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Een leefbare  
landbouw in een 
#LevendLand

Mene-Jordaanvallei,
een verhaal van  
landschappen 

Herken de natuur  
in één klik



Meer te 
 ontdekken. 

zeiss.nl/natuur

‘Meer‘ is het sleutelwoord in natuurobservatie. Meer ontdekken, meer details zien en
meer vogelsoorten identificeren aan de hand van het unieke verenkleed, kleuren en
andere details. Het zeer brede gezichtsveld, de levensechte kleurweergave en unieke
ergonomie van de ZEISS Victory® SF 32 maakt dit mogelijk. De Victory SF 32 is zo
ontworpen dat u zelfs de best verborgen vogels kunt vinden en observeren om ze
duidelijk te kunnen identificeren, zowel in het riet, de struiken of het bos.

ZEISS Victory SF 32



Boer zoekt natuur,  
     natuur zoekt boer 

Het zijn woelige tijden. Het stikstofarrest, dat de Vlaamse Regering sinds februari dwingt om 

een oplossing te vinden voor het teveel aan stikstof dat neerdwarrelt op natuurgebieden, 

heeft de kwetsbare relatie tussen landbouw en natuur nog meer onder hoogspanning 

gezet. Er zullen stevige inspanningen moeten komen om de uitstoot van stikstof door 

industrie en landbouw te verkleinen en om natuur te herstellen. Onze belangen lopen 

daarbij niet altijd gelijk. Maar dat mag geen reden zijn om onze stekels op te zetten, integendeel!

Enkele weken geleden maakten wij kennis met elkaar in Oostende. We kozen voor de boerenbuiten, met de 

laarzen in de polderklei. Natuurbeschermers en landbouwers zijn buitenmensen. Daar ligt onze passie: 

natuurbehoud voor de ene, de boerenstiel voor de andere. We doen dat in gedeelde landschappen, zo ook 

tijdens onze uitstap. We zagen er mooie riet- en hooilanden in natuurgebied de Zwaanhoek, polder- 

graslanden met Belgische wit-blauw runderen en akkerland met bloemenranden en grasstroken.  

We staken er beiden wat van op. 

Hoogspanning was op onze eerste ontmoeting niet te bespeuren. Maar we hebben het er wel over gehad. 

Want die toenemende polarisatie tussen landbouw en natuur baart ons beiden zorgen. Omdat ze ons niet  

dichter bij de oplossing brengt. En omdat ze ons verhindert om te luisteren naar wat ons drijft en waar we 

van wakker liggen. Terwijl in luisterbereidheid en wederzijds respect net de sleutels liggen om bruggen te 

kunnen bouwen, in beider belang. 

Daarom smijten we ons de komende twee jaar met onze organisaties in een uniek project om landbouwers 

en Natuurpunters in dialoog te brengen. Samen gaan we projecten uit de grond stampen waar landbouw 

en natuur hand in hand gaan. We zijn minister Zuhal Demir dankbaar om dit initiatief te ondersteunen en 

zullen onze inzichten graag met haar en met jullie delen. We kijken er enorm naar uit.

Tot slot nog een tip: het is geen probleem om het niet eens te zijn, zolang je elkaar maar respecteert. 

Aan de slag!

Bart Vangansbeke en Hendrik Vandamme
Voorzitter Natuurpunt  | Landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat
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Wil je graag weten hoe onze  
eerste ontmoeting eruit zag?   
Neem dan een kijkje op blz. 44.
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Janick Claeys (34) is nog niet zo heel 
lang als natuurfotograaf actief. Hij 
heeft een oog voor vogels en hun 
capriolen.
 
5 jaar geleden begon ik landschappen te 
fotograferen. Snel daarna kwamen vogels en 
dieren, grotendeels door mijn broer die al 
langer actief vogelaar is. We gingen vaak samen 
op pad, hij telde en identificeerde de soorten 
terwijl ik ze probeerde vast te leggen. 

Vogels en dieren zijn voor mij een grotere 
uitdaging dan landschappen. De ene dag zie je 
niets, de andere dag de ene vogel na de andere. 
Nu ik in Indonesië woon is mijn passie voor 
natuurfotografie alleen maar toegenomen. De 
biodiversiteit is hier zo talrijk en kleurrijk, dat 
levert keer op keer fantastische beelden op.

Deze "Belgische" takkeling ( jonge bosuil) trof 
ik rustend aan in een park op zo'n 6 meter 
boven de grond. Hij zat in een grote boom vlak 
naast een holle stam waar kauwen een nest 
aan het bouwen waren. Nadat ik enkele foto's 
had kunnen nemen ging ik verder op zoek naar 
andere vogels. Toen ik later terugkwam hadden 
de kauwen het wel gehad met zijn aanwezig-
heid en duwden ze de takkeling weg door op 
zijn snavel te pikken. Ik kon niet geloven dat 
ik daar juist op dat moment was. De takke-
ling viel zo'n drie meter naar beneden waar 
hij zich nog net aan een heel klein twijgje kon 
vasthouden. Op de foto zie je wat voor sterke 
klauwen zo een jonge vogel al heeft. Die waren 
in dit geval zijn enige redding. Kort daarna 
werd de vogel verzorgd en teruggebracht naar 
de nestomgeving. Eind goed al 
goed! 

https://jcphotography1987.
myportfolio.com/

  jcphotography1987

    Mijn
BEELD

“Biodiversiteit verdient 
een betere plek op de 
boerenbuiten.“

Win!
Win!

Heb je een zomer vol avontuur gepland? Dan kan je extra 
kampeermateriaal gebruiken! Win een A.S.Adventure voucher  
om materiaal te huren door deze vraag juist te beantwoorden: 

Waarom zijn wolken wit?

www.natuurpunt.be/win
 

 
Niet gewonnen? Ga langs bij een A.S.Adventure  
verhuurwinkel in je buurt om materiaal te huren en trek 
eropuit. asadventure.com/verhuur
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Jonge bosuil redt zich door een takje vast te 
klampen na een val van drie meter.  
© Janick Claeys
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Kort

Brand in Brecht
Op vrijdag 23 april 2021 verwoestte een brand op het Groot 
Schietveld in Brecht en Wuustwezel 570 hectare heidehabitat. 
Dit was naast het leefgebied van poel- en heikikker,  
gentiaan- en heideblauwtje, boomleeuwerik en nachtzwaluw, 
ook het leefgebied van de grootste adderpopulatie van 
Noordwest-Europa. Voor honderden adders zal alle hulp te 
laat komen. Maar hopelijk is het nog wel mogelijk om hun 
leefgebied te herstellen. Uit een eerste raming blijkt dat er  
10 jaar tijd en 5 miljoen euro nodig zal zijn om alle schade te 
herstellen.

20-21 februari 2021: Voor de derde keer was er een 
Mollenweekend. Er kwamen 4646 waarnemingen binnen 
van 50.250 molshopen.

18 maart 2021: Twee bruinvissen raken verstrikt in illegale 
warrelnetten, en eentje sterft. Natuurpunt pleit voor meer  
en betere handhaving.  

30 maart 2021: Voor de eerste keer wordt in een tuin in 
Berlaar de zeldzame lentebekerzwam waargenomen, een 
opvallende gele bekerzwam.

1 april 2021: Elia maakt de luchtlijnen in de Gentse 
kanaalzone zichtbaar voor vogels door er vogelkrullen aan te 
bevestigen. Hierdoor zal het aantal vogelslachtoffers dalen.

Feestelijke Natuurpunt Toer

Natuurpunt bestaat 20 jaar en viert feest! Bezoek onze feestelijke container tijdens de Natuurpunt Toer. In de opengevouwen 
container kan je kennis maken met het nabijgelegen natuurgebied en kom je te weten welke dieren en planten je er kan vinden. 
Trek eropuit langs uitgestippelde wandelingen met of zonder gids. Of prikkel je zintuigen op het blotevoetenpad.  
Bovenop de container heb je een mooi zicht over het gebied. De vele vrijwilligers vertellen je graag waar ze allemaal mee bezig 
zijn. En als de coronamaatregelen het toelaten kan je genieten van een drankje op het terras.  
Kijk op www.natuurpunt.be/20jaar om te zien waar de Natuurpunt Toer halt houdt in jouw buurt.
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Kort

Natuur in het hart     
Het toekomsttraject van Natuurpunt zit ondertussen in de derde en 
laatste fase van de visievorming. Tachtig Natuurpunters boetseerden in 
vijf werkgroepen aan landschapsbeelden van de toekomst. Over die vijf 
beelden mocht iedereen zijn zeg doen. Die reacties verwerken we nu 
zodat de illustrator de definitieve, haarfijn uitgewerkte digitale beelden 
kan maken. Ook de bijhorende tekst kneden we tot een heldere 
visietekst over de toekomst van onze natuur. In het najaar stellen  
we dan officieel onze toekomstvisie voor. Volg het allemaal  
op www.natuurinhethart.be.

Nieuwe voorzitter
De Raad van Bestuur van Natuurpunt heeft een nieuwe voorzitter:  
Bart Vangansbeke. Hij volgt Lieven De Schamphelaere op die na zes 
jaar, zoals de statuten voorschrijven, de fakkel als voorzitter doorgeeft. 
Bart is een rasechte Gentenaar en is al sinds de jaren '80 actief in het 
natuurbehoud. Eerst in de actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, die 
later overging in Natuurpunt Gent, waar hij momenteel ondervoorzitter 
is. Sinds de start van Natuurpunt in 2001 is hij ook actief in de 
beleidswerkgroep en later ook in de Raad van Bestuur waar hij  
de laatste jaren ondervoorzitter was.

104.188 keer bedankt!
Op amper een maand tijd tekenden 104.188 Europeanen, waarvan 
14.379 Belgen, voor een straffe Europese natuurherstelwet die onze 
natuur robuuster en klimaatbestendig moet maken. Al die bezorgde 
burgers tekenden de petitie #RestoreNature die Natuurpunt lanceerde 
samen met haar Europese natuurpartners Birdlife, EEB en WWF.  
Het is voor het eerst dat er juridisch bindende doelen komen voor 
verregaand natuurherstel, en dus niet enkel voor bedreigde fauna en 
flora. De Europese Commissie gaat nu aan de slag om de wet tegen eind 
dit jaar verder vorm te geven. 

29 april 2021: Een zeldzame lammergier trekt over ons land en brengt 
de nacht door in het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas. 

12 mei 2021: De vernieuwde versie van de natuurapp ObsIdentify 
wordt gelanceerd. Heb jij hem al geïnstalleerd?

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Ga met korting op stap! 
 
Plantentuin Meise
Hier ontdek je indrukwekkend groen uit alle 
hoeken van de wereld. In de wiglo’s en op het 
vijvervlot halen kinderen hun hartje op. 

Blotevoetenpad Lieteberg 
Hebben je voeten frisse lucht nodig of wil je 
graag meer weten over kriebelbeestjes? Dat kan 
in het bezoekerscentrum Lieteberg in Zutendaal, 
in het hart van Limburg.

Kajaks Korenlei Gent 
Ga met een eenpersoons- of tweepersoonskajak 
de Gentse wateren op en verken de stad op een 
verrassende manier.

Wildpark en Grotten van Han 
Beleef magische werelden met het nieuwe  
360° spektakel Origin in de mooiste Grot van 
Europa. Boven de Grot ligt een wildpark van  
250 hectare ongerepte natuur.

Aquascope Virelles
Je maakt een reis langs de mooiste vijver van 
Wallonië tot in de hoogste boomtoppen. Een 
dagje puur natuur!

ZOO Antwerpen & Planckendael 
In het hart van de stad ontdek je ZOO  
Antwerpen, de mooiste 19de eeuwse dierentuin 
ter wereld.  ZOO Planckendael is een stoer en 
avontuurlijk dierenpark van 42 hectare met  
fantastische dieren en coole speelplekken. 

Kijk voor je bezoek de geldende corona- 
maatregelen na.

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

DE BLANKAART 

Als je houdt van water en stilte, enkel onderbroken 

door het gekwinkeleer van vogels, dan ben je in  

natuurgebied De Blankaart aan het goede adres. 

Tussen Oost-Vleteren en Diksmuide kan je  

wandelen of fietsen langs moerassen, polders 

en kanaaltjes. Het Blankaartpad brengt je langs 

enkele kijkhutten of torens waar je vogels als de 

steltkluut of de lepelaar kan bespieden. Misschien 

hoor je wel het eigenaardige misthoorngeluid van 

de roerdomp. Wil je echt helemaal tot rust komen, 

boek dan tussen 15 april en 15 september een 

tochtje op de fluisterboot. Of spring eens binnen  

in het bezoekerscentrum in het statige  

Blankaartkasteel. 

WANDELEN & FIETSEN

In de Blankaart vind je twee wandelroutes en fietstochten.  

Ga zeker ook eens mee met de fluisterboot.

www.natuurpunt.be/deblankaart

    “Je verstilt  
hier helemaal op  
   het water”
Guido Vandenbroucke 

Conservator De Blankaart

“De pracht van de Blankaart beleef je het meest intens 

vanop één van onze twee fluisterboten. Je gaat geluidloos 

het water op en vaart over de plas of door kanaaltjes, langs 

rietkragen waar je de karekieten hoort zingen en de 

steltkluten of lepelaars ziet broeden, zonder dat je hen 

stoort. Daar krijg je zelfs de stoerste en luidruchtigste 

mannen mee stil. We gaan ook regelmatig met kinderen 

met een verstandelijke beperking het water op en zelfs de 

begeleiders staan ervan te kijken hoe rustig zij hier van 

worden. Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe stilteboot 

met een liftsysteem zodat ook mensen in een rolstoel 

kunnen meevaren.”  
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Mijn gebied

“Mijn dames  
  doen aan     
natuurbeheer”
Marino Leeman 

Melkveehouder

“De Blankaart is mijn 
achtertuin en die wil  
ik goed verzorgen”
Frans Vanlerberghe  

Buurman en vrijwilliger in De Blankaart

“De Spaarbekkenhoeve heeft zo’n 85 melkveekoeien en een 

deel ervan begraasd 10 hectare in De Blankaart. Na 15 juni 

maai ik de gras- en hooilanden één keer. Dat hooi zit vol 

kruiden en bloemen, een lekkernij voor de koeien. In de 

zomer houden zo’n 25 koeien het gras kort. Ze komen pas 

terug als de winter begint. Het is een win-winsituatie want 

weidegrond is schaars en de vrijwilligers van Natuurpunt 

hebben hun handen vrij. Vanop het terras van de boerderij 

heb je zicht op De Blankaart en kan je genieten van de 

vogels, het landschap en stilte. En … van een lekker 

hoeve-ijsje gemaakt met de verse melk van onze koeien.”

“Ik ben hier aan de rand van het natuurgebied opgegroeid 

en ken de Blankaart als mijn broekzak. In de volksmond 

noemen ze ons broekenratten. Mijn vader had hier een 

boerderijtje en de gronden waren in eigendom van het 

Kasteel van de Blankaart. Jaren geleden begon Natuurpunt 

die gronden aan te kopen en de natuur te beschermen.  

Ik was bang dat het gebied ontoegankelijk zou worden. 

Maar gaandeweg zag ik dat Natuurpunt helemaal die 

bedoeling niet had. We hebben op zich heel wat  

gemeenschappelijk. Ik heb de laatste jaren veel bijgeleerd 

over exotenbestrijding en beheer van het gebied en help 

daarbij. En Natuurpunt kan altijd bij mij terecht om meer  

te weten over de geschiedenis van het gebied.” 
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Herken 
de natuur 
in één klik
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ObsIdentify!

Doe mee

In mei lanceerde Natuurpunt de vernieuwde versie van de populaire natuur-app ObsIdentify. De app 
herkent 22.303 soorten wilde dieren en planten. Nieuw zijn de badges en challenges die je uitdagen 
om nieuwe soorten te ontdekken. Jij leert de natuur beter kennen en je waarnemingen helpen bij het 
onderzoek naar de natuur in België.  Foto's: Wim Dirckx
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“Geweldig dat we de naam van elk diertje of plantje kunnen achterhalen. Ook in de stad zorgt dat voor  
 leuke verrassingen. Je kijkt anders naar de natuur, in elk hoekje schuilt verwondering.”  
   Minte en Klaas

Op stap met ObsIdentify
1. Download de gratis app ObsIdentify in de Apple-of Playstore  

(QR-code op de volgende pagina).

2. Trek de natuur, je tuin of de stad in en ga op zoek naar wilde soorten.

3. Open ObsIdentify, maak een foto (of kies er een uit je galerij).

4. Druk op ‘ObsIdentify’: de app zegt je welke soort het is en geeft er informatie over.

5. Bewaar je waarneming, zodat ze bijdraagt aan het natuuronderzoek in Vlaanderen.

OBSIDENTIFY HERKENT 22.303 SOORTEN

Op basis van een foto herkent ObsIdentify haast alle planten en 

dieren die in onze natuur voorkomen. Belangrijk: enkel wilde 

soorten, geen huisdieren of kamer- en potplanten. Elke keer als 

je een foto van een dier of plant bewaart, komt die terecht in 

Waarnemingen.be. Zo krijgen we een goed beeld van waar elke 

soort voorkomt in Vlaanderen. En leren we de natuur nog beter 

begrijpen. 

OBSIDENTIFY BEWAART JE WAARNEMINGEN

Al de soorten die je ooit geïdentificeerd hebt met de app, vind je 

nadien terug onder ‘Waarnemingen’. Als je een account  

aanmaakt, komen die waarnemingen terecht in  

Waarnemingen.be, de grootste natuurdatabank van ons land. 

Fotografeer je wel eens met een andere camera? Of wil je iets 

documenteren zonder foto? Voer de waarneming dan  

rechtstreeks in op www.waarnemingen.be.

OBSIDENTIFY BELOONT JE MET BADGES

Als je meerdere soorten van een groep herkent met de app, krijg 

je sterren. Per ‘badge’ kan je zo vijf sterren verdienen. Word jij 

de grote paddenstoelenexpert of ga je vol voor de dagvlinders? 

Er zijn wel 18 verschillende groepen. Voor elk niveau geven we 

tips op maat zodat je nog makkelijker op zoek kan gaan naar 

leuke soorten of plekken. Verzamel ze allemaal!

 

OBSIDENTIFY DAAGT JE UIT

Regelmatig schotelt de app je challenges voor. Daarbij probeer 

je samen met alle andere natuurliefhebbers zoveel mogelijk 

waarnemingen te doen van specifieke soorten. In een kort  

filmpje legt een Natuurpunter uit hoe het werkt en hoe jij met 

elke foto je steentje kan bijdragen aan het onderzoek. Elke  

challenge bevat leuke weetjes over de soorten en meedoen is 

super simpel!

22.303 soorten
wilde dieren waarnemingen uitdagingen

badges
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Doe mee

"De nieuwe versie van Obsidentify voegt heel wat leuke elementen toe. De badges en sterren pushen 
je om zoveel mogelijk soorten te verzamelen. Het is een beetje zoals op Pokemons jagen maar dan 
in de natuur. Licht tot sterk verslavend!”. Aan het woord is Hannes Ledegen van Natuurpunt, de man 
achter ObsIdentify.

Wat is het verschil tussen de vernieuwde ObsIdentify  

en de eerste?

ObsIdentify doet nog altijd waar het zeer goed in is, namelijk wilde 

dieren en planten herkennen in een klik. Maar we hebben er 

speelse elementen aan toegevoegd. ‘Gamification’, met een duur 

woord. Met de vernieuwde versie van ObsIdentify kan je sterren 

verdienen. Voor elke soortgroep krijg je een badge waarop je tot 

maximaal 5 sterren verzamelt. Bij elk niveau krijg je tips op maat. 

De app daagt je zo uit om op zoek te gaan naar nog meer soorten.

Hoe werkt de app technisch?

ObsIdentify werkt met de beeldherkenningssoftware NIA (Nature 

Identification API) en herkent inmiddels 22.303 soorten wilde 

dieren en planten. Dat begon allemaal wat kleiner. In 2016 kreeg 

de Nederlander Laurens Hogeweg een idee. Hij ontwikkelde AI 

(Artificiële intelligentie) voor medische beeldvorming en wilde – 

als een hobbyprojectje – testen of hij die kon trainen om naast 

tumoren ook planten te herkennen. Dat lukte en zo keken we 

samen met Laurens (inmiddels COSMONIO) of we een eigen AI 

konden bouwen om de wilde natuur te identificeren. In 2017 kwam 

zo de eerste versie van de beeldherkenning uit in de vorm van vier 

appjes die enkel op Android telefoons draaiden. Samen herkenden 

ze 7000 soorten insecten en planten.

In 2018 ging Laurens soortherkenning voor Naturalis Biodiversity 

Center uitwerken, werden het 13.767 soorten en integreerden we 

de beeldherkenning in ObsMapp de mobiele app voor Android. In 

2019 volgde ook het invoerscherm van de vernieuwde website 

waarnemingen.be en onze Apple app: iObs. Een team van 

Naturalis verfijnde het algoritme om nog betere herkenningen te 

doen en naast 15.000 soorten ook ondersoorten en verzamel- 

soorten te herkennen. Sinds eind 2020 herkent NIA meer dan 

22.000 soorten. Met de lancering van ObsIdentify 2.0 maken we 

beeldherkenning nog laagdrempeliger en plezieriger.   

Waarom een app om soorten te herkennen?

Om de verwondering van mensen voor de natuur om te zetten in 

bewondering en appreciatie. Je kan natuurstudie vergelijken met 

een taal: als je er nog niets van kent, is het allemaal Chinees. Als 

mensen via de app een paar soorten leren herkennen, raakt hun 

nieuwsgierigheid aangewakkerd en willen ze meer soorten 

ontdekken. Zo zetten ze spelenderwijs hun eerste stapjes in de 

natuurstudie. Tot op zekere hoogte kan iedereen daar dus aan 

deelnemen. Je moet het alleen in het juiste jasje aanbieden.

Hoe dragen de waarnemingen bij aan wetenschappelijk 

onderzoek?

ObsIdentify is gekoppeld aan de databank Waarnemingen.be.  

Wie de app regelmatig gebruikt, maakt best een account aan. Zo 

belanden de determinaties en de foto’s meteen ook in de databank 

www.waarnemingen.be. Met 46 miljoen waarnemingen is dat 

nog steeds de grootste natuurdatabank van België. Met al die data 

kunnen natuurbeschermers, onderzoekers en beleidsmakers aan 

de slag. Dus ook als je weinig kent van natuur, kan je toch  

bijdragen aan een betere kennisopbouw over die natuur. Een 

tekenend voorbeeld zien we bij de problematiek van de verkeers-

slachtoffers. Dankzij de waarnemingen van duizenden mensen die 

doodgereden dieren registreerden, kon Natuurpunt de grootste 

knelpunten in kaart brengen. Zo weten we waar vooral werk 

gemaakt moet worden van ecoducten of andere maatregelen.

De Pokemon GO van de natuur

ObsIdentify doet nog altijd waar het zeer 
goed in is, namelijk wilde dieren en planten 
herkennen in een klik. Maar we hebben er 
speelse elementen aan toegevoegd.
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Doe mee

Klaar om mee te doen met een challenge?

Ga naar je app-store en download de vernieuwde ObsIdentify-app. Beschikbaar in de App Store en Google Play.

DOE MEE MET ONZE CHALLENGES!

Egelchallenge
Het gaat niet goed met de egel, in heel 

West-Europa gaat hij erop achteruit. 

Daarom is het belangrijk dat je deel-

neemt aan de egelchallenge en al je waar-

nemingen van de soort ingeeft. Die geven 

ons een beter beeld over de verspreiding 

van de egels. Ook waarnemingen van ver-

keersslachtoffers tellen mee. De resulta-

ten worden zelfs gebruikt in een nieuwe 

Vlaamse zoogdierenatlas.

TIPS:

• Gebruik geen pesticiden in je tuin.

• Egels kunnen enkel in tuinen overleven 

als ze probleemloos van de ene naar de 

andere tuin kunnen. Een egelwegel is van 

groot belang.

• Geef egels geen melk te drinken.

WEETJES:

• Egels kunnen tot 40 slakken per  

nacht eten.

• Een volgroeide egel heeft 6000 tot 9000 

stekels op zijn rug.

• Ze kunnen tot 8 jaar oud worden.

Stadsplantenchallenge
In een stedelijke omgeving vind je heel 

wat, vaak erg kleine en eenjarige planten 

op en naast de stoep, op muren of in  

verwaarloosde hoekjes en borders. In 

deze challenge fotografeer je zoveel 

mogelijk van die wilde stadsplanten. 

Het is niet de bedoeling om aangeplante 

bloemen te fotograferen, die waarne-

mingen tellen niet mee. We selecteerden 

een 40-tal plantensoorten die vooral in 

stads- en dorpscentra voorkomen.

TIPS:  

• Op oude muren groeien planten die je 

enkel daar vindt.

• Vooral in oude straten, op pleinen met 

kasseien of langs trambeddingen krijgen 

stoepplanten kans om te kiemen.

• Op braakliggende terreinen, in industrie-

zones en langs spoorwegbermen vind je 

heel wat nieuwkomers.

WEETJES:

• In de stad vind je planten van allerlei 

origine. Plantenzaden reizen vaak met 

mensen mee.

• Veel planten verspreiden hun zaden met 

de wind. 15% van de plantensoorten  

laat zijn zaden enkel door mieren trans-

porteren. Die worden verleid door een  

zoet aanhangsel aan de zaden: het  

mierenbroodje.

• Een aantal plantensoorten verkiezen  

de stad omdat het er zo warm is. Ze  

profiteren van het hitte-eiland-effect. 

Bijzondere bestuivers
De zomer is hoogseizoen voor wilde 

bijen en zweefvliegen. Zowel in de stad 

als daarbuiten vind je heel wat soorten. 

Neem foto’s van die bijzondere bestuivers 

en draag zo bij aan meer kennis over 

de verspreiding van bijen, hommels en 

zweefvliegen. Ook waarnemingen zonder 

foto ingevoerd via waarnemingen.be tel-

len mee voor de challenge.

TIPS:  

• In tuinen vind je bloemen in borders en in 

bloemrijke gazons. 

• Veel hommels, bijen en zweefvliegen 

warmen zich op een zonnige en  

beschutte plek op. In de bosrand zonnen 

ze vaak op bladeren van bomen.

• Tijdens een wandeling zoek je best 

bloeiende planten en struiken op, zoals 

meidoorn of bramen.

WEETJES:

• In ons land komen er 375 soorten wilde 

bijen en 356 soorten zweefvliegen voor. 

Die dragen allemaal hun steentje bij aan 

de bestuiving van planten.

• De meeste wilde bijen kunnen niet steken 

en zweefvliegen al helemaal niet. Bij bij-

en en hommels hebben enkel de vrouw-

tjes angels. Bij veel soorten is die angel te 

zwak om door onze huid te prikken.

• Hommels, bijen en wespen hebben vier 

vleugels en zweefvliegen hebben er twee. 

Ook de lengte van de voelsprieten zijn 

verschillend. Zweefvliegen hebben kleine 

onopvallende antennes.
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Verenigingsnieuws

Moerasconcerten in het 
Winkelsbroek 
In het Winkelsbroek Turnhout kan  
de natuur- en muziekliefhebber van  
6 augustus tot en met 15 augustus zijn 
hartje ophalen tijdens de Moeras- 
concerten in het Winkelsbroek. Twintig 
strikt akoestische concerten vanop een 
replica oude moerboot voor een beperkt 
publiek van maximum 70 personen doen 
de kracht van de omgeving spreken. 
Natuur en cultuur verrijken elkaar in dit 
unieke kader, met respect voor de stilte. 
De opbrengst gaat integraal naar het 
aankoopfonds van Winkelsbroek.

www.natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Voedselbank voor  
geelgors in Herzele
Door de intensieve en grootschalige land-
bouwmethodes dreigt ook een iconische 
akkervogel als geelgors te verdwijnen. 
Natuurpunt Herzele startte een project 
op een perceel van de gemeente om het 
tij te keren. De buitenrand werd  
ingezaaid met een bloemenmengsel, 
in de binnenzone wordt zomertarwe 
gezaaid, om vervolgens te oogsten in 
augustus. Dan pas zal een mengsel 
worden ingezaaid voor de akkervogels als 
wintervoeding. Een win-win situatie voor 
landbouw, gemeente en natuur.

Adopteer een Klump in 
het Munsterbos
Het Munsterbos is sinds kort weer wat  
uitgebreid. Naast een bestaand bos werden 
1200 boompjes beuk, linde, vlier, hazelaar, 
boskers, kardinaalsmuts, veldesdoorn en 
rode krnoelje aangeplant. De aanplant 
gebeurt in “Klumpen”. Een “Klump” (Duitse 
bosbouwterm) is een verzameling van  
gelijksoortige boompjes rond een  
Klumppaal. Op die manier krijgen al de 
boompjes een kans om gelijk op te groeien. 
Voor dit adoptiebos worden peters (en me-
ters) gezocht. Er zijn ongeveer 30 Klumpen 
voorzien. Voor een bedrag van minimaal 
€40 kan men een Klump bomen adopteren. 
Voor meer informatie stuur je een mailtje 
naar munsterbos.np@gmail.com

Keerpuntbos aangeplant
In het voorjaar van 2020 kocht Natuurpunt ’s Heerenbosch een perceel aan in  
Buggenhout-Opdorp, net tijdens de eerste piek van de coronacrisis. Al snel ontstond 
bij de Natuurpuntafdeling de wens om de zorgverleners een hart onder de riem te 
steken. Het idee rijpte om als eerbetoon een bos aan te planten op het nieuwe perceel. 
Bedrijven en inwoners uit de buurt konden boompjes aankopen en vervolgens zelf 
planten. Omdat 2020 voor velen een keerpunt werd in hun denken en doen, was  
de naam voor het nieuwe bos meteen gekozen. Het Keerpuntbos ligt in de  
Stenenmolenstraat in Buggenhout-Opdorp voorbij de witte Stenen Molen. Geniet  
van dit stukje natuur en laat het een kleine bijdrage zijn aan een positief keerpunt  
in ons leven.

Curus natuurverkenner in een  
coronaproof jasje 
Aan creativiteit geen gebrek bij onze Natuurpuntafdelingen. Natuurpunt Avelgem en 
Natuurpunt Krekel-Anzegem moesten in het voorjaar van 2020 noodgedwongen de 
cursus natuurverkenner, een laagdrempelige cursus om kennis te maken met de  
natuur in de eigen regio, uitstellen. Dit voorjaar werd beslist om de cursus toch te  
laten doorgaan, in lijn met de coronamaatregelen. De achttien geïnteresseerden  
werden opnieuw aangeschreven. Bij aanvang werden groepjes van drie cursisten op 
sleeptouw genomen door een natuurgids, elk op een apart tijdstip. De deelnemers 
maakten onder meer kennis met de voorjaarsbloeiers, vogelgeluiden en de wondere 
wereld van de insecten. En of die aanpak gewaardeerd en gesmaakt werd!  
Na versoepelingen konden de cursisten vervolgens per tien op pad in de hoop het 
einde van de cursus met de voltallige groep samen af te sluiten.
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Klaas Delrue
“De natuur wisselt het tempo 

 van een soms te jachtig leven”

BV Gespot

Klaas Delrue, zanger van Yevgueni, vind je vaak in de Mechelse natuur. We ontmoeten hem in het Mechels Broek.

“Ik trek er graag met de koersfiets op uit. Ik ben wel geen echte coureur, ik heb een fietsbel én ik kijk graag rond tijdens het 
fietsen (lacht). De natuur rond Mechelen is erg afwisselend, er is nog veel te ontdekken. Als ik een vogel zie die ik nog nooit 
gezien heb, ben ik echt gelukkig. Die kinderlijke verwondering zit zeker nog in mij. Eigenlijk is de natuur voor mij het meest 
efficiënte middel tegen stress. We leven soms veel te opgejaagd. Natuur kan dat tempo verzachten en de nodige rust brengen.”
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In actie

1Heikikker in nood  

De heikikker is volledig afhankelijk van 

natte natuur. De afgelopen jaren had 

zijn landbiotoop enorm te lijden onder 

de droogte waardoor hij niet voldoende 

voedsel kon vinden en ook zijn  

noodzakelijk vochtige schuilplekjes 

vielen droog. 

2 Droogte als katalysator voor  

de letterzetter  

Door de droogte zijn heel wat bomen 

minder weerbaar tegen ziektes en  

parasieten. Naaldbomen worden  

aangetast door de letterzetter, een kleine 

kever die gangen boort onder de schors 

van verzwakte bomen.

3 Uitgedroogd buffet   

Ook voor weidevogels zoals de grutto, 

tureluur en kievit is het lastig om nog 

aan voedsel te geraken. Regenwormen 

kruipen dieper in de grond waardoor ze 

er met hun snavel niet meer bij kunnen. 

1

CURIEUZENEUZEN
De Universiteit Antwerpen gaat met het project Curieuzeneuzen in de Tuin een half jaar 

lang de droogte meten in onze tuinen. Dat doen ze door in 5000 tuinen meettoestellen te 

plaatsen. Maar ook in onze natuurgebieden in de provincie Antwerpen staan 200 slimme 

sensoren. Zo onderzoeken we het positieve effect van natte natuur in tijden van droogte. 
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In actie

4 Dolkjes in natuurgebieden    

De Universiteit Antwerpen plaatste 200 

sensoren in onze natuurgebieden (zowel 

in bos, grasland als valleigebieden).  

Op basis van die gegevens kunnen we  

de oproep om meer natte natuur in 

Vlaanderen te realiseren, goed  

onderbouwen.

5 Data-analyse  

Met de dolken gaan we de effecten van 

droogte en hitte meten in onze natuur-

gebieden. Zo willen we onderzoeken hoe 

onze natuurgebieden een verkoelend 

effect hebben bij hittegolven. Maar ook 

hoe de bodem kan dienen als waterbuffer 

voor droogteperiodes.

 6 Herstel van natte natuur   

Historische ingrepen zorgden ervoor 

dat de Leie tussen Deinze en Gent niet 

meer het waterpeil van weleer vertoont. 

Om de verdroging van de Leiemeersen 

te compenseren installeerde Natuurpunt 

een weidepomp. Die pompt water in de 

meersen, ideaal voor weidevogels zoals 

de grutto.
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Visie
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Visie

Een leefbare landbouw in 
een #LevendLand

Onze boerennatuur krijgt het hard te verduren. Daarom trekt Natuurpunt met de 

#LevendLand campagne aan de alarmbel. Enkel als Vlaanderen ambitie toont, liggen er 

unieke kansen voor landbouwers om het boerenlandschap te doen herleven. 
Tekst: Freek Verdonckt, tekeningen: Korneel Detailleur

Hoe het landbowuwbeleid het leven 

uit ons land trok

Het was de Nederlander Sicco  

Mansholt die 50 jaar geleden met het 

eerste Europese Landbouwbeleidsplan 

een onuitwisbare stempel drukte op de 

boerenbuiten. Zijn plan koos een duide-

lijke koers richting agro-industriële land-

bouw. Kleine landbouwbedrijven trokken 

de stekker eruit, anderen werden steeds 

groter. Landschappen werden hertekend 

op maat van die trend: landbouw- 

percelen werden groter en kilometers  

hagen en houtkanten, holle wegen en 

ruige bermen verdwenen. 

De biodiversiteit kreeg hierdoor rake 

klappen. Soorten die in grote getale  

voorkwamen in landbouwgebied  

verdwenen of namen sterk af. Van de 

ooit zo talrijke veldleeuweriken schiet er 

vandaag amper 5% over. Op vele akkers 

is het stil geworden.  

In zijn laatste levensjaren zag Sicco 

Mansholt in welke enorme vergissing hij 

had begaan. Maar ze werd door Europa 

nimmer rechtgezet. De kritiek over hoe 

we aan landbouw doen heeft nooit zo 

luid geklonken. Milieuproblemen  

stapelen zich op en zijn symptomen van 

een op hol geslagen landbouwbeleid.

Vooruitzicht na inzicht?

Als onderdeel van de Green Deal schoof 

de Europese Commissie vorig jaar de 

‘Voedsel tot bord’ strategie naar voor om 

onder meer het biodiversiteitsverlies in 

landbouwgebied te stoppen. Dat zou een 

grondige hervorming van het Europese 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB) vereisen. Natuurpunt keek 

daarom hoopvol naar de blauwdruk van 

dat nieuwe GLB. Maar vijftig jaar vrije 

baan voor de agro-industrie laat ook zijn 

sporen na in de beleidsarena: de logge 

tanker veranderde amper van koers en 

de hete aardappel werd doorgeschoven 

naar de lidstaten. Die moeten dit jaar een 

Strategisch Plan maken waarin ze eigen 

accenten mogen leggen. De Vlaamse 

Regering heeft vandaag de sleutels in 

handen: een écht groener platteland of 

opnieuw groen licht voor de race naar  

de bodem. 

Biodiversiteit verdient 
een betere plek op de 
boerenbuiten

21juni | juli | augustus 2021     NATUUR.BLAD



Visie

Lat ligt te laag

Het GLB zorgt voor rechtstreekse  

inkomenssteun aan landbouwers.  

In Vlaanderen is dat jaarlijks zo'n 250 

miljoen euro. Om die steun te krijgen 

moeten landbouwers voldoen aan  

zogenaamde randvoorwaarden. Eens 

vervuld, wordt er per hectare landbouw-

grond uitbetaald. Het gaat over vaak 

evidente regels zoals het behalen van 

voldoende water- en bodemkwaliteit,  

het beschermen van grasland of  

het behouden van kleine landschaps- 

elementen. 

Het probleem is dat die voorwaarden 

vaak veel te vaag zijn en moeilijk hand-

haafbaar. Vlaanderen legt de lat te laag 

en dat schikt vooral de groeiende  

agro-industrie. Terwijl die inkomens-

steun een resultaatsverbintenis op een 

Levend Land had moeten zijn, is het voor 

velen een afvinklijst met garantie op  

uitbetaling. Ondertussen worden parels 

van graslanden ongestraft geploegd,  

verdwijnen hagen en houtkanten en  

worden de laatste bermen vol bloemen 

mee bemest of gesproeid. 

Harde garanties nodig

Natuurpunt is helemaal niet tegen het 

principe om landbouwers met subsidies 

te ondersteunen. Wel willen we harde 

garanties dat die straks enkel gaan naar 

diegenen die alle milieu- en natuurregels 

op een controleerbare manier invullen 

en een aantoonbare bijdrage leveren aan 

natuur- en landschapskwaliteit.

Eindelijk ruimte voor biodiversiteit 

via ecoregelingen

Waar doordachte randvoorwaarden dé 

groene motor zijn van het volgende GLB, 

moeten de zogenaamde ‘ecoregelingen’ 

voor de turbo zorgen. Dat zijn subsidie- 

regelingen die Vlaanderen kan sluiten 

met landbouwers die méér dan het  

minimum doen. Hier ligt een gouden 

kans om heel gericht in te zetten op het 

kenteren van de biodiversiteitscrisis in 

landbouwgebied. Maar dan moet  

Vlaanderen ambitie durven tonen in 

plaats van gangbare landbouwpraktijken 

een groen strikje te geven.  

Een eenvoudige rekensom leert ons dat 

met 60 miljoen euro per jaar, dat is een 

kwart van de landbouwsubsidies,het 

land opnieuw levend en veerkrachtig 

kan worden gemaakt. Met dat bedrag 

kunnen landbouwers vergoed worden 

voor wel 4000 kilometer extra hagen en 

houtkanten, 20.000 kilometer kruiden-

rijke randen langs waterlopen en akkers 

en 10.000 hectaren wilde hoekjes. In de 

valleien en beekdalen zouden zo’n 15.000 

hectaren weiland bloemenrijk kunnen 

gemaakt worden. 

Levend land is meer dan  

biodiversiteit

Die inspanningen lonen ook voor de 

boer. Biodiversiteit kan landbouw  

veerkrachtig maken en zekerheid geven 

om voor komende generaties voedsel te 

produceren. Een Levend Land helpt ook 

om grillen van de klimaatverandering op 

te vangen. Op kruidenrijke graslanden 

kan meer water worden geborgen voor 

periodes van droogte en wordt massaal 

CO2 opgeslagen. Ook de belevings- 

waarde van het platteland gaat  

erop vooruit. 

Teken de petitie

Het is aan de Vlaamse Regering om 

landbouwers volwaardige bondgenoten 

te maken in een herstelplan van ons plat-

teland. Teken onze petitie en vraag  

de Vlaamse Regering om:

• de rechtstreekse inkomenssteun voor 

landbouwers te koppelen aan degelijke 

en controleerbare randvoorwaarden 

voor milieu en natuur

• een kwart van de landbouwsubsidies te 

investeren in ecoregelingen waarmee 

landbouwers eerlijk vergoed worden 

voor meer hagen, akkerranden,  

bloemrijke weides en wilde hoekjes.

'Red de boerennatuur. Teken de petitie.' 

www.levendland.be

Een Levend Land helpt 
om grillen van de 
klimaatverandering op 
te vangen.
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Samenwerken

duo
Natuurpunt en Plantentuin Meise 

zamelen samen zaden in

Wilde planten beschermen gebeurt in de eerste 
plaats door soorten op hun natuurlijke groei- 
plaatsen te behouden. Om populaties van uit- 
sterven te behoeden kan je zaden ook bewaren. De 
enige officiële Belgische zadenbank bevindt zich in 
de Plantentuin Meise. Daar worden zaden op een 
gespecialiseerde manier gedroogd en bewaard. 
Natuurpunt werkt de komende 3 jaar samen met 
de Plantentuin Meise aan het project IZABEL: het 
inzamelen van zaden van de Belgische flora.  
Annelies Jacobs, de coördinator bij Natuurpunt, 
legt uit: “Het is de bedoeling om voor zo’n 500 
kwetsbare plantensoorten samples van zaden te 
verzamelen, zowel binnen als buiten natuurgebie-
den, uiteraard in nauw overleg met de beheerders. 
Er wordt gewerkt met een zeer strikt protocol, om 
bestaande populaties niet te schaden, en om de 
zadensamples zo kwalitatief mogelijk te maken.”  
De ingezamelde zaden worden bewaard in de 
zadenbank van de Plantentuin Meise. “De geoogste 
zaden worden na reiniging en een levensvatbaar-
heidstest opgeslagen in de zadenbank bij een  
temperatuur van -20 °C, waardoor ze tientallen 
tot zelfs honderden jaren kiemkrachtig kunnen 
blijven.” De gegevens worden in een database 
ingegeven zodat de zaden in de toekomst optimaal 
gebruikt kunnen worden. “De zaden zetten we  
vervolgens op elk moment in de toekomst in bij 
natuurherstelprojecten, zoals om genetisch  
verzwakte populaties te versterken, of om  
verdwenen plantensoorten te herintroduceren.”

www.natuurpunt.be/izabel
Pukka steunt uitbreiding Molenbeekvallei

Pukka creëert biologische thee en voedingssupplementen voor een  
bewuster en gelukkiger leven. ‘Pukka’ betekent authentiek in het Hindi 
en vormt de kern van het holistische theemerk. Elke blend wordt  
samengesteld met de meest kwaliteitsvolle en biologische kruiden,  
duurzaam geproduceerd en eerlijk verhandeld. 

Een thuis voor vlinders
Het natuurgebied Reutenbeek in Overijse maakt deel uit van een waar-
devol, kleinschalig landbouwlandschap. Hier kan je nog prachtige holle 
wegen, kleine bosjes en plateaus met schitterende uitzichten vinden. 
Natuurpunt werkt hier aan het creëren van een vlinderbos. En met  
succes: heel wat zeldzame bosvlindersoorten voelen er zich al thuis! Zo 
kan je er o.a. de Spaanse vlag, koninginnenpage, grote weerschijnvlinder, 
sleedoornpage en iepenpage tegenkomen. Het natuurgebied kan sinds 
kort rekenen op de steun van het bedrijf SWIFT. Het bedrijf uit  
Terhulpen zal voortaan het natuurgebied van de Reutenbeek financieel 
ondersteunen. Op die manier kan Natuurpunt bijkomende perceeltjes 
aankopen en gepast beheren.

Swift is een internationale coöperatieve vennootschap die een  
telecommunicatie netwerk beheert die internationale betalingen  
tussen financiële instellingen mogelijk maakt.

Natte natuur serveert bijenbuffet. 
De klimaatopwarming en de toegenomen druk op onze watervoorraad 
zorgen ervoor dat veel van onze natte natuurgebieden in het voorjaar al 
droogvallen. Daardoor bloeien er minder bloemen en krijgen de bijen en 
hommels het moeilijk. Herstel van bloemrijke, natte natuurgebieden is 
daarom absoluut noodzakelijk.

Dat doen we bijvoorbeeld  in Damme en de Kalkense Meersen, met de 
steun van Mondelēz International en Delhaize. Met waterpompen op 
zonne-energie zorgen we voor de ideale, natte omstandigheden waar heel 
wat kruiden en bloemen van houden. Grote ratelaar, echte koekoeksbloem, 
wilde margrieten en pinksterbloemen vormen hier in het voorjaar een bont 
kleurenpalet. Ze vormen een gedroomd buffet voor bijen, hommels en 
andere insecten.

In Vlaanderen zijn er nog bijna 350 wilde bijensoorten. Ze zijn super- 
belangrijk voor onze dagelijkse voeding. Daarom investeren we met  
onze partners in het herstel van bloemrijke graslanden. Binnen haar  
Harmony Charter steunt Mondelez International, met merken als Lu,  
de lokale biodiversiteit.
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Craghoppers steunt lokale natuur

Elements is agent en distributeur van verant-
woordelijke en toonaangevende merken zoals 
Klean Kanteen, Care Plus en Craghoppers. 
Het bedrijf werd lid van 1% for the Planet en 
doneren zo elk jaar 1% van hun omzet aan 
natuurorganisaties zoals Natuurpunt voor de 
bescherming van de Edegemse beekvallei. Door 
een vernieuwde samenwerking zal ook het  
kledingmerk Craghoppers bijdragen aan  
natuurbehoud. Leden van Natuurpunt genie-
ten vanaf nu 7% korting op hun Craghoppers 
aankopen bij geselecteerde lokale winkels.

www.natuurpunt.be/craghoppers

Actimel steunt Grote Netewoud

Wilde bijen spelen een belangrijke rol in de 
biodiversiteit. Ze bestuiven een groot deel van 
de groenten en fruit die we dagelijks consu-
meren en hebben bijgevolg een belangrijke 
rol in de voedingsketen. Dat heeft Actimel 
van Danone ertoe aangezet om Natuurpunt te 
ondersteunen in haar missie om de natuur te 
beschermen. Bij Delhaize zal een actie lopen 
waar bij aankoop van een pack Actimel natuur-
lijk gesuikerd met honing er telkens 1 euro naar 
het natuurgebied Grote Netewoud gaat *.  

*Actie geldig van 5/08 tot 25/08 op de 10.000  

eerste aankopen. 

Welkom in mijn tuin!
Natuurpunt en Welcome to My Garden promoten Slow Travel

Welcome to My Garden is een netwerk van burgers die gratis kampeer-
plekken in hun tuinen aanbieden aan trage reizigers. Het is een initiatief 
zonder winstoogmerk dat is opgezet door een team van vrijwilligers. 
Het idee ontstond vorig jaar door het coronavirus: als we niet naar het 
buitenland kunnen reizen, hoe creëren we dan dichter bij huis avontuur? 
Ideaal om te ontdekken waar België voor staat: van Vlaanderen tot  
Wallonië, van Brugge tot Brussel, van de kust tot de Ardennen. Het 
avontuur begint aan het einde van de wegen die we kennen.

Hoe gaat het in zijn werk? Welcome to My Garden verbindt burgers  
die hun tuin willen aanbieden met wandelaars en fietsers die een een- 
voudige kampeerplek zoeken om te overnachten. Nadat je afspraken hebt 
gemaakt met je host, wandel of fiets je naar je kampeerplek. Stel jezelf 
voor, zet je tent op voor de nacht en vervolg je wandel- of fietspad de 
volgende dag.

Met Natuurpunt steunen we dit initiatief. Mensen kunnen zo hun  
wandel- of fietstocht uitstippelen langs onze natuurgebieden en tege-
lijkertijd een slaapplaats in de buurt vinden. De tuinen kunnen een 
alternatief of aanvullend zijn voor paalkampeerplaatsen in onze natuur-
gebieden. Woon je vlak bij een natuurgebied en stel je jouw tuin graag 
ter beschikking? Neem dan een kijkje op de website en registreer ook 
jouw tuin om het aanbod in heel België uit te bouwen.

Dus pak die rugzak of neem je fiets en laat je verrassen door België!

www.welcometomygarden.org

“Pukka staat voor 100% biologische, FairWild en Fair for 
Life ingrediënten. Met een warme kop biologische kruiden-
thee wil Pukka mensen, planten en de planeet met elkaar in 
verbinding brengen. Daarom is Pukka lid van de 1% for the 
planet foundation. Hiermee engageren we ons om 1%van 
onze jaarlijkse omzet te schenken aan Natuurpunt om 
bloemrijke natuurgebieden te beschermen. In 2020  
werd hiermee de Molenbeekvallei in Herent uitgebreid”

Paul Van Hedel, General Manager Benelux Pukka Herbs
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Zicht op de vallei van de Menebeek. Foto: Vilda/Jeroen Mentens

Mene-Jordaanvallei - Natuur met een ziel  
 een verhaal van landschappen en hun beheer
In de driehoek Willebringen-Hoksem-Meldert ligt een pittoresk valleigebied met de enigszins 
exotische naam Mene-Jordaanvallei. Je wandelt hier over kasseistroken en door holle wegen, 
langs soorten- en structuurrijke graslanden te midden van een uitgestrekt open akkercomplex 
en je kijkt uit over de glooiende heuvels van Haspengouw. De vallei bulkt van de biodiversiteit 
dankzij een uitgekiend beheer. En geholpen door twee belangrijke ingrediënten: kalk en reliëf.  
Tekst: Natalie Sterckx

Vertrekplaats van de wandeling  

is de kerk van Meldert in Hoe-

gaarden. Vergis je niet want er 

zijn wel 3 Melderts in Vlaanderen. Deze 

Meldert ligt in de glooiende heuvels van 

Haspengouw. De kerk is gebouwd met 

gobertangesteen, een witte kalkzandsteen 

die hier in de streek in de grond zit. Het 

is net die kalkrijke bodem die voor een 

bijzondere biodiversiteit zorgt. 

Graslanden vol orchideeën
Mijn gidsen zijn Pieter Abts en Robin 

Guelinckx, allebei heel actief als vrijwil-

ligers in de reservatenwerkgroep van 

Natuurpunt Velpe-Mene. Achter de kerk 

sta je onmiddellijk met je beide voeten 

in het groen. Links in het dal loopt de 

Menebeek. “Hier hebben we vorig jaar 

gewerkt om het kalkmoeras te herstellen. 

We hopen dat het hier binnen enkele ja-

ren weer bulkt van de wilde orchideeën”, 

steekt Pieter enthousiast van wal. “Aan de 

overkant van het water zie je al wat het 

Boven: Grauwe klauwier. Foto: Wim Dirckx 
Onder: Pieter gidst ons rond door de mooiste stukken van het gebied. Foto: Natalie Sterckx
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Bijenorchis. Foto: Wim Dirckx

kan worden. Daar verdween in 1972 de 

laatste orchidee, maar door een jarenlang 

doorgedreven beheer zijn die orchideeën 

intussen alweer 10 jaar terug. In het hele 

gebied staan er ongeveer 6000 zoals 

meiorchis of brede orchis, bijenorchis, 

hondskruid en bosorchis. Afhankelijk 

van wanneer je komt, staan die in bloei.”

Ruilverkaveling
Mocht je hier 20 jaar geleden komen 

wandelen zijn, dan zag het landschap er 

heel anders uit. Wat nu een bloemrijk 

grasland is of een bosje, was toen een 

maisakker. “20 jaar geleden was er de 

eerste  ruilverkaveling nieuwe stijl in 

Hoegaarden”, weet Robin. “Bepaalde 

akkers die in de vallei lagen zijn toen 

uit productie genomen en in ons beheer 

gekomen. Landbouwers kregen in ruil 

een groter aaneengesloten stuk  

landbouwgebied. Voor de natuur was dit 

een goede zaak want zo konden we een 

hele mozaïek van percelen aaneenrijgen 

tot één geheel.”

We wandelen over een zandpad met aan 

de ene kant landbouwakkers en aan de 

andere kant een verbost stuk natuur. 

“Deze valleiflank is enorm belangrijk als 

buffer”, vertelt Pieter. “Het zorgt ervoor 

dat het erosiewater en de modder die 

bij hevige regens van de hogergelegen 

akkers stroomt, tegengehouden wordt. 

Het water krijgt de tijd om te infiltreren 

en dat maakt dat het in de lagergelegen 

delen minder aangerijkt wordt. Met de 

weersextremen van de laatste jaren wordt 

het almaar belangrijker om de vallei zo 

klimaatrobuust mogelijk te maken. Een 

jaar van grote droogte of extreme nattig-

heid kan opgevangen worden als je een 

grote natuurbuffer voorziet. We proberen 

de beide flanken in de vallei hierin mee  

te nemen. Momenteel onderhandelen  

we over een nieuwe ruilverkaveling aan 

de overkant van de Menebeek in  

Willebringen. Die ruilverkaveling zou 

voor 129 hectare extra natuur moeten 

zorgen. Maar tussen plannen en  

uitvoering gaapt nog een diepe kloof.”

Grauwe klauwier
Op onze weg komen we langs een mooi 

voorbeeld van hoe een akkerland in 20 

jaar tijd kan uitgroeien tot een structuur-

rijk grasland waar een vogel als de  

grauwe klauwier van profiteert. “In 

dit grasland wisselen korte en lange 

vegetaties elkaar af en staan hier en daar 

(doorn)struwelen die dienst doen als 

uitkijkpost en nestlocatie”, vertelt Robin 

gepassioneerd. “We maaien hier niet tot 

Zicht op de vallei van de Menebeek. Foto: Vilda/Jeroen Mentens
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na de zomer. Zo krijg je een bloemrijk grasland dat in de zomer 

helemaal wit ziet van o.a. wilde peen. We maaien alleen een paar 

stroken aan de rand van het grasland zodat de grauwe klauwier  

kan jagen. Als die vogels hier overvliegen en ze zien dat ze hier  

kunnen leven, dan blijven ze. We hebben hier al enkele broed- 

gevallen gehad.” 

Terwijl de bordjes vertellen dat de wandeling rechtdoor loopt, slaan 

Pieter en Robin linksaf. “Dit is eigenlijk het mooiste stukje van de 

wandeling dat de meeste mensen niet te zien krijgen”, grinnikt  

Pieter. Het pad loopt naar beneden naar de Menebeek. In dit 

moerassig deel beneden in de vallei mag de natuur zijn gang gaan. 

Bomen die omvallen, mogen blijven liggen als voedsel, enkel het 

wandelpad wordt vrijgemaakt. 

Beheren loont
De resultaten van alle beheerinspanningen door vrijwilligers mogen 

er zijn. In het gebied is bijvoorbeeld nog een van de belangrijkste 

groeiplaatsen van moeraszoutgras, brede orchis of paddenrus. En 

op die droge kalkrijke graslanden staan marjolein, donderkruid, 

beemdkroon, kruipend stalkruid, graslathyrus ... Die trekken op 

hun beurt dan weer insecten, vlinders, sprinkhanen … aan en die 

maken de terugkeer mogelijk van nog andere soorten. “Zo hebben 

we hier sinds 2003 de ringslang opnieuw waargenomen en ook de 

das is aan een comeback bezig”, vertelt Pieter. 

Als we de Menebeek oversteken komen we aan het Perseveld. Dat is 

afgeboord met bosrank, een houtige klimplant die je hier wel meer 

ziet aan de bosranden. De klimplant groeit alleen op een kalkrijke 

bodem en is met zijn pluizige zaden een belangrijke bron van  

voedsel en nestmateriaal voor vogels. Hier zingt ook de geelgors zijn 

typische zang. Binnen gehoorsafstand horen we op zijn minst  

3 zangposten. “Dat er hier zoveel gorzen zitten, is ook te danken aan 

het beheer. Vroeger werd er elk jaar graan ingezaaid zodat de  

akkervogels voldoende voedsel konden vinden. Ondertussen zetten 

we meer in op het maaibeheer van dit grasland. Zo staat de tafel 

hier jaarrond gedekt”, vertelt Pieter.

Levend land
“Natuur stopt natuurlijk niet aan de grenzen van het gebied.  

Daarom werken we ook samen met de landbouwers van de  

omliggende akkers”, gaat Robin verder. “Akkersoorten zoals de 

geelgors, grauwe gors of kiekendief kunnen op die enorme akkers 

geen voedsel, huisvesting of overwinteringsplek meer vinden. Wij 

stimuleren die landbouwers een beheerovereenkomst aan te gaan 

om bijvoorbeeld een strook graan of luzerne te zetten zodat er weer 

muizen komen en de kiekendief kan jagen. Of we proberen de 

akkerinfrastructuur aan te passen door hagen of struwelen aan te 

planten. Dat is trouwens ook nog eens goed om de erosie tegen te 

gaan. Zo kunnen we die typische akkersoorten hopelijk behouden.”

Ontdek landschappen  
van weleer

De glooiende heuvels van Haspengauw zijn 
het ideale tafereel voor een weekend weg.  
Je dwaalt er in unieke landschappen die je een 
beetje doen tijdrijzen. 

De Schuur van Babel
Ervaar een zeldzame rust en schoonheid in Babelom, 
een idyllische vallei naast het Hagelandse Meldert, 
deelgemeente van Hoegaarden. Een voormalige 
boerderij met tiendschuur uit 1835 biedt unieke 
mogelijkheden om als individuele gast, familie, groep of 
bedrijf te vertoeven.
Je kan er wegdromen in één van de zes ecostyle 
leemgepleisterde kamers die zich onder het majestueuze 
dakgebinte van de schuur bevinden. ’s Ochtends geniet 
je van heerlijke ontbijtformules met streekgebonden en 
huisbereide producten, geserveerd in het gastenhuis. 
Hier bevindt zich ook een uitgeruste keuken en een 
knusse zithoek met houtkachel. In de grote tuin met 
boomgaard kan je heerlijk ontspannen.

Meer info en reservatie
De Schuur van Babel, Babelomstraat 5, 3320 Meldert 
(Hoegaarden), 0499-26 69 77, info@deschuurvanbabel.
be, www.deschuurvanbabel.be

Win een overnachting voor 2 personen 
inclusief ontbijt in de Schuur van 
Babel. Geef antwoord op de vraag 
“Welke akkervogel broedt in de Mene-
Jordaanvallei opnieuw?” en wie weet 
verbijf jij binnenkort in de schuur. 
www.natuurpunt.be/win

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

W I N !
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Nectarist Zomerhoning 

100 % natuurhoning met aroma’s van zomerbloeiers zoals linde, 
kastanje en wilde bloemen. Koud geslingerd zonder extra 
toevoegingen. Met honing van Nectarist steun je de Vlaamse 
imkers en ga je samen de bijensterfte tegen.

Api-D Honing 

De zoete, goudgele honing van Api-D is een puur product. Zonder 
toegevoegde suikers, smaak- of kleurstoffen. Lekker bij het ontbijt, 
om je thee te zoeten, of in sausen en vinaigrettes. Ambachtelijk 
gemaakt in het groene Wallonië.

Onze bijen beschermen 
Wist je dat bijen zorgen voor de bestuiving van 80 % 
van alle landbouwgewassen? Zonder bijen is er geen 
oogst en geen voedsel. Daarom spant Bio-Planet zich 
in om onze inheemse bijen te beschermen. Op onze 
winkelterreinen plaatsen we steeds meer insecten- 
hotels: als schuil- en broedplaats voor allerlei nuttige 
insecten. Ook wilde bijen vinden daar een veilige 
thuis. Zo geeft Bio-Planet de biodiversiteit overal in 
ons land een duwtje, zowel in de stad als daarbuiten.

Mueslirepen met 
dadels en zaadjes

Ingrediënten  
(voor 7 stuks): 
• 120 g dadels
• 50 g geroosterde  

zadenmix
• 150 g speltmuesli  

(bijv. Meesters  
van de Halm)

• 1 eetl. vloeibare  
honing

• 2 eetl. kokosolie

Bereiding: 
1. Verwijder de pitten uit de dadels.
2. Mix de speltmuesli samen met de dadels, 

kokosolie, honing en zadenmix tot een  
kleverige, gladde bal (dit kan enkele  
minuten duren).

3. Bekleed een vierkante ovenschaal met 
bakpapier en doe er het mengsel in. Druk 
goed aan met de bolle kant van een lepel  
tot een glad vlak.

4. Laat minstens 30 min. opstijven in  
de koelkast en snij in repen.

Lekker lokaal:  
honing met respect voor de bij

Duurzame delicatesse
Wat maakt verantwoorde honing zo bijzon-
der? Heel wat. De bijen leven in bijenkasten 
die gemaakt zijn uit natuurlijke materialen en 
onderhouden worden met was en plantaar-
dige oliën. In de zomer zwermen ze uit om 
nectar te verzamelen: dat doen ze in een 

straal van 3 km rond hun nest. En in de winter 
voeden ze zich met hun eigen honingvoor-
raad. Ze krijgen dus geen extra suikerwater 
van de imker. De honingraten worden ge-
oogst, gezuiverd en koud verwerkt. Zo blijven 
alle waardevolle bestanddelen intact en heeft 
je honing een intens volle smaak.

Zoek je een 100 % natuurlijke en lokale honing? Neem dan een 
kijkje bij Bio-Planet, de ideale supermarkt voor wie duurzaam wil 
winkelen en eten met smaak. Zowel in Vlaanderen als Wallonië 
werkt Bio-Planet samen met kleinschalige imkers die kiezen voor 
een duurzame bijenteelt. Uit respect voor de bij en de biodiversiteit. 

Publireportage

Ontdek ons volledige honingassortiment op bioplanet.be

Door insectenhotels te plaatsen nabij onze Bio-Planet-winkels,  
geven we bijen een veilige thuis en beschermen we de biodiversiteit.  

Zo dragen we samen bij aan een beter milieu, stap voor stap.



West-Vlaanderen

 Breemeersen, Aalter
De Breemeersen is een groot graslandgebied in de 
Leievallei met een lappendeken van weilanden, 
hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat 
waardevolle poelen, sloten en houtkanten.  

 Avelgemse Scheldemeersen, 
Avelgem

De grote natuurkracht in de Scheldemeersen zijn  
de waterrijke hooilanden en de afgesneden  
Scheldebochten. De meersen omvatten uitgestrekte 
graslanden en vallen op door een dicht patroon van 
afwateringsgrachten. 

Oost-Vlaanderen

 Scheldemeersen, Merelbeke 
Exmoor pony’s, schapen en koeien grazen rustig in 
de voor hen bestemde weilanden. Hier en daar 
boorden wilgenrijen met fragmenten van oude 
bomen de weilanden af.  

 Moenebroek, Geraardsbergen
Vlinders kiezen niet zomaar een gebied om zich 
voort te planten. Voedselplanten voor de rupsen, 
schuilplaatsen om te verpoppen, zon én schaduw, 
nectarplanten ... het moet allemaal aanwezig zijn. 
Met de extensieve begrazing in Moenebroek voldoen 
we perfect aan hun eisen.  

Antwerpen

 Turnhouts Vennengebied, 
Turnhout

Het Turnhouts Vennengebied is een belangrijk 
gebied voor vogels. Doordat de graslanden pas laat 
in het voorjaar beweid of gehooid worden, is het een 
van de weinige gebieden in de wijde omgeving  
waar vogels hun jongen ongehinderd kunnen 
grootbrengen.    

 Vallei van de Grote Nete,  
Heist-op-den-Berg

De Grote Nete kronkelt door dit unieke landschap 
van dottergraslanden, pinksterbloemweiden en 
bloemrijke moerasspireavlakten. Je wandelt in het 
spoor van Pallieter. 

Limburg

 Diepenbeekse Demervallei, 
Diepenbeek

Hier helpen grazers bij het beheer van het gebied. 
Voor amfibieën is begrazing beter dan maaien. 
Dankzij de runderen ontstaat een gevarieerd 
landschap, een ideale leefplek voor amfibieën zoals 
de boomkikker. 

 Schulensbroek, Lummen
Eeuwenlang was het Schulensbroek één groot 
natuurlijk overstromingsgebied dat meerdere 
maanden per jaar blank stond. Het broek was erg 
vruchtbaar, tot plezier van de landbouwers. Hooi 
van het Schulensbroek was heel gegeerd. 

Vlaams-Brabant

        Aronst Hoek, Geetbets
Hier vloeien de rivier de Gete en de Melsterbeek 
samen. De eeuwenoude overstromingsbeemden die 
zich hier ontwikkelden waren ooit afgeboord met 
meidoornhagen en knotwilgen die vandaag het 
landschap vorm geven.  

         Vorsdonkbos – Turfputten, 
Aarschot

De drogere graslanden worden gehooid door 
landbouwers en begraasd met inzet van een 
schaapskudde. 
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Om deze gebieden te beheren, doet Natuurpunt beroep op landbouwers. Zij maaien 
er hooi voor hun dieren of laten hen de graslanden begrazen. Zo helpen landbouwers 
mee aan topnatuur én helpen onze gebieden landbouwers.  
Tekst: Liesbet Cleynhens

10 x actief: Levend Land

10 x actief
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AKKERFLORA 
in de kijker

Focus

In verschillende gemeenten kan je een ‘Bakkerij De Korenbloem’ vinden. Ooit was dat een 
vanzelfsprekende combinatie: in velden waar het graan bestemd voor boeren en bakkers groeide, 
vond je ook heel wat typische akkerbloemen. De korenbloem is daarvan het meest sprekende 
voorbeeld. Tijd om even stil te staan bij die bijzondere akkerflora, buitenbeentjes in de plantenwereld.  
Tekst: Wim Veraghtert

Onkruiden?
Je kent de korenbloem, de klaproos, misschien de gele  

ganzenbloem, maar wat met het groot spiegelklokje en de vele 

andere typische akkerkruiden? In een recent rapport van het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek worden maar liefst 113 

plantensoorten tot die akkerflora gerekend. Daaronder vinden we 

niet alleen bloemen, maar ook enkele kenmerkende grassen. Alle 

113 soorten hebben enkele kenmerken gemeen: het zijn eenjarige 

planten die baat hebben bij een regelmatige bodemverstoring.  

Ze kunnen dus enkel overleven als er jaarlijks geploegd wordt. 

Meer nog, ze hebben nood aan een regelmatige ondiepe grond- 

bewerking zoals schoffelen en eggen. Enkel zo kunnen die 

eenjarigen het opnemen tegen de concurrentiekrachtige 'wortel-

kruiden' die je in de moestuin als 'vervelend onkruid' kan beschou-

wen omdat ze, eens gevestigd, moeilijk weg te krijgen zijn en snel 

gaan woekeren. Denk maar aan akkerdistel,  

akkermelkdistel, kweek, kruipende boterbloem, akkerwinde ….  

Grijze zone
Vele van die typische akkerplanten bevinden zich in een grijze 

zone tussen inheems en uitheems. Ooit - sommige al sinds de 

Romeinse tijd - zijn ze in ons land beland omdat hun zaden meelif-

ten tussen granen die hier door boeren werden ingezaaid. Vaak 

gaat het om soorten die van oorsprong elders in Europa of zelfs de 

steppen van Centraal-Azië voorkwamen. Door de eeuwen heen 

zijn ze echter bij het kleinschalige, Vlaamse landbouw- 

landschap gaan horen.  De naakte lathyrus bijvoorbeeld, een 

licht- en warmteminnende, mediterrane soort. Die was al ten tijde 

van de bekende botanicus Dodoens (1554) bekend uit onze streken. 

Vergane glorie?
Tegenwoordig wordt zaaigoed voor landbouwers geschoond, 

zodat het geen onkruidzaden bevat. Bovendien worden graan- 

velden veel dichter dan vroeger ingezaaid en worden allerlei 

herbiciden en meer meststoffen gebruikt. Die evoluties in de 

landbouw hebben ervoor gezorgd dat het huidige akkerlandschap 

veel minder kleurrijk is dan voorheen. Veel typische akkerplanten 

vind je er niet meer. Toch zijn ze niet allemaal uitgestorven. 

Sommige soorten komen nog elders voor, bijvoorbeeld in moes- 

tuinen, of op kerkhoven waar nog geregeld geschoffeld wordt. 

Gangbare akkerbouw met allerlei typische akkerbloemen vind je 

niet meer in het agrarische landschap. Links en rechts wordt er in  

natuurgebieden rond akkerflora (maar vooral rond akkervogels) 
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Focus

gewerkt. In Oost-Brabant en Zuid-Oost-Limburg liggen de  

grootste potenties. 

Eén van de meest bloemrijke akkertjes vinden we in het Haspen-

gouwse Landen. Daar beheert Natuurpunter van het eerste uur 

Jules Robijns zijn eigen privé-akkertje. Hij groeide als kind op in die 

regio, was  vertrouwd met de boerenstiel en maakte er kennis met 

de diversiteit aan akkerplanten. “Helaas zag ik met de jaren ook 

steeds meer soorten verdwijnen. Daarom ben ik zelf in actie 

geschoten.” Met de hulp van akkerplantenspecialisten in het 

buitenland richtte hij een akkertje in waarop akkerboterbloem, 

naaldenkervel, wilde ridderspoor en andere zeldzaamheden 

gedijen. “Je kan dat tuinieren noemen, maar het is de enige manier 

om de relicten van die bijzondere akkerflora te behouden.”

“In die akkers vol typische akkerbloemen moeten ook ken- 

merkende insecten geleefd hebben, maar daarover weten we 

helaas veel minder,” vult Jules aan. Over de insectendiversiteit die 

een eeuw geleden in het agrarisch gebied te vinden was, is de 

kennis inderdaad beperkt. Tekenend is het voorbeeld van de 

korenloopkever, een kever die graag op de bodem tussen de 

graanstengels andere insecten achternazit. De soort is in de 

periode 1830-1950 uit 110 Belgische kilometerhokken gemeld, 

maar na 1980 zijn dat er nauwelijks 8. De kever wordt beschouwd 

als ‘met uitsterven bedreigd’. 

“Het beheer van zo’n akker met het oog op plantenrijkdom is zeer 

arbeidsintensief. Er mogen geen herbiciden gebruikt worden, je 

moet verschillende keren eggen en er is nauwelijks opbrengst van 

graan. Ik geloof niet dat boeren die rijkdom kunnen herstellen 

omdat het nog weinig met de huidige landbouwtechnieken te 

maken heeft en veel dichter aanleunt bij natuurbeheer.  

Akkerreservaten zijn wellicht de enige haalbare manier om de 

planten in ons land te behouden.”

UITGELICHT

Groot spiegelklokje
Dit prachtige kleinood was nog vrij algemeen in de negentiende 

eeuw, maar komt nog maar op een handvol vindplaatsen voor.  

Het bloeit in juni tussen de graanhalmen en later in het jaar op 

stoppelakkers, wanneer het wintergraan geoogst is. 

Handjesereprijs
Deze vroegbloeiende soort (maart) met diepblauwe bloemen en 

handvormige blaadjes was vroeger gekend van wintergraanakkers 

in de Leemstreek. Momenteel wordt één van de laatste populaties 

beschermd voor de onkruidbranders op de begraafplaats van 

Zoutleeuw.
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VIJF VOOR TWAALF   
VOOR DE ARGUSVLINDER 

Seizoensweetjes

Zandoogjes zijn dagvlinders die op hun vleugels zwarte vlekjes 

met een witte kern hebben: oogvlekjes. Meestal zijn ze oranje 

tot bruin van kleur. Misschien heb je in jouw tuin het bruin  

of het oranje zandoogje al wel gezien. De argusvlinder heeft  

een mengeling van die kleuren: oranjebruin is de meest  

toepasselijke omschrijving. Het is een vlekkerige, maar niet 

onaantrekkelijke vlinder. 

Ooit was de argusvlinder een algemene verschijning in Vlaan-

deren. Het is een vlinder die je zag in bermen, graslanden en 

velden. Sinds de eeuwwisseling lijkt de argusvlinder wel in vrije 

val: in 2000 stond hij als niet bedreigd op de rode lijst, in 2021 

als ernstig bedreigd. We vinden hem enkel nog in de West-

Vlaamse polders, het Antwerpse havengebied en de Voerstreek.

De achteruitgang van de argusvlinder past in een breder 

plaatje: in heel West-Europa gaan graslandvlinders duidelijk 

achteruit. Net als andere zandoogjes legt de argusvlinder eitjes 

op grassen. Dat zijn algemene grassoorten, zoals kropaar en 

kweek, die je in elke wegberm vindt. Maar de vlinder heeft meer 

nodig: eitjes worden afgezet op warme plekjes, bijv. op gras- 

pollen bij kale grond. Kleine verschillen in microklimaat zijn 

voor vlinders essentieel. Door teveel stikstof groeien die kale 

plekjes dicht en in een dichte grasmat zet de argusvlinder geen 

eitjes af. Dat die overdaad aan stikstof ook zorgt voor minder 

bloemen (en dus minder nectar voor de vlinders) doet er ook 

geen goed aan. Mogelijk stuurt de klimaatverandering ook  

nog de levenscyclus van de soort in de war. 

In de Griekse mythologie was Argus een reus met honderd ogen, verspreid over heel zijn lichaam.  
De argusvlinder heeft, verspreid over boven- en onderkant, een twintigtal oogvlekjes. Met reus Argus 
liep het niet goed af: hij werd gedood door Hermes, de zoon van Zeus. Helaas gaat het ook met onze 
argusvlinder de slechte kant uit.
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Seizoensweetjes

Sieralgen, u zegt?

Algen hebben niet meteen een goede naam. Algen zijn vaak synoniem 
voor een slechte waterkwaliteit. Maar dat is buiten sieralgen gerekend. 
Die vind je net in helder en niet-vervuild water. Zoals hun naam doet 
vermoeden zijn sieralgen echte pareltjes. Maar om van die pracht te  
genieten, moet je door een microscoop kijken. Zelfs de allergrootste  
sieralgen kan je met het blote oog als een groen puntje zien. In  
Vlaanderen komen 485 soorten sieralgen voor.

Sieralgen vertellen ons veel over de waterkwaliteit. Je kan ze vinden in 
vennen ( ja, daar vooral), maar ook in vijvers of zelfs in regenwater- 
plassen. Ze reageren snel op veranderende milieukwaliteit. Daarom is het 
interessant om ze te bestuderen. Wist je dat Natuurpunt zelfs een echte 
sieralgenwerkgroep heeft? Die heet Micrasterias en viert dit jaar haar 
10de verjaardag. Je leest er alles over in het nieuwste nummer  
van Natuur.focus.

Zeg niet zomaar hommel
Voor veel mensen is ‘de hommel’ een aaibaar en nuttig insect, maar wist 
je dat er in ons land niet minder dan 31 soorten hommels voorkomen?  
Of beter: voorkwamen, want een handvol soorten is intussen  
uitgestorven. En zowat de helft van de soorten die hier nu nog voorkomt 
is in min of meerdere mate bedreigd en staat op de Rode Lijst. Er zijn 
algemene hommelsoorten die al vanaf de vroege lente vliegen, maar ook 
zeldzamere soorten die later op het jaar vliegen. Zoals de moshommel, 
een soort met een lange tong die graag nectar slurpt uit bloemen met 
diepe kroonbuizen. Vooral die langtongige hommels hebben het  
moeilijk. Grote veranderingen in het landbouwgebied spelen hen ook 
parten, net als klimaatverandering. De moshommel werd recent weer 
gezien in het Natuurpuntgebied Rosdel in Hoegaarden. Door te werken 
aan een bloemrijker landschap kunnen we misschien het tij keren voor 
die bedreigde hommels.
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VRAGEN
aan Wim

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

Wilde bijen in de tuin: is dat 
niet gevaarlijk voor kleine 
kindjes of de hond?

Zo’n bijenhotel aan je terras, is dat niet gevaarlijk 

als er peuters of kleuters in de buurt rondlopen? 

Totaal niet. Bijenhotels worden bewoond door 

wilde bijen zoals tronkenbijen of metselbijen. De 

angel van veel bijensoorten geraakt niet door een 

mensenhuid heen. Die van metselbijen kan dat in 

theorie wel, als je het bijtje vangt met de hand. 

Om te vermijden dat jouw kind zoiets doet, hang 

je het bijenhotel best hoger dan 1m. Metselbijen 

zijn totaal niet agressief en zullen nooit uit eigen 

beweging een kind komen steken.

Ook in je gazon kunnen er bijtjes wonen. 

Grasbijtjes bijvoorbeeld, die gangetjes maken in 

de grond. Ook de angels van grasbijen geraken 

niet door de mensenhuid heen. Zandbijen zoals 

de grasbijen zijn super zachtaardig en vallen 

nooit aan. Geniet van die bestuivers in je tuin.

Schuim aan de voet van  
bomen, is dat vervuiling?

Misschien zag je het ook na een hevige regenbui: 

in het bos zie je dan schuim aan de voet van 

sommige bomen. Dat ziet er onnatuurlijk uit, 

maar toch is het een natuurlijk proces. Regen- 

water dat langs de stam afloopt, neemt op zijn 

weg allerlei stoffen mee, waaronder sappen uit 

de schors. Die bevatten saponinen, die een 

natuurlijk en stabiel schuim veroorzaken.
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Elk nummer vinken we met jonge natuurpuntertjes drie 
dingen af van de ‘50 dingen die je moet doen voor je 12’. 
Bloemenmeisje Marion (3) kakelt vrolijk over haar avonturen 
in het speelbos van Deurne.  

Natuurpassie

Versier je haar met bloemen
“Wauw, daar staan super veel bloemen. Gele, witte en roze! Ik 
pluk een bosje bloemen voor mijn mama, de allerliefste van de 
hele wereld. En ik stop ook bloemen in mijn haar. De stengeltjes 
steek ik achter mijn oren. De madeliefjes vind ik de allermooiste. 
En je kan ze ook opeten!”

Onderneem een avonturentocht  
met natuurlijke hindernissen 
“Hier in het speelbos kan je heel goed klimmen. Er zijn boom-
stammen, grote stenen, touwen, bruggetjes … Soms heb ik nog 
een handje nodig, maar ik kan al veel zelf. Ik ben al een paar keer 
gevallen, maar dat doet geen pijn want de grond is zand.”

Zorg voor boerderijdieren 
“Ik geef kaaskorstjes aan de kippetjes. Dat lusten ze heel graag. Ze eten 
ook graantjes en drinken water. Het zijn de kippetjes van mijn neefjes. 
Ze heten Babette en Louise. Ik heb ze al geaaid, maar ben wel nog een 
klein beetje bang. Straks maken we een lekker eitje voor op de pistolet. 
Hmmm …”

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

natuurpunt.be/50dingen
Meewerken aan deze rubriek?

Mail ons: redactie@natuurpunt.be
/groups/wildebuitendingen38 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2021



Natuurpunt Winkel

Natuurpunt Winkel

WATER VOOR DE VOGELS
Vogels hebben water nodig om te drinken, 
te badderen en af te koelen. Dat kan in 
deze keramieken waterschaal, verkrijgbaar 
in drie kleuren.

Waterschaal Vesi

Van € 12,99 Voor € 9,99

Art. nr. 93838 - Groen

Art. nr. 93839 - Blauw

Art. nr. 93840 - Creme

HAAL DE NATUUR NAAR BINNEN
Haal de natuur gezellig naar binnen met deze mokken van Myrte. Op de 
mokken staan prachtige afbeeldingen van vlinders: een icarusblauwtje, 
een dagpauwoog en een distelvlinder.

Mokkenset vlinders - Myrte

Van € 14,97 Voor € 11,69

Art. nr. 99975

HERKEN BIJEN EN HOMMELS
Handige uitvouwkaart voor onderweg, 
helpt je in één oogopslag algemene 
soorten hommels en bijen te herkennen. 
Ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen.

Minigids bijen en hommels

€ 6,25 Leden 
€ 6,95 Niet-leden

Art. nr. 0117937

Grootste keuze aan 
natuurproducten

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

ACTIE

Ook los 
verkrijgbaar

ALLE BIJTJES HELPEN
Insectenhotels mogen in een diervriendelijke 
tuin niet ontbreken. Help de insecten in je tuin 
door dit insectenhuis op te hangen.

AVONTUURLIJK WANDELEN
Donkere bossen, ruige weiden, onstuimige 
beken, verraderlijke vennen, wandelende 
duinen, wiebelende hangbruggen… Deze 
wandelgids wil de aanzet geven voor tal van 
wandelavonturen in eigen land. 

Avontuurlijk wandelen in Vlaanderen

€ 23,39 Leden 
€ 25,99 Niet-leden 

Art. nr. 1463270

Natuurpunt combikastje 
lieveheersbeestje/bij

€ 11,69 Leden

€ 12,99 Niet-leden 

Art. nr. 92068

Natuurpunt combikastje 
vlinder/bij

€ 10,79 Leden

€ 11,99 Niet-leden 

Art. nr. 92069

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

Ik heb een abonnement op een krant. Een 

kwaliteitskrant. In die krant komt natuur 

zelden aan bod, behalve dan problematische 

natuur. Onlangs was er zo’n artikel. In de wel 

zeer lange titel ging het over ‘vliegende 

ratten’. Dan weet je hoe laat het is: weer eens 

gedoe met stadsduiven. Noem het hobby- 

misvorming, maar mij viel direct de foto bij het 

artikel op. Op die foto geen stadsduif maar…  

een houtduif. 

Overlast van stadsduiven komt geregeld in de 

pers. Even hardnekkig als corona, zij het gelukkig 

véél onschuldiger. Even onoplosbaar als de 

staatshervorming, zo lijkt wel, en suggesties 

lopen even wild uiteen. In deze rubriek ging het 

in het verleden ook al enkele keren over de 

stadsduif, ik ga er dus verder geen woorden  

aan vuil maken.

Uiteindelijk heb ik geen lezersbrief gestuurd.  

Ik twijfelde of dat wel kon met een online 

abonnement. Ik twijfelde vooral ook omdat die 

foto wel eens bewust gekozen kon zijn, zoals  

je van een kwaliteitskrant zou verwachten.  

Terwijl het artikel meldde dat in Gent het aantal 

stadsduiven afneemt, kondigde de foto al de 

nieuwe stadsduif aan.

In navolging van de merel, die honderd jaar 

geleden nog een schuwe bosbewoner was, vliegt 

nu ook de houtduif richting stad. Vroeger heette 

ze bosduif (volgens Van Dale ten andere nog 

altijd). Zo heeft ze nog steeds een vreemde liefde 

voor onrijpe eikels. Je ziet ze ook in hele  

drommen op de akkers. En nu dus in de stad. In 

tegenstelling tot stadsduiven en Turkse tortels, 

die zaadeters zijn en daarom veelal op de grond 

foerageren, zijn houtduiven meer allrounders. De 

manier waarop ze de zwaartekracht uitdagen bij 

het plukken van klimopbessen en zelfs krenten 

van dunne krentenboomtwijgjes, getuigt meer 

van lef dan van elegantie. Stadsduif en tortel 

hoeven weinig concurrentie te vrezen, er is 

genoeg voor iedereen en de houtduif is eerder 

een aanvulling van onze stadse avifauna. En dat 

weet onze stadsslechtvalk best te smaken: die 

heeft de nieuwe trend al opgepikt.

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.

De Nieuwe Stadsduif
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...in je tuin

Ik schrik met kloppend hart wakker en grijp 

naar mijn telefoon op het nachtkastje om te 

zien hoe laat het is, ik lig amper een half uur 

in bed. Heeft onze groene huiskikker me 

gewekt? Neen, daarvan zou mijn hart niet  

zo tekeer gaan, aan dat geluid ben ik intussen al 

gewend. Er is iemand in de tuin en die iemand 

maakt verdomd veel lawaai! Ik hoor snuiven, een 

soort knorren zelfs. Ik doe het licht aan om een 

eventuele indringer duidelijk te maken dat hier 

wakkere burgers wonen, even stilte maar dan 

hoor ik het weer, iets verderaf maar nog duidelijk 

in onze tuin.

En dan valt plots mijn frank… Er scharrelt 

waarschijnlijk gewoon een egel rond. Egels zijn 

niet bepaald discreet als ze op fourageertocht 

gaan, ze snuffelen luidruchtig, smakken en 

knorren. De Engelsen bedachten hen daarom 

met de naam “hedgehog”, vrij vertaald “varken 

van de haag”. 

Wat verorbert onze nachtelijke bezoeker dan  

zo luidruchtig en wat laat hem knorren van 

genoegen? Vooral insecten, regenwormen en 

slakken maar er kan wel wat variatie op zitten, 

Stekelig bezoek
een bakje katten- of hondenvoer zal hij beslist 

nooit onaangeroerd voorbijlopen! 

Een paar jaar geleden woonde er een egelmoeder 

met haar jongen onder de houtstapel. Terwijl wij 

met ons gezin zaten te BBQ ‘en, kwamen zij 

nonchalant langs gewandeld, een jong vond een 

stukje kip dat bij ’t versnijden gevallen was en 

smikkelde dat smakkend op. Vanzelfsprekend 

kreeg elk egelfamilielid daarop ook een stukje 

toegeworpen. Nu geven we hun geen hapjes van 

onze tafel meer maar laten hen de slakken en 

insecten tussen de afgevallen appeltjes en onder 

de hosta ’s opsnoepen! 

Een bakje water staat wél klaar, daar genieten 

niet alleen de egels van, ook de houtduiven 

komen er regelmatig van drinken en de merels 

nemen er graag een ploeterbadje in.

Ondertussen is het stil geworden, onze  

nachtelijke gast is blijkbaar doorgetrokken  

naar de buren.

Gerustgesteld kruip ik weer onder de dons, 

gerustgesteld en blij dat we ook dit jaar weer  

een egel in de tuin hebben.

Bio: Kristel Keppens is natuurgids, 

bosgids, plantentuingids … 

gepassioneerd door planten. Ze 

woont in Drongen en heeft een 

prachtige wilde tuin. Ze geeft les 

over planten en ecologie in de 

cursussen Natuurverkenner en 

Natuurgids. Daarnaast houdt ze van 

wandelen met vriendinnen, talen 

leren en pilates.
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...in close-up
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Ik kwam van mijn werk en deed de huisdeur 

open. Zag hem direct zitten. Op de granito 

trap die naar de woonruimtes leidt. Een 

boktor. Een wespenboktor. Maar niet degene 

die ik jaarlijks wel eens in onze stadstuin 

tegenkom. Hij zag er net iets anders uit.  

Ik haastte me om mijn insectenpotje. Ontmoe-

tingen kunnen snel gaan. Ze kunnen voorbij zijn 

zonder dat je weet met wie je de eer had.  

Dat is niet erg, de verwondering en de verrassing 

blijven, evenals het gevoel; aangenaam of niet. 

Maar ik weet graag met wie ik te doen heb. Dus 

verlengde ik onze ontmoeting middels een 

insectenpotje. Ik zette fiets binnen, jas aan de 

kapstok en plofte met potje in een zetel. De 

obsidentify zei 100 % gele wespenboktor, ik 

maakte een foto en zette hem op waarnemin-

gen.be. Even kijken of mijn blind date algemeen 

is en waar in de buurt die nog voorkomt. ‘Zeer 

zeldzaam’ en niet echt in de buurt. Zoiets wekt 

argwaan. De entomologische tabel van De 

Nederlandse boktorren (Cerambycidae) 

bevestigt Plagionotus detritus, de gele wespen-

boktor, zeer zeldzaam, uit België geen recente 

vondsten bekend (2008). Nog meer argwaan! 

Wat literatuur over de soort leert dat hij het van 

eik moet hebben … en dat doet een belletje 

rinkelen.

 Tien maanden geleden haalde ik bij de plaatse-

lijke houthandelaar een stuk eikenstam, 60 cm 

hoog en een diameter van 35 cm – ik had 25 

gevraagd, mag het wat meer zijn? Bedoeling was 

die in schijven te zagen als didactisch materiaal 

voor een wandeling over diktegroei bij bomen. 

Maar zo één schijf weegt al snel 1 kg, dus ging ik 

op zoek naar een minder robuust stuk eik. De 

dikke stam staat sindsdien in de gang, onder de 

brievenbusspleet, en biedt ons onze dagelijkse 

post aan. En nu baart ie ons imago’s van de gele 

wespenboktor. Die week hielpen we nog 3 

exemplaren het huis uit, de vrije wereld in! Het 

hout, en de larven, kwamen uit Oost-Vlaanderen, 

gebied Boven-Schelde. De larven zijn door toeval 

eerst ontsnapt aan een of andere open haard, 

daarna zijn ze ontkomen aan de zaagsnede van 

een ijverige natuurgids. Enkele maanden hebben 

ze zich onder onze post een weg door het hout 

gevreten en nu leiden de volwassen boktorren 

een kort leven langs de Beneden-Schelde, waar 

ook wel eiken staan. Eind goed, al goed!

Zeer zeldzaam!

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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Goed nieuws voor wie een warm hart 
heeft voor onze natuur

1 juli 2021: nultarief voor alle schenkingen en erfenissen  
aan Natuurpunt.

De Vlaamse Regering heeft een historisch besluit goedgekeurd:  
vanaf 1 juli worden alle notariële schenkingen en erfenissen aan  
Natuurpunt niet meer belast!

• Natuurpunt zal vanaf dan op schenkingen (ook op schenkingen van 
gebouwen en gronden) 0% betalen in plaats van actueel 5,5%.

• Vanaf dan betaalt Natuurpunt 0% op een erfenis in plaats van 8,5%.

Er is echter een keerzijde: al wie een duo-legaat heeft gemaakt voor  
Natuurpunt wordt verzocht om met onze dienst contact op te nemen. 
Immers, een testament met een duo-legaat moet waarschijn-
lijk herschreven worden (niet altijd) om te vermijden dat het voor 
Natuurpunt een verliespost wordt zodat het testament niet meer kan 
uitgevoerd worden.

Joost Verbeke en Rosalinde Verrycken van de dienst marketing 
staan klaar om onze erflaters en onze schenkers te helpen om 
dit in goede banen te leiden!

Contactpersoon legaten: Joost Verbeke,  
015-29 72 49, 0477-20 47 27, joost.verbeke@natuurpunt.be

Contactpersoon schenkingen: Rosalinde Verrycken,  
015-29 74 76, 0499-90 39 77, rosalinde.verrycken@natuurpunt.be

halve ad NPblad 5-2021 legaten.indd   1halve ad NPblad 5-2021 legaten.indd   1 28/05/2021   9:00:1328/05/2021   9:00:13

750 ha  
extra natuur   

dankzij jullie!

Onze belofte was 1%. 
De keuze van onze klant was 750 ha.
1% van de Black Friday-omzet plus 
1% van alle verkochte cadeaubonnen 
in de eindejaarsperiode wilden 
we doneren aan de natuur. Onze 
klanten stemden voor 750 ha extra 
groengebied met Natuurpunt. 
Slimme keuze!
asadventure.com/groene-doelen

Adventure is everywhere



Op stap met

   op stap met...
Hendrik Vandamme  
 en Bart Vangansbeke

01
Hendrik en Bart spreken af in Stalhille, waar Hendrik akkers 

met bloemenranden en poldergraslanden met weidevogel- 

beheer heeft. Beide voorzitters ontmoeten elkaar voor de eerste 

keer en raken onmiddellijk aan de praat over de uitdagingen in 

het landbouw- en het natuurbeleid. Luisteren naar elkaar is 

cruciaal, enkel zo kan wederzijds begrip groeien.

02
Hendrik loopt zijn akker met wintertarwe in en plukt een 

stengel. Hij toont Bart hoe de aar nog verstopt zit tussen het 

blad. Binnenkort schieten ze verder uit en kunnen ze rijpen tot 

ze mooi goudgeel zijn. 

 

0201

Voorzitter Algemeen Boerensyndicaat

Voorzitter Natuurpunt
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Op stap met

04 06

03

05

03
De volgende halte is de kijkwand aan de Zwaanhoek, waar 

conservators Marc en Johan hen vervoegen. In de Zwaanhoek 

werd lang geleden turf en veen uit de grond gehaald. Nu is  

het een mooi natuurgebied geworden met tal van kreken  

en natte poldergraslanden. Hier roept de kleine karekiet uit  

de rietkraag. 

04
Na het melken van de koeien kan ook landbouwster Nele 

aansluiten. Het zijn drukke dagen voor haar. Nele toont ons  

de  hooilanden van Natuurpunt waar straks haar koeien  

zullen grazen. Marc vertelt dat ze er mooie resultaten  

halen voor natuur.  

05
Hendrik  haalt zijn smartphone uit en toont Nele hoe hij vorige 

week vanop zijn tractor een grutto kon fotograferen op een 

paaltje langs één van zijn poldergraslanden. En die Belgische 

wit-blauw koeien op de achtergrond maken het plaatje 

helemaal af, glimlacht hij.   

06
Er wordt al wandelend nog door gepraat tot de avondschemer 

valt. Hendrik en Bart maken plannen voor een volgende 

ontmoeting. Die zal er zeker komen. Natuurpunt en het 

Algemeen Boerensyndicaat zullen vanaf dit najaar overal  

in Vlaanderen samen activiteiten organiseren waarbij  

landbouwers en Natuurpunters de dialoog kunnen aangaan.
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Column

Sinds vorig jaar staat er een 

bankje in onze voortuin. Daar 

schijnt in de voormiddag de 

zon, dus het is de beste plek 

voor mijn ochtendkoffie. Als ik 

er zit, zeg ik tegen iedereen die voorbij-

komt ‘hallo’. (Eigenlijk zeg ik bijna altijd en 

overal tegen iedereen goeiedag. Hoe raar is 

het eigenlijk dat veel wandelaars elkaar in 

het bos automatisch begroeten, maar dat 

die gewoonte op straat lijkt te smelten als 

sneeuw voor de zon?)

Op de bank drink ik koffie. Af en toe begroet 

ik iemand die voorbijkomt. Sommigen 

kijken verrast op en glimlachen terug. 

Anderen kijken me aan alsof ik niet goed 

snik ben en wandelen gewoon verder.  

Sommigen staren voor zich uit, diep in hun 

eigen gedachten verzonken, denkend aan 

wat was of aan wat nog moet komen. 

Anderen roepen me in het voorbijgaan 

vrolijk toe: ‘Amai, gij zit daar goed, zeg.’ Nog 

anderen zeggen voorzichtig: ‘Oh, dat ziet 

er zalig uit.’ Een enkeling stopt voor een 

langer praatje. 

Bij deze een warm pleidooi: zet ook een 

bankje voor je deur, ga zitten en zeg 

gewoon ‘hallo’. Weinig plaats voor je deur? 

Neem een stoel mee naar buiten of 

installeer jezelf op een openbare bank en 

ontdek wat er gebeurt. Je hoeft niet bang 

te zijn voor onvriendelijke mensen. Je zult 

zien dat het écht waar is, dat de meeste 

mensen deugen.  

Een tijdje geleden postte ik een foto van 

mezelf op dat bankje. Meteen wilde een 

vriendin me interviewen voor het maga-

zine waarvoor ze werkt. ‘Maar wat doé je 

daar dan, op dat bankje?’ vroeg ze me.  

‘En wat voél je daar dan precies?’  

Goh euh… Nog nooit over nagedacht, om 

eerlijk te zijn. Niets, eigenlijk. Het is 

gewoon een manier om de dag te  

beginnen. Een kwartier waarin ik alleen 

maar wat zit te zitten en koffie drink. Even 

de uit-knop induwen voor ik mezelf weer 

aanzet. Meer is er niet aan. 

Terwijl ik daar zit, kijk ik naar hoe de 

wolken voorbijschuiven. Naar kibbelende 

kauwen in de lindeboom. Naar hoe de wind 

waait. En naar de gierzwaluwen die het 

warme seizoen met hun snerpende sriiiii 

sriiiiii nu officieel voor geopend hebben 

verklaard. Hoog boven mijn hoofd snijden 

ze onophoudelijk door de lucht – amper 

een paar weken per jaar zakken ze af naar 

vaste bodem om hun eieren te leggen en 

uit te broeden. Los daarvan doen ze 

letterlijk àlles in de lucht. Die heeft bijlange 

geen tijd om op een bankje te zitten en 

mijmerend in de verte te staren, zo’n 

gierzwaluw. Ik gelukkig wel. 

Op een ochtend kwam mijn buurvrouw 

voorbij, half-rennend op weg naar een 

afspraak. ‘Haa,’ riep ze naar me, terwijl ze 

zich naar de overkant van de straat 

haastte. ‘Dat is genieten, zeg.’ Ik glimlachte 

terug en nipte van mijn koffie. Ze rende 

verder naar haar auto, maar even later 

draaide zich weer om. ‘Dat is echt leven in 

het moment,’ zei ze toen. ‘Zou ik ook wat 

vaker moeten doen.’  

Ik wilde haar nog zeggen dat het nochtans 

echt niet moeilijk is – het enige wat je 

ervoor moet doen, is op een bankje gaan 

zitten –  maar toen ik mijn mond wilde 

opendoen, was ze al weggereden.

PROFIEL Sarah Devos
Sarah Devos is schrijver en illustrator van o.a. Het 
bosboek, Het zeeboek, Het ruimteboek, en - pas  
verschenen! - Het hemelboek, boeken voor iedereen 
die zich soms ook verwondert over al dat moois  
ter land, ter zee en in de lucht.  
Ook nieuw: Expeditie Natuur, een zoektochtenboek om 
met je kroost naar buiten te trekken en daar meer lol 
en minder gezeur te beleven.

Pleidooi ter Heropwaardering van 
Banken & Begroetingen  

Zet een bankje voor je 
deur, ga zitten en zeg 
gewoon ‘hallo’.

Sarah
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SLIM EN EENVOUDIG 
VOGELS HERKENNEN 

VOOR IEDEREEN

Profiteer van €2,50 KORTING op dit unieke boek 
van Nico de Haan. Ga naar winkel.natuurpunt.be/

vogelgids en gebruik de kortingscode  
904-11106 of scan de QR-code

ISBN: 9789021579146

NIEUWE 
BESTSELLER

SPECIALE AANBIEDING  
(geldig t/m 12 juli 2021)



@be_verocious @clairemeganck

@ochtend_foto @exploringjanne

@visitmechelen @dsnaturephotography

@fascinated_by_nature @fienterest

@peterwatthy @solivagant_steve

@lissensjohanphotography @Jos Vermeiren

@svenscraeyen @marc_glorie2

@peijevkl @raf_raeymaekers

In beeld

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

#natuurpunt
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Legaten

“Serge had een groot hart voor  
de natuur, in zijn naam schonken  

we een deel van de erfenis.”
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De ouders en broers van Serge Cauwenberg schonken elk een stukje van de erfenis aan Natuurpunt ter nagedachtenis van 
hun zoon en broer. Aan het woord is Yvan.

“In oktober vorig jaar stierf mijn oudste broer Serge. Hij was een liefhebber van rust en natuur en had ons te kennen gegeven 
dat hij het fijn zou vinden moesten we een deel van de erfenis aan Natuurpunt schenken. Samen gaven we 12.500 euro aan 
Le Vivier, een natuurgebied van Natuurpunt net over de grens in Henegouwen. Het gebied ligt op 200 meter van het huis 
waar we opgroeiden. We gingen er als kind altijd spelen en deden er onze eerste natuurervaringen op. Natuurpunt plaatste 
een bank, een mooi gebaar en een plek waar we altijd heen kunnen. Serge zou het niet anders gewild hebben.”

Heeft u vragen over een in memoriamgift?

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

Maak kennis met het enige vliegende zoogdier én tevens coolste nachtdier tijdens De Nacht van de Vleermuis. Op 27 en 
28 augustus kan je op meer dan 40 locaties terecht voor een duistere speurtocht met batdetector, vleermuisvriendelijke 
kinderactiviteiten. Misschien kom je even oog in oog te staan met een opgezette vleermuis die je tijdens sommige 
activiteiten kan bewonderen. 

Tekst: Rose Van Doninck, foto’s: Wim Dirckx

Vleermuizen krijg je bijna nooit van dichtbij te zien. Nu kan je ze toch bewonderen, mede 
dankzij taxidermisten Ilse en Wimke van Insct & Co. Zij gingen vakkundig aan de slag met 
enkele dode dieren die onze vleermuizenexperts vonden in de natuur of ophaalden in 
opvangcentra. 

Nacht van de Vleermuis

Franjestaart
De franjestaart heeft een spanwijdte tussen 24 en 30 centimeter. De armen en handen 
van een vleermuis vormen de vleugels.Tussen de vingers en de achterpoten is een huid 
gespannen, die bloedvaten en spiervezels bevat. Enkel de duim van de vleermuis is kort 
gebleven en heeft een nagel. Dankzij die nagels, net als die aan hun voeten, kunnen 
vleermuizen goed klimmen, kruipen én dagen ondersteboven blijven hangen. 

Baby’s van de ingekorven vleermuis
Vleermuizen planten zich traag voort. Ze krijgen gemiddeld 1 jong per jaar. Mede  
daardoor zijn ze zeer kwetsbaar. De ingekorven vleermuis paart in de herfst en  
verzamelt in de lente samen met tientallen andere vrouwtjes in een kraamkolonie.  
Hier werpen ze hun jong en brengen ze het groot. 

Gewone grootoorvleermuis
De lichaamslengte van een gewone grootoorvleermuis is ongeveer 4-5 cm.  
Hun lichaamsgewicht schommelt tussen 6 en 9 gram. Per nacht eet een vleermuis  
ongeveer een kwart tot de helft van zijn gewicht aan muggen, motten en spinnen. Grotere 
vleermuissoorten eten dus al gauw tot 3,5 kg insecten per jaar. Dat maakt onze  
natuurlijke insectenbestrijders ontzettend belangrijk.

www.nachtvandevleermuis.be
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De Grote Vlindertelling
3-25 juli 

Wist je dat je tuin én de omgeving van je huis bepalen hoeveel 
vlinders naar je tuin afzakken? Je tuin inrichten voor vlinders is 
niet zo moeilijk. De juiste planten en een stukje gazon niet of 
minder maaien, kunnen wonderen doen. Voor je het weet fladde-
ren  dagpauwogen, een bont zandoogje en koolwitjes in je tuin.   
Ga alvast aan de slag en maak je tuin klaar voor De Grote  
Vlindertelling van 3 tot 25 juli. Dan tellen we met z’n allen de  
vlinders in onze tuinen. Kies een zonnig plekje en noteer  
gedurende 5 minuten het aantal vlinders van elke soort die je 
ziet. De Grote Vlindertelling loopt van 3 tot 25 juli, dus tel gerust 
meerdere keren tijdens die maand. Zo ontvangt Natuurpunt 
meer waardevolle data over de vlindersoorten die onze tuinen 
bezoeken. Ook als je geen enkele vlinder ziet, geef je best je  
telling door. Dat is ook belangrijke informatie voor de weten-
schap. Geef je telling(en) door via www.vlindertelling.be

Wilde Buitendagen:  
op avontuur in de natuur
25 en 26 sept 

Tijdens het weekend van 25 en 26 september kunnen kinderen 
zich uitleven op meer dan 13 locaties in Vlaanderen. Want buiten 
spelen is leuk én gezond! Een boomhut bouwen, je handen vuil 
maken in de modderkeuken, zaadbommen maken, in een boom 
klauteren … je kan het allemaal beleven tijdens de Wilde  
Buitendagen. Check welke activiteiten er in en rond de  
Natuurpuntbezoekerscentra en natuurgebieden worden  
georganiseerd: www.natuurpunt.be/wildebuitendagen 

Kan je niet wachten tot september? Word lid van onze  
facebookgroep ‘Wilde Buitendingen’. Deel er jullie natuur- 
belevenissen met anderen en vind er inspiratie voor een eigen 
wilde buitendag. Hop... op avontuur in de natuur! 

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

05.07 Cursus: Zeeweek: alles van de zee Koksijde

09.08 Cursus: Natuurverkenner zomerformule Gent

26.08 Cursus: Roofvogels Beringen

28.08 Cursus: Steltlopers Sint-Andries

02.09 Cursus: Natuurgids De Helix Geraardsbergen

02.09 Cursus: Natuurgids Groene Vallei Kortenberg

02.09 Cursus: Gallen Stekene

03.09 Cursus: Zoogdieren Wijnegem

04.09 Cursus: Natuurgids Hasselt

07.09 Cursus: Natuurgids Aalst

07.09 Cursus: Natuurbeheer Burreken Oudenaarde

07.09 Cursus: Sprinkhanen van de kust Oostende

11.09 Cursus: Voedselbos Begijnendijk Betekom

13.09 Cursus: Natuurgids Zemst Weerde

14.09 Cursus: Vogeltrek, een natuurfenomeen Harelbeke

16.09 Cursus: Muizenissen Gullegem

21.09 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Brakel

22.09 Lezing: Kennismaking met spinnen Mechelen

De Grote
Vlindertelling

Tel de vlinders in je tuin 

www.vlindertelling.be

3 - 25
JULI

In juli organiseert Natuurpunt De Grote Vlindertelling. Tel de vlinders in je tuin en werk zo mee aan het  

grootste vlinderonderzoek in Vlaanderen. Geef je resultaten door op www.vlindertelling.be

V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be, foto’s: shutterstock.com, Diane Appels, Marc Herremans, Leo Janssen

bv. Atalanta                
             I I

 I 

Atalanta

Bont zandoogje

Boomblauwtje

Bruin zandoogje

Citroenvlinder

Dagpauwoog

Distelvlinder

Gamma-uil

Gehakkelde aurelia

Groot koolwitje

Icarusblauwtje

Klein geaderd witje

Klein koolwitje

Kleine vos

Kolibrievlinder

Koninginnenpage

Landkaartje

Muntvlinder

Oranje luzernevlinder

Oranje zandoogje

Spaanse vlag
Geef je resultaten door op www.vlindertelling.be

Leer alle vlinders

kennen op 

www.vlindertelling.be

 I I

 I

 I
 I

Leer alle vlinders
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op avontuur  
in de natuur

25 & 26
sept

WWiiLLddee  WWiiLLddee  
BBuu ii tteennddaaGGeenn

Tijdens het weekend van 25 en 26 september kan je op avontuur op meer dan 13 locaties in  Vlaanderen. Check welke activiteiten er in en rond de Natuurpunt bezoekerscentra en natuurgebieden worden georganiseerd. www.natuurpunt.be/wildebuitendagen
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04.07
Pelt
EEN FLEURIGE FLADDERTOCHT 
VOOR GEZINNEN
Komen jullie mee de vlinders van het 
Hageven ontdekken? We gaan op tocht 
met vlinderaar Willy Pardon en het 
jeugdwerkgroepje van JNN. Inschrijven: 
bc.hageven@natuurpunt.be 
Zondag 04 juli, 14u-18u 
Bezoekerscentrum Hageven,  
Tussenstraat 10, 3910 Pelt 

11.07
Steendorp
BLOTEVOETENWANDELING
Op je blote voeten op de Roomkouter en 
rond het Fort, deed je dat ooit?  
Vandaag is je kans! Inschrijven:  
nine.vanhoyweghen@gmail.com.

Zondag 11 juli, 14u tot 16u
Natuurhuis, Kapelstraat 170a, Steendorp 

04.07
Brugge
HUISZWALUWENFIETSTOCHT 
OMGEVING BRUGGE
Huiszwaluwen tellen is een traditie in het 
Brugse. Het stadsbestuur geeft subsidies 
aan bewoners die zorg dragen voor die 
vogels. Inschrijven: fds4022@gmail.com.

Zondag 4 juli, 9u-12u30
Randparking Havenstraat, L. Coiseaukaai 
Net voorbij Overstock, Brugge

17.07
Lanaken
OP BEZOEK BIJ DE IMKER
In de lente en de zomer zoemt het van  
de honingbijen in de Oude Weerd.  
De bijenvolken in de kasten worden door 
onze ‘huisimkers’ Huub en Louis  
uitstekend verzorgd. 

Zaterdag 17 juli, 14u-17u 
Oude Weerd, Kanaal 51 (loods), Rekem 

28.07-30.07
Mechelen 
NATUUR.KAMP IN HET  
MECHELSBROEK
Drie dagen volop natuur beleven  
voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  
Info en inschrijven: 
bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be
28.07 tot 30.07
Bezoekerscentrum Mechels Rivieren- 
gebied Muizenhoekstraat 7, Mechelen 

04.07
Ranst
ZOMERBAR IN HET  
ZEVENBERGENBOS
In de 18de eeuwse schuur van Hoeve  
Drogenhof kan je komen genieten van 
een drankje en uitzicht op de oude 
vlaspoel met uitzonderlijk rijke fauna  
en flora. 
Zondag 4 juli, 13u-17u
Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105, 
Ranst

03-04.07
Holsbeek
VLINDERVINDERS EN  
MOTTENZOTTEN IN DE  
HAGELANDSE VALLEI
Zaterdagmiddag zetten we de nachtvlin-
dervallen op. Zondagmorgen (rond 6u30) 
gaan we de vallen bekijken.   
Inschrijven: martinegerits1@gmail.com
Zaterdag 3 juli 16u30 tot  
zondag 4 juli 10u
Kloosterschuur, Rotselaarspad, Holsbeek

Torfbroek in bloei
Wil jij graag eens een bezoek brengen aan het ‘heropbloeiende’ Torfbroek? Of wil je 
meer weten over de geschiedenis en het natuurinrichtingproject? Schrijf je dan snel 
in voor een wandeling in het kader van 50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant en 20 jaar 
Natuurpunt! De orchideeënweelde in in deze periode van het jaar op z’n hoogst zijn, 
dus verwacht je aan fascinerende details en prachtig landschappen.

Zondag 27.06, 14u-17u
Inschrijving verplicht: torfbroek@scarlet.be 
Meerdere startplaatsen, alle info volgt via mail.
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Agenda

04.08 
Blankenberge
ONTDEK DE UITKERKSE POLDER
De Uitkerkse Polder is één van de best 
bewaarde kustgeheimen, een uitgestrekt 
open polderlandschap van 1400 hectare. 
Inschrijven:  
uitkerksepolder@natuurpunt.be

Woensdag 4 augustus, 10u-12u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

11.09
Zottegem
APPELPLUK EN PERSDAG
In de Boembekemolen wordt vers  
appelsap van eigen bodem geserveerd. 
Iedereen welkom om te helpen plukken 
in de boomgaard!

Zaterdag 11 september,9u30-12u30
Boomgaard, Langendries op de hoek van 
Langendries met Boterhoek, Zottegem

22.08
Gent
HET LEVEN VAN DE  
VLEERMUIZEN 
Als de schemer valt gaan we, uitgerust 
met een batdetector, op zoek naar  
vleermuizen in het bos.  
Inschrijven: info@wgbm.be

Zondag 22 augustus,20u-22u30
Boer Janssensstraat, Gentbrugge

05.09
Oud-Turnhout
BLOTEVOETENWANDELING
Ontdek onze Kempense natuur met 
hart en zool en beleef een heilzame 
ontspanningswandeling met natuurlijke 
voetmassage.

Zondag 5 september, 14u tot 16u
Bezoekerscentrum Landschap  
De Liereman, Shuurhovenberg 43,  
Oud-Turnhout

12.09
Pelt
HISTORISCHE  
HAGEVENWANDELING
Gids Willy Pardon, historisch kenner 
van het Hageven, neemt jullie mee op 
een wandeling langs de belangrijkste 
geschiedkundige punten.  
Inschrijven: bc.hageven@natuurpunt.be
Zondag 12 september, 13u-15u30  
Bezoekerscentrum Hageven,  
Tussenstraat 10, Pelt

22.08
Deerlijk
WANDELING DOORHEEN  
DE BONTE OS
We gaan op stap in het natuurgebied 
en ontdekken wat er tijdens de zomer 
allemaal groeit en bloeit. Inschrijven: 
bart_goethals@hotmail.com
Zondag 22 augustus, 9u-12u
Ingang Bonte Os te bereiken via  
Waregemstraat tussen 240 en 292, 
Deerlijk

29.09
Sint-Genesius-Rode 
SPINNENWANDELING 
Tijdens een korte griezelwandeling  
zoeken we spinnen en hun constructies 
op in en rond het Natuurdomein  
Kwadebeek.
Inschrijven: renealainmarcelis@gmail.com 
Zondag 29 september, 14u-17u
Parking Kerkhof - Bosstraat,  
Sint-Genesius-Rode 

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda

Vlieg langs  
het Kievitspad 

01.07-31.08
Ga op schattenjacht met Vlieg langs het 
Kievitspad (1 km) in de Uitkerkse Polder. 

Families met kinderen tussen 3 en 12 jaar 
kunnen de hele zomervakantie meedoen 

met de zoektocht. Volg jij ook de foto-
zoektocht met doe-opdrachten om de 

schatkist te openen? Kraak de code met 
tips onderweg, open de schat en krijg 

een leuke beloning.
Deelnemen kan van 1 juli tot en met 31 

augustus, maar enkel tijdens de ope-
ningsuren van het bezoekers- 

centrum Uitkerkse Polder!  
Onze vrijwilligers bewaken er de schat.

Afspraak: Kuiperscheeweg 20,  
Blankenberge

12.09
Zemst
VOGELFIETSTOCHT LANGS  
DE ZENNE
Fietsend langs het jaagpad gaan we op 
zoek naar vogels, helemaal tot aan het 
Zennegat. Af en toe stoppen we om te 
ontdekken wat er op die plek rond- 
dobbert en rondvliegt.  
Inschrijven: info@natuurpuntzemst.be
Zondag 12 september, 9u-13u
Kerkplein Dorpsstraat, Weerde
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Het woord van de voorzitter

Colofon
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Advertenties: advertenties@natuurpunt.be | Druk: Senefelder Misset  
Oplage: 130.000 
Ontwerp: De Barbaren | Concept: Stapel

De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt. www.vlaanderen.be
Natuurpunt werkt in Wallonië samen met Natagora, samen zijn we partner van 
BirdLife International. Voor verschillende projecten kan Natuurpunt rekenen op 
financiële steun van de Europese Unie in het kader  
van het LIFE-programma. www.natuurpunt.be/life
V.U. Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Foto Cover: Groot dikkopje, Shutterstock

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

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

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

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

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

Natuurpunt haalt haar kracht uit een uniek 

samenwerkingsmodel. Tienduizenden  

vrijwilligers zijn georganiseerd in plaatselijke 

afdelingen, werkgroepen en regionale  

verenigingen. Ondersteund door een  

geweldige ploeg van vaste medewerkers – 

deels ingevuld met sociale tewerkstelling 

– en geleid door gedreven bestuursorganen, 

zorgen ze voor natuurbehoud en -herstel in 

Vlaanderen. Samen met de ongeveer 125.000 

natuurminnende gezinnen die lid zijn,  

vormen we een organisatie die de natuur  

beschermt, tot in alle uithoeken  

van Vlaanderen.

 De laatste jaren zijn we enorm gegroeid. Niet 

alleen qua leden en vrijwilligers, ook qua  

impact. In de eerste plaats op het terrein, in 

onze meer dan 500 natuurgebieden. Daar-

naast ook op vlak van studie en educatie. 

De nieuwe versie van onze app ObsIdentify, 

waarover je alles leest in dit magazine, is één 

van de vele initiatieven die meer mensen  

verbindt met de natuur. Elk onderdeel speelt 

een onmisbare rol in de realisatie van onze 

missie ‘natuur voor iedereen’.

 De uitdagingen blijven echter enorm.  

We kampen met een onrustwekkende bio- 

diversiteitscrisis en de klimaatverandering 

laat zich meer en meer voelen. Er zijn heel wat 

lobbygroepen die weinig gemeenschapszin 

tonen. Toch moeten we blijven openstaan 

voor samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld, de bedrijfswereld en zeker ook 

met landbouwers. De biodiversiteit in  

Vlaanderen hangt ervan af. Ik hoop van harte 

dat ook jij de petitie tekent voor een natuur- 

inclusieve landbouw op www.levendland.be. 

Natuurbescherming en -beleving stopt niet 

aan de grenzen van de natuurgebieden. Met 

een open blik moeten we de connectie maken 

met andere omgevingen en sectoren. Zeker 

ook met steden. Zelf ben ik al enkele  

decennia vrijwilliger in het Gentse. Daarbij 

heb ik geleerd dat we zaken zelf moeten aan-

pakken om relevant te blijven als vereniging. 

Met ons unieke model zal dat zeker lukken.

Ik start als trotse voorzitter en ga me smijten 

voor onze prachtige vereniging! 
 
Bart Vangansbeke

Natuurpunt: een uniek model
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Bart Vangansbeke 
volgde in april Lieven 
Deschamphelaere op als 
nieuwe voorzitter van 
Natuurpunt. 
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Webshop | winkel.natuurpunt.be
Natuur.winkel Limburg | Kiewit

Natuur.winkel Antwerpen Noord

Optiek Porteman 
Natuurpunt optiekshop | Ieper

Sights Of Nature 
Natuurpunt optiekshop | Brugge

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

Optiek Mertens 
Natuurpunt optiekshop | Leuven

WWW.KITE-OPTICS.BE

KITE PETREL II
DE REFERENTIE
Welkom in het professionele verrekijker segment. De PETREL is waarschijnlijk KITE’s bekendste model en al vele jaren een referentie 
bij mensen die beroepsmatig gebruik maken van verrekijkers. Bij de PETREL gaat het om essentie, eenvoud in gebruik doch op het 
allerbeste kwaliteitsniveau.

UNCONDITIONAL PERFORMANCE

AS ADVENTURE

NIEUW

Adv_KiteOptics_NP2021(2).indd   1Adv_KiteOptics_NP2021(2).indd   1 2/06/2021   16:19:372/06/2021   16:19:37



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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