe generatie van beide soorten de 

onschuldige voorjaarszon. Mooi toch!

Gewone wolzwever

Bio: Gunter Stoops woont in Gent en 

is archeoloog, altijd op zoek naar het 

wat? Waarom? Hoe? Het verhaal en 

de samenhang. Tijdens de werkuren 

betreffende de menselijke soort, 

erbuiten wat alle andere soorten 

aangaat. Als natuurgids deelt  

hij graag die passies. Kijken, 

waarnemen, de tijd doden, wetend 

dat er te weinig van is. 
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ZEISS SF REEKS Ø32/ Ø42
vederlicht én haarscherp

Korting + gratis harnas en reinigingset

Actie vanaf 01/4/2021 tot 30-06-2021

SPECIAAL VOOR NATUURPUNT LEDEN

8x32 € 2340 € 2059
10x32 € 2390 € 2103
8x42 € 2595 € 2283
10x42 € 2645 € 2327

✔  opticale perfectie met haarscherpe beelden
✔  uitgebalanceerd door ergobalance concept
✔  vederlichte constructie
✔  ongelooflijk groot beeldveld

AANBEVOLEN DOOR DÉ  
TELESCOPENSPECIALIST

HOOGTEPUNTEN VAN DE REIS
• Interessante Nederlandstalige lezingen door 

o.a. Walter Roggeman, erevoorzitter van Natuurpunt

• Bijzonder veel kans op het spotten van het Noorderlicht

(activeer het Noorderlichtalarm in uw kajuit!)

• Mogelijkheid tot het spotten van talloze vogelsoorten 

en, met wat geluk, walvissen

• Eilandenarchipels van de Lofoten en Vesterålen

• Stedelijke toppers als Bergen, Trondheim, Tromsø

• Optioneel bezoek aan de Noordkaap

WWW.NORDIC.BE/NATUURPUNT2022

NOORDERLICHTREIS
NATUURPUNT 2022
12-daagse zeereis 
met Hurtigruten
Afreisdata: 01.02.2022 * Voor leden van Natuurpunt, geldig t.e.m. 28.02.21

€ 2.395 pp

Vanaf
€ 75 vroegboekkorting* 

NORD-2020-007 Adv natuurpunt def.indd   1NORD-2020-007 Adv natuurpunt def.indd   1 10/02/21   17:2010/02/21   17:20



Op stap met

   op stap met...
Alexander Van Braeckel

Maandag 10u30
In 2018 werd hier een viertrapse stuw aangelegd, waar vissen 

langs kunnen. Die zorgt ervoor dat we minder snel grondwater 

verliezen uit de meersen en het sponseffect zo bewaard blijft. 

We verwijderen hier aangespoeld strooisel aan de kantelstuw.

Maandag 14u10
Tine, één van onze vrijwilligsters uit de Natuurpuntwerkgroep 

Langemeersen meet het grondwaterpeil. Dit gebeurt elke twee 

weken. Die metingen voeren we uit sinds 2007, ze speelden een 

belangrijke rol in de realisatie van de vistrap. 

 

Bio 
Alexander Van Braeckel, 45, 

werkt als onderzoeker aan het 

Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek en geeft advies 

rond beheer langs Zeeschelde, 

Maas, Zwin … Voor Natuurpunt 

volgt hij de plantenversprei-

ding, het waterpeilbeheer en 

graslandbeheer op en koopt 

percelen aan. Daarnaast is hij 

actief in het bestuur van de 

lokale afdeling en de 

Plantenwerkgroep Vlaamse 

Ardennen. 

MA 14:10MA 10:30
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Op stap met

Woensdag 13u25
We dunnen de wilgentakken uit van één van de 

vele knotwilgenrijen in het noordwestelijk deel 

van de Langemeersen. De gemeente Wortegem-

Petegem haalt tegelijkertijd de wilgentakken op 

van de werkdag die Paul organiseerde.

Vrijdag 9u30
Theo en ik overlopen de jaarrapporten, natuur- 

beheerplannen en de verlengingen van erken-

ningsdossiers van de Langemeersen. Theo schrijft 

meestal het deel over de fauna, Paul over het 

beheer en ik hou me bezig met alles over flora en 

de algemene redactie.

Vrijdag 16u05
In de meersen werken we samen met verschillende land- 

bouwers. Zij komen hooien en hun koeien doen de  

nabegrazing. Ook Stefaan zijn koeien grazen bij ons. Het 

beheer van de Langemeersen wordt voor een groot deel 

uitgevoerd door landbouwers. Een mooie samenwerking.

Zaterdag 11u50
Ik toon Theo de overgang tussen oeverwal in de komgrond,  

de plek waar je zeer zeldzame weidekervel, ontdekt in 2008, 

kan verwachten. Hier groeit nu de grootste populatie  

van Vlaanderen.

DO 09:30

VR 16:05

ZA 11:50

WO 13:25
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Column

Tegen de tijd dat u dit leest, zal 

bijna iedereen minstens één 

verjaardag in lockdown 

hebben gevierd. Ongelofelijk, 

toch? Toen wij laatst aan de 

Kerstbrunch zaten, enkel met ons viertjes, 

dacht ik aan de Paasbrunch eerder dat jaar, 

ook al met ons vieren. Ik had bij die 

Paasbrunch in 2020 nooit gedacht dat de 

Kerstbrunch nog stééds met ons vieren zou 

zijn. Ook al kan ik al die beperkingen best 

goed aan en vind ik dat we dat met z’n 

allen echt flink hebben volgehouden – het 

mag nu wel stoppen van mij. Ik wil terug 

mensen zien! Plakkerige mensen op een 

dansfeest en snuisterende mensen op 

rommelmarkten met walmen van 

gebakken ajuin. Ik wil mijn vrienden weer 

begroeten zonder nadenken en zorgeloos 

afspreken op café. 

Tegelijk vond ik het prachtig om te merken 

hoe iedereen een originele invulling gaf 

aan al die openluchtvieringen. Zo was ik 

het voorbije jaar op bosfeestjes, straat- 

babbels, picknicks, een tuintrouwfeest, 

wandeltochten met afwisselend drie 

andere wandelaars naast het feestvarken. 

Ik kreeg honderden ontzettend fijne, 

grappige en zelfs ontroerende verjaardags-

brieven – en ik ben er zeker van dat ik die in 

‘gewone tijden’ nooit zo massaal zou 

hebben gekregen. Ik aperitiefde aan de 

oevers van de Demer, klonk bovenop 

mijnterrils, ontdekte de sandwich raclette 

van het Terkamerenbos en we aten noedels 

in de sneeuw. We lazen nieuwjaarsbrieven 

buiten, bij kaarslicht, we wandelden zo 

veel dat zelfs ik wel eens wat anders wilde 

doen dan wandelen, we bakten wafels op 

de stoep en er was chocomelk. Véél 

chocomelk. Zoals Spinvis het ooit zong: ‘Ik 

krijg een biertje van Luuk, hij zegt ‘we vieren 

het toch’, en dan verdwijnt hij opeens.’ 

We vieren het toch. Groot gelijk! Waarom 

ook niet? Je kunt je feesten blijven 

uitstellen, maar je kunt ze ook gewoon 

vieren, ook al is het dan anders dan anders. 

Als we één ding geleerd hebben van de 

voorbije maanden, moet het wel zijn dat je 

nooit kunt weten wat morgen brengt.  

Ik bereikte zelf de iconische leeftijd van 

veertig jaar in november en ook al plande 

ik een groot dansfeest, na heel wat  

wikken en wegen en, oh joepie, weer 

versoepelingen, en dan, oh nee, toch weer 

verstrengingen, bedacht ik het ultieme 

coronaproof verjaardagsplan. 

Veertig jaar? Veertig wandelingen! Dat zou 

het worden. Ik nodigde mijn beste vrienden 

en familie uit om met mij een dagje door te 

brengen. Aan zee, een dauwtrip, een 

avondwandeling, een picknick, naar het 

doorkijkkerkje in Borgloon, naar het 

Zoniënwoud, fossielen zoeken, klimmen, 

kanovaren… Allemaal dingen die zonder 

the ‘rona misschien nooit zouden zijn 

geregeld. 

Natuurlijk weet ik wel dat het ambitieus is. 

En dat ik waarschijnlijk die veertig 

wandelingen niet allemaal gedaan zal 

hebben, als ik alweer eenenveertig word. 

Maar ik heb toch al een paar onvergetelijke 

momenten achter de rug, er staan er nog 

heel wat op de planning, én… ik zal het 

tenminste geprobeerd hebben. Dus, op 

welke manier dan ook: we vieren het tóch. 

 

PROFIEL Sarah Devos
Sarah Devos is schrijver en illustrator van o.a. Het 
bosboek, Het zeeboek en Het ruimteboek - boeken 
voor iedereen die zich soms ook verwondert over al dat 
moois ter land, ter zee en in de lucht. Momenteel legt 
ze de laatste hand aan het vierde boek in deze reeks: 
Het hemelboek, over wolken, wind, regenbogen en nog 
veel meer.

We vieren het tóch

Een dauwtrip, naar 
het Zoniënwoud, 
fossielen zoeken, 
klimmen... Allemaal 
dingen die zonder  
the 'rona misschien 
nooit zouden zijn 
geregeld.

Sarah
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Testament

“We willen natuur schenken  
aan de gemeenschap waarin  

we opgroeiden”
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Familie Caron erfde een bos en schonk het aan Natuurpunt.

“In 1956 kochten onze ouders een stuk grond en teelden er, net als vele andere gezinnen in de streek, witloof, aardappelen  
en tarwe. Toen ze ouder werden besloten ze er bomen aan te planten. In de lente van 2020 overleed onze vader en werden  
we plots met zeven eigenaar van een bos. We wilden het graag zelf beheren maar merkten al snel dat we expertise misten.  
Via vrienden kwamen we in contact met de lokale Natuurpuntafdeling. Het gevoel zat juist. We vinden het belangrijk dat 
het bos ook in de toekomst natuur blijft en we zaten meteen op één lijn met Natuurpunt Druivenstreek. Zelf kunnen we dit 
moeilijk realiseren en daarom zijn we heel blij dat zij dit zullen waarmaken. We willen het graag Elzendaalbos dopen naar 
het toponiem van de oude akten, onze vader zou tevreden zijn. ”

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

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

In Turnhout staat aan de Graatakker 11 een statig herenhuis. Oud in al zijn kieren, maar nog heel levendig. Binnen huist een 
grote verzameling opgezette dieren uit de tijd dat ze nog spraken. Natuurpunt CVN wekt ze er af en toe weer tot leven.  
En met de dieren komen dan de mensen. En de kinderen. En dan kirt en tiereliert het in het Natuurpunt Museum.

Tekst en foto’s: Geert De Kockere

Van onderen tot boven ademt het herenhuis uit 1911 nog historie 
uit. Mozaïekvloeren als reuzenpuzzels, schouwen die ooit rookten 
en een monumentale trap, waarin zovele zolen al geschiedenis  
schreven. Zo kom je in stijl boven in het museum op de eerste  
verdieping. Je wordt er meteen van alle kanten bekeken. Al die 
ogen, al die dieren. Je kijkt zelf je ogen uit en leert er wat van.  
Van die dieren of over de versnippering van ons landschap  
bijvoorbeeld.

Ik hou van het geroezemoes in het museum. Van het zachte  
geroezemoes als ik op de bovenste verdieping zit te schrijven  

in het Huis van de Haiku, waarmee we af en toe een poëtisch  
steentje bijdragen. Om de dieren eens anders te bekijken. Door  
de bril van een haiku. Kennis en poëzie, het is een mooi verbond.

En achter het huis ligt nog een prachtige tuin! Met bomen en 
struiken en wilde bloemen. En met een waterpoel waarin de kikkers 
je liggen aan te kijken alsof ze vragen of je wat van ze aan hebt.  
In het vroege voorjaar krioelt het er van de tuinvogels, die door  
kinderen dan met verrekijkers worden begluurd, en in de zomer 
giert het er. Want onder de dakgoot hangt het vol met kleine  
datsja’s: nestkasten vol nieuw gierzwaluwenleven. En leven  
maken ze!

Maar gelukkig wordt het ’s avonds altijd weer stil in het museum. 
Dan kom ik op de toppen van mijn tenen naar beneden en glip 
nog even het donkere museum binnen: Night at the Museum. Dan 
vertellen de dieren mij hoe fijn ze het vonden dat er weer mensen 
en kinderen naar ze kwamen kijken. Jij ook eens?  

Gratis open van woensdag tot en met vrijdag  
van 12.30 tot 16.30 uur.
www.natuurpunt.be/museumturnhout
www.facebook.com/natuurpuntmuseumenerfgoed
014-47 29 50, museum@natuurpunt.be

Als de dieren weer spreken
Het Natuurpunt Museum door de ogen van
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Agenda

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 1 maart. Daarom hebben we er voor gekozen 
ook in dit tijdschrift geen activiteiten te publiceren.  
Ons up-to-date aanbod vind je altijd op onze website.  
www.natuurpunt.be/activiteiten

Maak je tuin lenteklaar
De dagen worden langer en de temperaturen stijgen. De winter-
rust is voorbij. Tijd om je tuin om te toveren in een paradijs voor 
dieren, planten én jezelf. Ga aan de slag met deze 5 tips om je 
tuin helemaal lenteklaar te maken:  

1.  Hang nestkastjes op: al in de vroege lente nemen heel wat 
vogels hun intrek in een nestkastje. Zorg dat je het kastje op 
tijd leeg en proper maakt en voorzie nestmateriaal in je tuin. 
Niet veel later geniet je mee van kleine vogeltjes. Voeder  
vanaf dan meelwormen of fijngestampte eierschalen, want  
die kleintjes hebben extra kalk en eiwitten nodig.

2. Leg een blotevoetenpad aan: gebruik verschillende 
ondergronden zoals stukjes gazon, paden van houtsnippers, 
ronde kiezeltjes, boomschijven, niet te scherpe natuurstenen 
of enkele betondals. Zo’n uniek blotevoetenpad laat 
bovendien ook regenwater doordringen in de bodem en biedt 
schuilplaats aan tientallen diersoorten. 

3. Maak je tuin vlindervriendelijk: denk nu al aan de vlinders die in 
de zomer in je tuin zullen rondfladderen! Plant waardplanten 
en laat brandnetels staan. 

4. Hang je bijenhotel op: kies een zonnige plaats. Onthoud dat je 
bijenhotel géén onderhoud vergt en dat je het dus niet moet 
proper maken voor je het weer ophangt in je tuin. 

5. Maak van je gazon een mini paradijs. Maai niet te vaak en laat 
mos en bloemen toe. Zo is het niet alleen een feest voor jou 
en maak je van je gazon een stukje tuin vol leven. 

Meer tips? Download onze tuingids op  
www.natuurpunt.be/tuingids
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Activiteiten 
& Cursussen 

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

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/agenda

24.03 Cursus: Planten voor beginners
Scherpenheu-
vel-Zichem

25.03 Cursus: Vogels herkennen in en rond je tuin Turnhout

25.03 Lezing: De levende tuin Opwijk

30.03 Cursus: Amfibieën en reptielen Sint-Andries

30.03 Cursus: Planten voor beginners Koksijde

01.04 Lezing: Wilde bijen met Joeri Cortens Oud-Turnhout

19.04 Cursus: Dagvlinders Kasterlee

24.04 Cursus: Natuurverkenner Tielt

26.04 Cursus: Weidevogels Pelt

27.04
Cursus: Vogelgeluiden van ruigten en 
rietvelden

Ingelmunster

29.04 Webinar: Wat je moet weten over … de otter!

03.05 Cursus: Dagvlinders Herselt

04.05 Cursus: Grassen, zeggen en russen Sint-Andries

04.05 Lezing: De wondere wereld van de vogels Knokke-Heist

04.05 Cursus: Dagvlinders Niel

06.05 Lezing: Lang leve de insecten Mechelen

11.05 Online cursus weidevogels

17.06 Online cursus dagvlinders
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“We hebben de verantwoordelijkheid 
én de kansen om volop te blijven 

werken voor natuur.”

Interview met de voorzitter
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 Ik citeer: ‘Zeearenden en wolven naderen de Vlaamse 

grenzen.’, dat valt ondertussen niet meer te ontkennen.

Wolven kwamen inderdaad nog sneller dan verwacht binnen-

lopen. We leefden met velen intens mee met wolvin Naya en de 

eerste jonge wolven in Vlaanderen sinds mensenheugenis.  

Een heel trieste domper was dan ook dat ze werden gedood. 

Gelukkig staken nieuwe wolven al snel de grens over. Toch  is 

duidelijk dat het in het versnipperde Vlaanderen met weinig 

grote natuur voor wolven voorlopig niet eenvoudig is een roedel 

groot te brengen. Zeearenden broeden nu vlakbij  in de  

Nederlandse delta en zijn regelmatig te zien in Groot- 

Saeftinghe, een prachtig grenspark in ontwikkeling. Maar  

ook andere iconische grote soorten zoals de raaf, de otter en  

de oehoe keerden terug. We hebben met Natuurpunt sterk  

kunnen bijdragen aan die vooruitgang. Dat deden we niet in 

het minst door draagvlak te creëren voor die vroeger intens  

vervolgde soorten.

Welke soorten zie je vandaag aan de grenzen staan?

De intense voorjaarstrek van de kraanvogels van de voorbije 

weken doet dromen van die soort in Vlaanderen. De meest 

nabije broedplaats ligt nu op amper 20 km van Vlaanderen. 

Vorig jaar bracht een paartje trouwens de zomer al door in de 

Kempen. In Honsem in Vlaams-Brabant waar we wonen  

meandert de Jordaanbeek door het ‘Kraanbroek’. Het zou 

zomaar kunnen dat ze daar ooit terugkeren. Het belangrijk-

ste daarvoor zijn grote aaneengesloten natte natuurgebieden, 

venen en moeras waar de natuur op orde is en de rust gega-

randeerd. Ook de zwarte ooievaar, visarend en rode en zwarte 

wouwen zijn mogelijke soorten. En voor de verre toekomst 

droom ik van de terugkomst van oesterbanken in de Noordzee, 

de steur in de levende Schelde en opnieuw zingende paapjes op 

fluitenkruidstengels in natte riviervalleien. En waarom geen  

wisenten als beheerders in enkele natuurgebieden? Veel is 

mogelijk als we de natuur flink meer ruimte geven. En dat  kan 

door de realisatie van de Vlaamse bosdoelstellingen, het herstel 

van wetlands in het kader van de Blue Deal en het uitvoeren 

van de Europese biodiversiteitsstrategie die 30% van de  

oppervlakte van de lidstaten voorziet voor natuur.

Je schreef dat de relatie tussen landbouw en natuur  

een belangrijk punt zou zijn voor de toekomst. Hoe kijk  

je daar nu naar?

De verdergaande sterilisatie van het landbouwgebied moet 

worden gekeerd. De scheiding tussen natuur en landbouw lijkt 

nu soms bijna een feit. Als natuurbeweging staren we wat te 

veel weemoedig naar het verleden. We spannen ons in rond 

akkernatuur en weidevogels maar dat moet samengaan met 

systemische veranderingen: de 50% van Vlaanderen die nu 

landbouwgebied is moet naast voedselproductie ook andere 

ecosysteemdiensten leveren zoals recyclerende levende bodems, 

waterbeheer, koolstofopslag en recreatie. Dan rijst er de vraag: 

hoe zal dat betaald worden? Ten dele door opgelegde regelge-

ving (zoals voor erosie), ten dele door publiek geld uit het Euro-

pees Landbouwbeleid en ten dele door andere verdienmodellen. 

Modellen die minder inzetten op schaal en productie tegen  

de laagste kost voor de wereldmarkt, maar meer op  

differentiatie en hogere marges: biolandbouw, korte keten,  

producten verbonden aan de streek en verbrede landbouw  

met nieuwe plattelandsondernemers.

Wat had je graag anders gezien?

De pijnlijke gaten die vallen, ondanks de moeite om in natuur-

gebieden geschikt habitat te herstellen: grauwe vliegenvanger, 

gekraagde roodstaart, zomertortel, wielewaal, grote lijster, 

welriekende nachtorchis, het hele ecosysteem rond het  

gentiaanblauwtje. En die lijst is nog veel langer. Het is dweilen 

met de kraan open: stikstofdepositie, een veranderend klimaat, 

algemene verdroging, fragmentatie van habitats en problemen 

elders (zoals de jacht aan de Middellandse Zee en de teloorgang 

van de ecosystemen in de Sahel) zijn externe factoren met een 

impact op onze soorten en natuurgebieden en die zijn minder 

 6 jaar lang was Lieven De Schamphelaere voorzitter van Natuurpunt. Jaren waarin hij de 
ontwikkelingen van de natuur en het natuurbehoud vanop de eerste rij meemaakte. Eind maart 2015 
gaf hij als kersvers voorzitter zijn kijk op de uitdagingen voor de toekomst. Ik neem zijn eerste ‘Woord 
van de voorzitter’ erbij en blik samen met hem terug op het voorzitterschap en de uitdagingen voor 
de toekomst. Tekst: Sofie Versweyveld
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snel te verhelpen. Die grote uitdagingen 

van de klimaat- en biodiversiteitscrisis 

zullen volgehouden inspanningen van ons 

vergen. Ze vragen van Natuurpunt ook dat 

we intens meedenken buiten de grenzen 

van onze natuurgebieden. Dat we natuur en 

goed werkende ecosystemen bepleiten als 

noodzakelijke onderbouw voor de nieuwe 

economie en maatschappij die we dringend 

moeten ontwikkelen. Ook nieuwe techno-

logie hebben we nodig, maar samenwerken 

met natuur is de boodschap. 

Welke uitdagingen zie je nog voor  

de toekomst?

Het klinkt misschien heel vanzelfsprekend 

maar ik vind het erg belangrijk dat we 

opnieuw een relatie ontwikkelen met natuur 

en ermee gaan samenleven. Uit Nederlands 

onderzoek blijkt dat minder dan 5% van 

de kinderen een waterhoen of pimpelmees 

herkent. Terwijl de zorg voor de natuur ook 

start bij de allerjongsten. Daarom ben ik blij 

dat we bij Natuurpunt nu volop bezig zijn 

met het opstarten van een jeugdtraject.

 

 

 

 

 

Tenslotte schreef je: ‘We gaan samen 

met onze vrijwilligers en professionele 

medewerkers verder bouwen aan het 

Natuurpunt van morgen: een grote 

bruisende vereniging van mensen  

met een hart voor de natuur.’  

Missie geslaagd?

Natuurpunt is de afgelopen jaren zeer sterk 

gegroeid. Ik ben buitengewoon fier op de 

vrijwilligers en de professionele  

medewerkers en wat we samen bereikt 

hebben. De oppervlakte aan natuur stijgt, 

soorten keren terug of herstellen zich en 

meer en meer gezinnen vinden de weg naar 

Natuurpunt. We zien, zeker nu tijdens de 

coronacrisis, een duidelijke hernieuwde 

interesse voor natuur bij het brede  

publiek. Uit onderzoek bleek ook dat 

48.000 mensen zich vrijwillig inzetten 

voor onze vereniging. 48.000 mensen én 

124.000 gezinnen met een hart voor de 

natuur. Ik had mijn voorzitterschap niet 

mooier kunnen afsluiten. Dat groot maat-

schappelijk draagvlak geeft ons zowel de 

kansen, als de verantwoordelijkheid om  

in de toekomst volop te blijven opkomen 

voor natuur. Natuur die we ook zelf zo 

nodig hebben.

Mijn liefde voor de 
natuur is al heel vroeg 
begonnen. Blijkbaar 
was het eerste woord 
dat ik zei ‘koetje’. Op 
de foto sta ik met 
mijn grootvader in de 
boomgaard de koe 
te melken. Het leven 
speelde zich buiten af, 
het blijven beelden die 
ik erg koester. 
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EXTRA VOORDEEL SPECIAAL VOOR U
Boek nu uw vakantie en ontvang tot € 50 extra korting* op een verblijf tot 10 januari 2022. 

Bij iedere boeking planten de vrijwilligers van Natuurpunt een nieuwe boom.

Kijk op landal.be/NTP55L of bel 089-44 91 40 en vermeld actiecode NTP55L.

Ontdek wat groen kan doen

ONTDEK ONZE VAKANTIEPARKEN
Laat u inspireren en boek een vakantie dicht bij huis. Onze vakantieparken liggen op de 

mooiste plekjes midden in de natuur. Hier geniet u van een heerlijke wandeling of actieve 

fietstocht in een prachtige groene omgeving. Om vervolgens te ontspannen in een 

comfortabele accommodatie.

DAAROM KIEST U VOOR LANDAL GREENPARKS
Midden in de natuur
Van natuur & avontuur in de Ardennen 
tot sportief wandelen in Nationaal Park 
Hoge Kempen.

Zorgeloos boeken
Flexibele boekingsvoorwaarden.

Rust en ruimte
Sfeervolle en comfortabele 
accommodaties voor 
ieder gezelschap.

Altijd dicht bij huis
Kortere reistijd, langer genieten.

* ACTIEVOORWAARDEN Deze actie is alleen geldig voor nieuwe reserveringen. De  
beschikbaarheid voor deze korting kan per vakantiepark, type accommodatie en/of 
aankomstdatum verschillen en is beperkt. De minimale huurprijs na korting bedraagt 
€ 99,- exclusief bijkomende kosten. Alleen van toepassing op de huurprijs – geldt niet 
op bijgeboekte extra’s – en niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en 
all-in-arrangementen. De korting is alleen van toepassing op een verblijf van 
max. 3 weken. Kijk voor de volledige voorwaarden op landal.be/NTP55L. 
Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Aquafin NV 
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Volg ons op

Gezocht: medewerkers 
met een hart voor zuiver water en natuur 
 

Mooi toch, zo’n ijsvogel. En wat ook mooi is: als medewerker van Aquafin werk je elke dag actief mee 
 om de habitat van deze prachtige vogel in optimale vorm te brengen en te houden.  

 
Of je nu een  job zoekt als Adviseur Rioolbeheer, Buyer, Expert Hemelwaterplannen of Operator op onze water -
zuivering: bij Aquafin maak je een zichtbaar verschil voor mens en milieu. Daarbovenop krijg je een boel dingen die 
er écht toe doen: toffe collega’s in een open sfeer, afwisselend werk waarin je jouw eigen accenten legt, de kans om 
je verder te ontplooien en een prima balans tussen werk en privé. En dus ook tijd om volop je passie te beleven. 
Zoals collega Steve Rottiers, die bezeten is van fotografie en ons de prachtige foto voor deze advertentie bezorgde. 
 
Zoek je dus een job met een ‘wauw-gevoel? Scan dan snel onze QR-code of bezoek www.aquafin.be/jobs 
en wie weet word jij wel onze nieuwe collega. 
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