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Bescherm ze met een ambitieuze stikstofaanpak 
De overvloed aan stikstof verstikt de natuur: bramen en netels woekeren, bomen sterven af, de paarse heide 
kleurt bruin, bloemen, bijen en vlinders verdwijnen, helder water wordt groene drab. Dat moet anders. 
Hoe? Door een halvering van de overschrijding tegen 2030 en 0% overschrijding tegen 2045.    

www.natuurpunt.be/stikstof  •  #laatdenatuurnietstikken

LAAT DE NATUUR 
NIET STIKKEN

Gemiddeld

24 KILO
stikstof per 

hectare per jaar

82%
van de Vlaamse natuur 

slikt teveel stikstof

Ad stikstof 210x286 8-2021.indd   1Ad stikstof 210x286 8-2021.indd   1 23/08/2021   14:15:1923/08/2021   14:15:19



Bosliefhebber 

Ik ben een bosliefhebber, iemand die bossen liefheeft. Die band is er met elk bos maar vooral met het 

gebied waar ik al een halve eeuw in rondloop: het Bos t’Ename. Toen ik nog een jonge knaap was zag ik 

het vanuit mijn mansardekamer en  leerde het met de BJN en de Wielewaaljongeren kennen als een 

jachtbos waarin het natuurbehoud geleidelijk aan voet aan de grond kreeg. Later werd het  

voornamelijk een studieterrein, wat leidde tot het boek Bossen van Vlaanderen en tot de start van  

het natuurgebied in 1992-93. 

Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder. Al die tijd al ben ik conservator, de laatste jaren in duobaan met 

Pieter Blondé. We zijn omringd door een Natuurpuntkern, de Werkgroep Bos t’Ename. Het gebied is 

trendzettend voor diverse vormen van natuurbeheer. Onder meer daarom is het sinds 1993 uitgegroeid tot 

een permanent wetenschappelijk proefstation, voornamelijk vanuit INBO, KUL en Natuurpunt Studie.  

Op vlak van geschiedenis en biodiversiteit is het nu - en dat is ‘gene stoef’ - het best onderzochte  

bosgebied van Vlaanderen en wellicht van West-Europa.

De laatste jaren hebben we alles op alles gezet om al dat onderzoek bevattelijk te bundelen in een boek. 

Daar ben ik vooral mee bezig geweest terwijl Pieter de dagelijkse werking voor zijn rekening nam. Dat boek 

(het zijn twee delen geworden) is er nu eindelijk. En het brengt een duidelijke boodschap die relevant is 

voor alle bossen in Vlaanderen, en bij uitbreiding de Lage Landen en de rest van de dichtbevolkte  

Noord-West-Europese Laagvlakte. 

Als er één boseilandje is dat al millennia lang tot een landschap behoort dat zeer intensief door de mens  

is gekneed en beïnvloed dan is het wel het Bos t’Ename. Daardoor is het rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. 

Maar toch is de band met het oerbos nooit helemaal doorgeknipt en blijkt het ook verrassend biodivers te 

zijn. Er zijn nu ongeveer 7800 soorten vastgesteld en vermoedelijk zijn er zo’n 15 à 19.000 

aanwezig. De mens was verantwoordelijk voor het verdwijnen van een aantal soorten, maar 

menselijke beïnvloeding brengt ook soorten aan en sluit een rijke biodiversiteit niet uit. 

Een rijke natuur en dito cultuur kunnen perfect hand in hand gaan. 

Guido Tack 
Conservator Bos t’Ename en auteur van het nieuwe boek 12.000 jaar Bos 

PS: Het boek is te koop in de Natuurpunt Winkel.
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Wil je graag zelf Bos t’Ename 
beleven? Kijk op blz. 44 of kom  
op 24 oktober naar 12.000 jaar Bos 
t’Ename komt tot leven.
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Wim Dirckx (47) is natuurfotograaf 
en de man achter de prachtige 
portretten in dit magazine. Hij 
kreeg als eerste de kans om de 
kraanvogelkuikens te fotograferen.
 
“In april kwam er heugelijk nieuws uit de Vallei 
van de Zwarte Beek mijn kant op. Er werd een 
kraanvogelkoppel gespot in de vallei. Niet veel 
later volgde de eerste waarneming van twee 
kuikens. Samen met het beheerteam bekeek 
ik hoe we, zonder het koppel te verstoren, 
toch beelden konden maken van de bijzondere 
gebeurtenis. 

Gewapend met een piepklein schuilhutje en 
een grote telelens begon het lange wachten. 
Want ondanks dat kraanvogels grote vogels 
zijn, leven ze bijzonder onopvallend in hun 
broedgebied. Af en toe zie je hun kop boven de 
vegetatie uitsteken, checken of de omgeving 
veilig is. De jongen krijg je niet te zien. Alleen 
het feit dat de ouders continue langpootmug-
gen vangen en ergens naar toe brengen verraad 
de aanwezigheid van kraanvogelkuikens. 

De enige manier dat je de kuikens zou kunnen 
zien is in een stukje lage vegetatie. Daar zette ik 
mijn schuilhutje op. Pas na drie dagen beslisten 
de oudervogels om op die plek te foerageren. 
Voor het eerst zag ik de jongen uit de hoge 
vegetatie komen en meteen viel hun koper-
kleurige donsjasje op. Ze trippelden achter hun 
ouders bedelend om voedsel. 

Voor mij was dit een magisch moment, blij 
dat ik getuige mocht zijn. De jarenlange inzet 
van vrijwilligers en professionelen heeft er 
voor gezorgd dat de vallei kon uitgroeien tot 
een robuust natuurgebied. Er 
worden kansen gecreëerd voor 
heel wat planten en dieren die 
in de rest van Vlaanderen 
zwaar onder druk staan. 
Dat een iconische soort 
zoals de kraanvogel zich 
hier vestigt is de ultieme 
beloning voor al dat werk.

www.wimdirckx.be

    Mijn
BEELD

17

“Vlaanderen moet een 
ambitieus en uitvoerbaar 
stappenplan uitrollen 
om haar burgers te 
beschermen tegen 
klimaatrampen.“

Win!
Win!

Bij leuke (buiten)plannen, hoort een lekkere én duurzaam 
verpakte snack. Win een drinkfles van bij A.S.Adventure door deze 
vraag juist te beantwoorden: hoe snel vliegt een bij? 

www.natuurpunt.be/win
 
 
 

Niet gewonnen? Ga langs bij een A.S.Adventure winkel in je 
buurt en koop je favoriete drinkfles met Natuurpuntleden-
voordeel. 

www.natuurpunt.be/win

20
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Gru en Dru  
© Wim Dirckx
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Kort

Demerbroeken vol water
Half juli kreeg natuurgebied Demerbroeken in Zichem, 
Averbode en Testelt een gigantische hoeveelheid water te 
slikken. Dat kwam van stroomopwaarts waar ook de wacht-
bekkens van het Schulensbroek en het Webbekomsbroek 
volledig volliepen. De vallei liep vol met water, waardoor de 
dorpskernen verderop gespaard bleven. De Demerbroeken 
kan een normale zomerse overstroming wel aan, maar de 
grote hoeveelheden water lieten geen enkel plekje droog 
waardoor heel wat niet-vliegende dieren verdronken. Helaas 
zullen we in de toekomst nog meer te maken krijgen met zulke 
extreme weersomstandigheden. Lees ook Visie p.20

2 juni 2021: Begin juni werden opvallend meer roze 
spreeuwen waargenomen in ons land. Het is het zeldzame 
broertje van onze gewone spreeuw.

16 juni 2021: De Helophorus fulgidicollis is een waterkever 
die enkel in zilte graslanden voorkomt. Na 68 jaar van de 
radar verdwenen te zijn, dook hij nu opnieuw op  
in Lissewege. 

28 juni 2021: Vlaanderen heeft een nieuwe Rode Lijst  
voor dagvlinders. Daaruit blijkt dat er voor een aantal 
soorten beterschap is, maar voor andere de situatie  
zorgwekkend blijft. 

6 juli 2021: Natuurpunt Rupelstreek kon een zeldzame 
otter vastleggen op een onbemande camera in één van haar 
natuurgebieden.

Hop broedt in het Hageven

Na meer dan 50 jaar maakt de hop in Limburg een comeback als broedvogel. In natuurgebied het Hageven in Neerpelt heeft 
een koppel succesvol gebroed. De hop is met zijn bonte verschijning en prachtkuif een onmiskenbare vogel die meteen zou 
moeten opvallen. Maar toch weet hij zich verrassend goed te camoufleren in het landschap. Hij zoekt op de grond naar voedsel 
en het is vooral de vlinderachtige vlucht en de typische 'oepoepoe'-zang die zijn aanwezigheid verraadt. Het paartje hoppen 
broedde drie eieren uit in een nest in een oud spechtenhol in een zomereik, vlak langs een drukke wandelroute. De drie jongen 
vlogen half juli succesvol uit. Een mooi cadeau voor het zestigjarig bestaan van het Hageven als erkend natuurgebied. 
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Kort

Natuur in het hart     
Deel één van het toekomsttraject van Natuurpunt zit er bijna op. De 
illustrator is aan de slag en we leggen de laatste hand aan de visietekst. 
Stip alvast zaterdag 4 december aan in je agenda. Dan maken we 
bekend hoe we vanuit Natuurpunt wensen dat het toekomstig Vlaamse 
landschap er uit gaat zien. In vijf haarfijn uitgewerkte landschapsbeel-
den laten we zien hoe we kunnen samenwerken met natuur om de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, en hoe we kunnen komen 
tot een Vlaanderen in harmonie met de natuur. Hoe kan jij erbij zijn? 
Hou de Natuurpunt nieuwsbrief in de gaten.

De resultaten van  
De Grote Vlindertelling
Van 3 tot 25 juli 2021 liep De Grote Vlindertelling van Natuurpunt.  
Die kwam langzaam op gang. De eerste helft van juli was wisselvallig, 
met een dieptepunt halverwege de maand door de hevige regenval. 
Nadien brak een periode met zonnig weer aan, waarbij er plots hoge 
aantallen vlinders opdoken. Dat leidde tot een recordaantal van 26.600 
enthousiaste tellers die 23.121 tellingen ingaven. De atalanta werd dit 
jaar in 14.595 tellingen gemeld, en staat daarmee op nummer één. 
Klein koolwitje en dagpauwoog vervolmaken de top 3.

Inrichtingswerken afgerond
In het Antwerpse havengebied zijn de inrichtingswerken afgerond om 
natuurgebieden ‘De Kuifeend-Binnenweilanden’ en ‘Opstalvallei’ 
aantrekkelijker te maken voor o.a. water- en waadvogels. Dit is niet 
enkel belangrijk om vogels aan te trekken maar ook om als spons te 
dienen bij droogte of hevige neerslag. Er zijn grote graafwerken gebeurd 
om ervoor te zorgen dat het gebied jaarrond nat blijft en er werden ook 
zonnepompen geïnstalleerd om de waterhuishouding op peil te houden. 
WWF-België en Natuurpunt bundelden de krachten om dit mogelijk  
te maken.

2 augustus 2021: De natuurwebsite waarnemingen.be mocht de  
50 miljoenste waarneming registreren. Dat was van een puntbijvlieg  
in Bekkevoort.

18 augustus 2021: In de reservaatzone Donkmeer in Berlare was  
er dit jaar opnieuw een geslaagd broedgeval van de zwarte wouw.  
Er vlogen drie jongen uit. 

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Natuurpunt Winkel
Geniet nu tijdelijk van maar liefst 30%  
ledenkorting op dit vogelvoederpakket. Het  
combipakket van nestkast, Sam feeder en  
energierol kost normaal 20.47 euro. Natuurpunt 
leden betalen slechts 14.99 euro met gebruik van 
deze code: NPLID2021 Dat is een korting van 
bijna 30%
 
 

Velektro
Koop je fiets bij Velektro met voordeel voor jou 
én de natuur! Velektro is een speciaalzaak in 
elektrische fietsen gelegen in Gent en Pelt en 
biedt kwaliteit en duurzaamheid. Daarom kiezen 
ze voor Leone:
•  Belgische makelij met een Bosch motor.  
•  Stel jouw ideale fiets samen.
•  Per verkochte fiets gaat er een mooi bedrag 
naar natuurbescherming.
Naast Leone krijg je op de andere fietsen uit  
het assortiment tot 10% korting.  
www.natuurpunt.be/velektro 

Vakantievoordeel bij Landal GreenParks
Wil je er voordelig tussenuit en genieten van de 
mooiste bestemmingen middenin de natuur? 
Boek dan nu uw vakantie bij Landal GreenParks. 
Als lid van Natuurpunt ontvang je tot 50 euro  
extra korting op de actuele prijzen in de  
vakantieperiodes en tot 30 euro extra korting op 
de actuele prijzen buiten de vakantieperiodes.  
Bij iedere boeking planten vrijwilligers van 
Natuurpunt een nieuwe boom en draagt jouw 
vakantie bij aan behoud van de natuur. 
Meer informatie, voorwaarden en reserveren:  
www.landal.be/NTP55L 
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Mijn gebied

KESTERHEIDE

De Kesterheide ligt op een getuigenheuvel van 

ijzerzandsteen. De heuvel is een baken en  

herkenningspunt in het glooiende landschap. Op 

de top vind je de IJzeren Man, een meetpunt voor 

hoogtebepaling. Even verderop heb je een prachtig 

zicht op Brussel en de parochiekerkjes van enkele 

omliggende dorpen.

Het projectgebied van Natuurpunt bestaat uit drie 

grote delen met elk een eigen karakter,  

gescheiden door de steenweg Ninove-Halle. Ten 

noorden ervan ligt Lombergveld met het  

Lombergbos, waar plattelandscentrum  

Paddenbroek op aansluit, ten zuiden van de  

steenweg ligt de top van de Kesterheide. Nog 

zuidelijker ligt een geïsoleerde beekvallei met bos 

(Den Daal). In totaal beheert Natuurpunt hier  

ongeveer 30 hectare natuur.

WANDELEN & FIETSEN

Je kan de Kesterheide verkennen via twee uitgestippelde 

wandelroutes.

www.natuurpunt.be/kesterheide

 “Ik ontdek hier  
 nog altijd  
   nieuwe dingen”
Lieven Decrick 

Conservator 

“We hadden de kans om dit gebied aan te kopen toen het 

nog geen natuurgebied was. Sinds 2011 zijn we beginnen 

beheren en inrichten: stukken afgraven om schrale 

graslanden en heide te herstellen, poelen graven voor  

amfibieën, wandelpaden aanleggen … Sindsdien groeiden 

we van 11 hectare uit tot een gevarieerd natuurgebied van 

30 hectare. Je hebt hier zowel schrale bloemrijke gras- 

landen als natte bossen. Ik heb de biodiversiteit met de 

jaren zien toenemen. Je ontdekt altijd wel iets nieuws. 

Vorig jaar zag ik hier een breedvoetvlieg, een vlieg die niet 

meteen opvalt, en het was meteen ook één van de eerste 

waarnemingen voor België. Dat is zalig.”  
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Mijn gebied

“De poel is mijn 
favoriete plek om tot 
rust te komen”
Katelijne Aelen 

Educatieve medewerker Paddenbroek (RLP&Z)

  “Ik heb hier al  
veel mooie momenten  
     beleefd”
Renate Angerler  

Fervente wandelaarster 

“Het Plattelandscentrum biedt educatieve pakketten aan 

voor het basisonderwijs rond natuur en platteland. Er zijn 

12 natuurgidsen die met de kinderen op stap gaan, maar 

meer vrijwilligers zijn zeker welkom. Soms gids ik zelf, de 

poel met zijn vele waterdiertjes is dan mijn lievelings- 

terrein. Voor wandelaars en fietsers is dit het ideale 

uitgangspunt om de omgeving te verkennen. Van hieruit 

vertrekken de wandelingen naar de Kesterheide. Voor 

gezinnen is er een leuke tocht met opdrachten. Aan het 

einde ben je een echte Tongsneyder uit de bende struik- 

rovers die hier vroeger actief was. Kom nadien zeker langs 

in ons fiets- en wandelcafé. ”

“Mijn favoriete plek op de Kesterheide is helemaal boven, 

op het hoogste punt. Dat is echt het dak van het Pajotten-

land. Hier kijkt een christusbeeld uit over het land en is er 

ook een kruisweg. Bij mooi weer heb je een magnifiek zicht 

over Brussel en kijk je tot aan de televisiemast van  

Sint-Pieters-Leeuw. Vroeger, toen de bomen nog kleiner 

waren, kon je zelfs de Leeuw van Waterloo zien. Ik heb hier 

zoveel mooie dingen beleefd. Hier boven hebben we de 

overgang van het millennium gevierd met vrienden en 

champagne. Maar ik kan ook enorm genieten van de 

zonsopgang of de schapen die grazen op de heide. Het  

is hier zo vredevol.” 
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Doe mee

Na een lange coronaperiode vol beperkingen draait de werking van Natuurpunt weer op volle toeren. Heb jij zin  
om een stapje verder te zetten in de natuur? Of wil jij graag iets terug doen voor de natuur? Mogelijkheden zat!  
De 180 afdelingen en 48.000 vrijwilligers van Natuurpunt zorgen voor een schitterend aanbod.  
Je ding gevonden?De QR-code op p. 15 brengt je naar een pagina met alle links.

Een 
herfst

zonder 
gids

met 
gids

VERTREK VANUIT EEN BEZOEKERSCENTRUM

Ben je al eens in één van onze 13 bezoekerscentra 

geweest? Stuk voor stuk zijn ze het ideale vertrekpunt 

voor een dag in de natuur. Ze zetten je op weg met een 

hoop inspiratie en informatie. En na je prachtige tocht 

kan je er terecht voor een hapje en een drankje. 

GA OP ZOEK NAAR DIERENSPOREN

Als je goed kijkt, vind je overal wel dierensporen. Joeri 

Cortens ging samen met onze partner AS Adventure op 

zoek naar pootafdrukken, haartjes en veertjes, vraat-

sporen en geuren. Met de tips & tricks uit de reportage 

word je zo een straffe spoorzoeker.

KOM NAAR ONZE FEESTCONTAINER 

Ter gelegenheid van onze 20ste verjaardag 

trekken we door Vlaanderen met een mobiel 

bezoekerscentrum. Elk weekend staat de 

feestcontainer op een andere plek en zorgt de 

lokale afdeling voor leuke activiteiten. Check 

wanneer hij in jouw buurt is.

LAAT JE GIDSEN DOOR DE NATUUR 

Je wandelt allicht vaak door de natuur in je 

buurt, maar wat weet je erover? De vrijwilligers 

die de natuur beheren kunnen je er zoveel over 

vertellen! Al de 180 afdelingen organiseren 

gegidste wandelingen. Ga je dit najaar  

een keer mee?

OP STAP MET EEN PADDENSTOELENEXPERT

De natte zomer zorgde al voor heel wat paddentsoelenpracht. Hopelijk zet die zich door in 

de herfst. In Vlaanderen komen meer dan 4000 verschillende soorten voor. Veel afdelingen 

organiseren de komende periode een paddenstoelenwandeling met een ervaren gids. 

GA OP BOS-VOOR-IEDEREEN-WANDELING

Een ervaren gids leert je met andere ogen 

naar het bos kijken. Op vijf plekken houden 

jullie halt om via zintuiglijke ervaringen meer 

te weten te komen over hoe een bos leeft en 

werkt. Zo haal jij nadien meer plezier uit je 

boswandelingen. Niet twijfelen, inschrijven! 

Meer info op p.51.

WANDEL TEGEN KANKER 

Wandelen is goed voor lichaam en geest en 

verlaagt het risico op bepaalde types kanker. 

Daarom werkten we in elke Vlaamse provincie 

een Kom op tegen Kanker-wandelpad uit. Ze 

zijn gemiddeld zes kilometer lang en starten 

aan een paal met daarop een gedicht gebrand. 

wandellust?
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Doe mee

vol
natuur

met 
kinderen?

iets 
bijleren?

buiten

binnen

uit 
huis

RAVOT IN HET SPEELBOS

In bomen klimmen, hutten bouwen, in de 

modder spelen ... Kinderen laat je best vrij 

hun ding doen in de natuur. Dat kan op de 

vele speelplekken en bossen van Natuurpunt. 

MAAK EEN WILDE BUITENDINGEN-WANDELING

Wandelen saai? Bijlange niet! Toch niet als je voortdurend wordt  

uitgedaagd: balanceer op een boom, spring in een plas, wandel geblind-

doekt door het bos ...  Op de Wilde Buiten-dingen-wandelingen staan  

die uitdagingen aangegeven met bordjes. Er zijn er ondertussen al 22!  

KIJK NAAR DE SCHIJTLUIZEN

Sinds 1 september loopt het programma 

Schijtluizen op Ketnet. Daarin laat een Ket-

netter zich prikken, bijten of steken door een 

plant of dier. Vier kenners van Natuurpunt ge-

ven tekst en uitleg. Je leert ze kennen op p.38. 

SCHRIJF JE IN VOOR EEN CURSUS

Over heel Vlaanderen organiseren Natuur-

punters cursussen. Dit najaar staan er wel 

meer dan 100 gepland! In de online activitei-

tenkalender vind je een overzicht. Schrijf je 

in en leer meer over steltlopers, waterkevers, 

roofvogels, biodiversiteit … 

HERBEKIJK EEN WEBINAR

Ondertussen staan er tientallen webinars 

online die je - meestal gratis - kan herbe-

kijken. Over vuur maken, vleermuizen in je 

tuin, natuur in de stad, eetbare planten … 

Snuister maar eens in het aanbod, je vindt 

gegarandeerd je ding. Tas warme thee erbij en 

genieten maar!

VOLG EEN LEZING

Weetjes en verhalen over bomen en struiken, 

water in de stadstuin, kennismaking met 

spinnen, landschap en biodiversiteit ... Het is 

maar een greep uit het rijke aanbod lezingen 

dat overal te velde georganiseerd wordt. Voor 

een leuk en boeiend avondje uit!   

STAP OP HET BLOTEVOETENPAD

Overal in Vlaanderen vind je blotevoetenpa-

den. Trek je schoenen en kousen uit en stap 

over een pad met takken, stenen en modder. 

Niet vergeten: een handdoekje om die voetjes 

af te kuisen en weer op te warmen.  

lekker 
thuis
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Doe mee

Een 
herfstin actie?

als vrijwilliger

zwerfvuil 
ruimen

klimaat

MELD JE AAN BIJ NATUURPUNT

Met 48.000 zijn ze, de vrijwilligers van Natuurpunt. Een te gekke bende 

die zich op verschillende vlakken inzet voor meer natuur in de buurt. Soep 

maken voor de natuurwerkers, diersoorten inventariseren, pinten tappen 

tijdens het ledenfeest, nieuwe leden werven ... Of je nu alle dagen in de 

weer wil zijn of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom.  

OP EIGEN HOUTJE

De strijd aangaan tegen zwerfvuil hoeft niet 

veel tijd en moeite te kosten. Ga op stap met 

een afvalgrijper, restafvalzak, handschoenen 

en fluohesje.   

KOM OP STRAAT VOOR HET KLIMAAT 

En jij, wat deed jij op 10 oktober 2021? Die dag 

gingen we #BackToTheClimate en zetten we alles 

in beweging met een grote klimaatmars!  

Natuurpunt trekt mee de straat op, kom jij ook? WORD KLIMAATVERKENNER  

De cursus klimaatverkenner is een interactieve  

instapcursus rond klimaat en duurzaamheid.  Ontdek in 

drie boeiende lessen, een excursie en een lezing het hoe en 

wat van klimaat en hoe de natuur in je achtertuin hierop 

reageert. Je gaat naar huis met tal van inspirerende ideeën. 

SAMEN

Ga je graag samen met anderen op pad? 

Neem deel aan een opruimactiviteit.     

HANDEN UIT DE MOUWEN

In de natuur valt heel wat werk te doen.  

Wandelpaden onderhouden, hooien, wilgen 

knotten … Neem deel aan de Dag van de  

Natuur in jouw gemeente.  

IN ACTIE VOOR JE FAVORIETE PLANT OF DIER

Rond vele van onze dier- of plantensoorten is een 

studiewerkgroep actief. Zij bestuderen de soort, 

maar werken ook rond beleid, beheer en educatie. 

Dompel jij je onder in de wereld van de steenuil 

of sprinkhanen?  
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Doe mee

voor
natuur

wetenschapper?

in je tuin?

natuurpassie?

KNUTSEL EEN VOEDERPLANK

Mussen en mezen zijn vogels die je vaak in steden en dorpen  

ziet. Maar het gaat niet goed met hen. Ze kunnen moeilijk  

voedsel vinden omdat veel mensen de tuin betegelen of weinig 

planten en bomen in hun tuin hebben. Jij kan hen in de winter 

makkelijk helpen.  

LEG EEN REGENTUIN AAN

Met een goede waterbuffering bieden we het hoofd aan wat  

klimaatwetenschappers al langer voorspellen: nattere winters en 

drogere zomers met hevigere regenval. Het beperken van verharding 

in de tuin is een zeer effectieve manier om waterproblemen mee op 

te lossen of te voorkomen. Ontdek hoe op Mijn Tuinlab.  

WORD NATUURGIDS 

De natuur zit vol verhalen, klaar om verteld te 

worden. Ben je benieuwd naar wat er allemaal leeft 

bij jou in de buurt? En wil je ook anderen warm 

maken voor de natuur? Dan heb je alles in huis om 

een geweldige natuurgids te worden. 

MAAK IEMAND LID 

Geen beter cadeau dan één jaar  

lang natuur. Jij geeft een origineel 

geschenk, de ontvanger krijgt een  

welkomstpakket, het magazine en 

geniet een heel jaar lang van de vele 

voordelen. Bovendien geef je de  

natuur een extra duwtje in de rug.

HERKEN DE NATUUR IN ÉÉN KLIK 

Heb jij dat ook? Overal planten en dieren zien  

en niet (meer) weten wat het is? De gratis app  

ObsIdentify herkent 22.303 soorten wilde dieren 

en planten. Jij leert de natuur beter kennen en je 

helpt bij het onderzoek naar natuur in België.

WORD MEETNETVRIJWILLIGER 

Meetnetten is een groot project rond  

de monitoring van soorten waarover  

Vlaanderen moet rapporteren aan 

Europa in het kader van de Habitat- en 

Vogelrichtlijn, maar ook andere soorten 

die van belang zijn voor het Vlaamse 

natuurbeleid. Het gaat om 79 dieren- en 

plantensoorten (exclusief vogels) op meer 

dan 1600 tellocaties. Ga naar de site, kies 

een soort die jij goed kent en meld je aan.

Je ding gevonden? Alle links staan op 

www.natuurpunt.be/herfstvolnatuur
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Verenigingsnieuws

Natuurgebied achter 
blikfabriek opengesteld
De stad Antwerpen stelde eind augustus 
samen met Natuurpunt een natuur- 
gebied achter de Blikfabriek in Hoboken 
open. De mensen van Natuurpunt  
Hobokense Polder hebben er een wandel-
pad gecreeërd met plankenpaden. Het is 
een bijzonder stukje natuur. Ondanks  
de stedelijke ligging vinden hier al  
bijzondere soorten planten en dieren  
een thuis, zoals de grootoorvleermuis,  
de lindepijlstaart en een koppeltje hout- 
snippen. Dat zijn vogels die normaal 
dieper in de natuur zitten. Het is een 
tijdelijke actie, want binnen een paar jaar 
wordt heel de site rond de Blikfabriek 
ontwikkeld.

De Leievallei in  
Wevelgem groeit
Met steun van de gemeente Wevelgem 
en de Vlaamse overheid is Natuurpunt 
Wevelgem er dit voorjaar in geslaagd  
12,5 hectare te verwerven in de Leie- 
vallei: het 'groene hart' op een boog-
scheut van het centrum. De weilanden 
maken deel uit van het historische  
meersen- en overstromingsgebied van  
de Leievallei. Ze liggen naast de  
geklasseerde Kloosterhoeve en zijn zo 
vanuit centrum Wevelgem als het ware 
de toegangspoort tot de open Leievallei.  
Het doel is om dit open karakter  
te behouden. 
www.natuurpunt.be/leiekant 

De Vinderhoutse bossen 
telt 55 zeldzame soorten 
Met 115 vrijwilligers werden er op 18 en 19 
juni, in het kader van de 1000-soortendag, 
in totaal 1170 planten- en diersoorten  
geteld in de Vinderhoutse bossen.  
55 daarvan staan aangeduid als zeldzaam 
of zeer zeldzaam. Het gaat bijvoorbeeld 
om orchideeën zoals de gevlekte orchis of 
bijenorchis, of om nachtvlinders zoals de 
satijnvlinder of witte hermelijnvlinder.  
Dat je die zeldzame soorten wel in de  
Vinderhoutse bossen vindt heeft te maken 
met de leeftijd van het bos en het feit dat 
het een nat bos is. 
www.waarnemingen.be/bioblitz

Pop-upzomerbar Slagmolen Genk 
Afgelopen zomer opende Natuurpunt Genk in samenwerking met Toerisme  
Vlaanderen een zomerterras aan de Slagmolen in Genk. Eind juli verwelkomde het 
vrijwilligersteam van Natuurpunt Genk de eerste bezoekers uit Aalst. Het Natuur-
puntteam van Genk serveert nog tot eind september biodrankjes en enkele gekende 
en minder gekende bieren op het zomerterras. De Slagmolen is trouwens een bijzon-
der gebouw. Het is niet alleen bouwkundig erfgoed, maar ook een beschermd stads- of 
dorpsgezicht, aangekocht door Toerisme Vlaanderen. Die laatste is volop bezig met 
renovatieplannen. Zo kan de plek, die altijd symbool stond voor het verenigen  
van mensen, opnieuw een warm bezoekerscentrum zijn voor de omliggende  
waardevolle natuur.

www.natuurpunt.be/bcdematen

20 jaar Natuurpunt 
Een hele zomer lang kon je op verschillende locaties de Natuurpunt Toer bezoeken. 
Een mobiele zeecontainer kreeg een nieuw leven als rondreizend bezoekerscentrum. 
Ook dit najaar is de toer nog in volle gang. Met de toer vieren we 20 jaar Natuurpunt 
en laten de lokale werkingen van Natuurpunt tot eind oktober zien wat ze tijdens die 
twintig jaar allemaal bereikt hebben. Elke feestlocatie heeft op die manier zijn eigen 
insteek, maar overal staat de natuur centraal. Op 9 december sluiten we het feestjaar 
af. Niet toevallig in het Vlaams Parlement. Daar werd Natuurpunt twintig jaar  
geleden boven de doopvont gehouden. Het is een ideale kans om de natuur in  
Vlaanderen halverwege de Vlaamse regeertermijn hoog op de politieke agenda  
te plaatsen.

Breng jij een bezoekje aan de Natuurpunt Toer? Check de locaties:  
www.natuurpunt.be/20jaar
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Sien Wynants
“In de natuur lijken je 

problemen meteen  
veel kleiner”

BV Gespot

Sien Wynants presenteert dit najaar op Ketnet ‘Schijtluizen’, een programma waar dieren en planten een hoofdrol spelen.  
We ontmoeten haar tijdens een opnamedag op de Wijngaardberg in Rotselaar.

“Ik ben opgegroeid in de stad en vroeger dacht ik dat de stad me rustig maakte. Ik vond op citytrip gaan het coolste wat er 
was. Maar doorheen de jaren ben ik de natuur steeds meer gaan waarderen. Ik ga nu zelfs op vakantie in de natuur, liever 
dan naar een drukke stad. 

De natuur is de perfecte plek om alles te relativeren en zuurstof op te doen. Voor lichaam en geest. Je kan je daar nog echt 
klein voelen waardoor je problemen ineens ook minder groot aanvoelen.”
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In actie

1Obstakels in de lucht  

Trekvogels vliegen jaarlijks van de  

noordelijke broedplaatsen naar de  

zuidelijke overwinteringsgebieden. 

Obstakels, zoals luchtlijnen, maken de 

vlucht van de trekvogels een gevaarlijke 

onderneming.

2 Unieke risicokaart  

Op vraag van Elia maakten Natuurpunt 

en Natagora een kaart waarop de  

luchtlijnen staan die het grootste risico 

voor vogels vormen. De kaart houdt 

rekening met vogelrijke gebieden,  

trekroutes, zeldzame broedvogels en 

grote slaapplaatsen.

3 Speuren naar slachtoffers   

Monitoring onder risicovolle luchtlijnen 

leverde al veel informatie op. In België 

werden al 83 wilde soorten als slacht- 

offer geregistreerd. Het gaat om duiven, 

meeuwen en eenden die tegen de lucht-

lijn vlogen, maar ook zeldzamere soorten 

zoals de kraanvogel.  

1

VEILIG VLIEGEN

Natuurpunt en Elia slaan de handen in elkaar om het Belgische hoogspanningsnet van Elia 

veiliger te maken voor vogels. Dat is nodig, want uit schattingen blijkt dat er jaarlijks tussen 

170.000 en 500.000 vogels zouden sterven door een aanvlieging met luchtlijnen. Elia, 

Natuurpunt en Natagora ondernemen acties om dit te vermijden. Tekst: Dominique Verbelen 
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In actie

4 Aanvliegingen     

Wanneer een vogel aan hoge snelheid 

tegen een luchtlijn vliegt, is de kans groot 

dat hij gewond of dood op de grond valt. 

Aanvliegingen gebeuren vooral bij slechte 

weersomstandigheden, schemerduister 

en ‘s nachts. 

5 Bebakenen helpt!  

Bebakening maakt de luchtlijnen beter 

zichtbaar voor vogels. Dat kan met 

vogelkrullen, nalichtende bollen of licht 

weerkaatsende plaatjes. Onderzoek toont 

aan dat het aantal vogels dat  

tegen de luchtlijnen vliegt dan  

spectaculair daalt. 

 6 Zoek mee   

Woon je vlak bij een luchtlijn? Wandel 

dan op veilige manier af en toe onder de 

luchtlijn. Indien je een vogel vindt, kan 

je dat invoeren op waarnemingen.be. 

Vergeet zeker niet om in het veld ‘gedrag’ 

de optie ‘hoogspanningsleidings- 

slachtoffer’ aan te duiden.

4
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Visie
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Visie

Maak van Vlaanderen 
opnieuw een spons

Hoe natuur ons kan beschermen tegen droogte en overstromingen

De menselijke en materiële tol van de klimaatramp die ons land deze zomer trof is kolossaal. 

Het dwingt ons tot nadenken. Hoe kunnen we omgaan met de grillen van het veranderende 

klimaat? Voor ons is het zonneklaar: natte natuur kan ons in grote mate beschermen tegen 

droogte en overstromingen. Maar dan moeten de natuur en het water wel meer ruimte krijgen 

in sponzige valleien. Anders dreigen de losstaande natuurgebieden het afvoerputje van 

Vlaanderen te worden. Tekst: Robin Verachtert, tekeningen: Korneel Detailleur

De klimaatverandering heeft zich deze 

zomer keihard laten voelen. Het  

collectieve besef groeit dat we versneld 

actie moeten ondernemen. Onze CO2-

uitstoot drastisch verlagen om verdere 

opwarming te vermijden enerzijds, ons 

voorbereiden op de gevolgen van een 

verstoord klimaat anderzijds. Ook voor 

dat laatste staan we voor een gigantische 

berg werk. 

De voorbije jaren zijn er tal van  

strategieën opgesteld, maar er gaapt een 

enorme kloof met de concrete uitwerking 

op het terrein. Goedbedoelde projecten 

als de Blue Deal en het Vlaams Integraal 

Waterbeleid zijn te vrijblijvend en botsen 

met individuele vrijheden en rechten die 

vroeger te lichtzinnig zijn toegekend.

Gigantische buffer

Experts zien al een tijdje in dat  

werken mét de natuur de meest kosten- 

efficiënte oplossing is voor wateroverlast 

én droogte. Door te ontharden, door 

rivieren hun natuurlijke bedding terug 

te geven en door meer overstroombare 

natuur te voorzien kunnen riviervalleien 

hun sponswerking beter vervullen. 

Op enkele plaatsen in Vlaanderen, zoals 

het Schulensbroek, de Grensmaas en de 

Voerense natuurgebieden, werden tijdens 

de zondvloed in juli miljarden liters 

water gebufferd en opgehouden. Zo werd 

lager gelegen bebouwing gevrijwaard van 

overstroming. Helaas komt die visie nog 

te zelden voor in de praktijk, omdat ze 

botst op eigendomsrechten, lokale  

politiek, zakelijke belangen en  

individuele vrijheden. 

Blind bouwen en ploegen

In de regelgeving rond onze ruimte-

lijke ordening zitten nog te veel achter-

poortjes. Zo circuleerden er op sociale 

media beelden van te koop aangeboden 

bouwgronden, die op het moment van 

de overstroming volledig blank stonden. 

Minister van Omgeving Zuhal Demir 

(N-VA) verklaarde onlangs nog dat de 

Vlaamse regering zich zal verzetten als 

Deze natuurramp was 
ook voor de natuur een 
echte ramp.
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Visie

gemeenten verkavelingsvergunningen  

afleveren in overstromingsgevoelig 

gebied. Maar we moeten verder durven 

gaan en stoppen met het pappen en  

nathouden van het individuele belang 

van de grondeigenaar. Onmiddellijk 

stoppen met bouwen in kwetsbare vallei-

gebieden zou een evidentie moeten zijn. 

Maar ook de toekomst van zonevreemde 

gebouwen in valleigebieden moet op-

nieuw onder de loep worden genomen.

Idem in de landbouw. De vrije teeltkeuze, 

gebetonneerd in onze pachtwet, rijmt 

niet meer met de noodzakelijke ingrepen 

om water te kunnen bergen. We blijven 

maar valleigebieden draineren om er 

aardappelen of maïs te zetten. Over- 

stromen die gebieden toch, dan schiet de 

weersverzekering of het rampenfonds wel 

bij. Hoewel iedereen intussen weet dat 

we net daar het wassende water moeten 

opvangen. Hetzelfde met de graslanden 

op de hellingen: ze zijn broodnodig voor 

de waterberging, maar worden nog al te 

vaak omgeploegd onder het mom van de 

individuele ondernemersvrijheid. 

Net als natuur speelt landbouw een 

belangrijke rol in het opnieuw sponzig 

maken van onze valleien. Door samen 

te zorgen voor de juiste teelt op de juiste 

plaats kunnen natuurbeheerders en  

boeren, zij aan zij, een maatschappelijke 

rol vervullen in het ‘waterbestendig’ 

maken van onze omgeving.

Geen afvoerputje

We passen dus voor een toekomst- 

scenario waarbij een beperkt aantal 

natuurgebieden al het overtollige water 

moeten slikken. We mogen niet vergeten 

dat deze natuurramp ook een echte ramp 

was voor de natuur. Omdat er te  

weinig overstroombare natuur is, 

lopen de reservaten tot de nok vol met 

water. Er bleef geen stuk droog waar 

kwetsbare soorten veilig zijn. En alles 

komt onder een vervuilde laag slib te  

zitten, met een overdosis stikstof. 

Er is trouwens een enorm verschil  

tussen winter- en zomeroverstromingen. 

Het hele ecosysteem van de riviervallei 

is doorheen de eeuwen enkel aangepast 

aan winterse overstromingen. Heel wat 

planten en dieren zijn dan in een rustfase 

en kunnen zo een langdurige over- 

stroming beter overleven. Bij een  

zomerse vloedgolf gaan heel wat planten 

en dieren gewoon dood. Omdat ze in 

een kwetsbare cyclus zitten, omdat ze 

verdronken, omdat ze gaan rotten in het 

zuurstofarme water. De hele Demervallei 

van stroomopwaarts Schulen tot stroom-

afwaarts Aarschot bijvoorbeeld, heeft 

drie weken onder water gestaan. Alles is 

er nu één dode bruine vlakte. Decennia 

vrijwilligers- en beheerwerk in één  

klap vernield.

Momentum is nu!

Vlaanderen moet een ambitieus en uit-

voerbaar stappenplan uitrollen om haar 

burgers te beschermen tegen soortgelijke 

klimaatrampen. Vooraf aan elk bouw- 

project, vergunning of ingreep in ons 

landschap dienen de bevoegde instanties 

zich nog meer de vraag te stellen: welk 

effect zal dit hebben op ons watersysteem 

en op onze CO2-boekhouding. Enkel met 

zulke klimaatreflex maken we van  

Vlaanderen een robuuste plek om  

te wonen.

Vlaanderen moet 
een ambitieus 
en uitvoerbaar 
stappenplan uitrollen 
om haar burgers te 
beschermen tegen 
klimaatrampen.

Lig jij wakker van de  

klimaatverandering?  

Kom naar de Klimaatmars  

op 10 oktober. 

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

sightsofnature.be   -     optiekmertens.be    -    optiekporteman.be    -    winkel.natuurpunt.be    -    asadventure.be

WWW.KITE-OPTICS.BE

UNCONDITIONAL PERFORMANCE

KITE APC STABILISATIE 
12x42 - 16x42



Samenwerken

duo
Natuurpunt Mechelen en Rojm 

brengen jongeren in contact  
met de natuur

Samen met jeugdwerking Rojm organiseerde  
Natuurpunt Mechelen een Natuur in de Stad 
cursus. Via allerlei activiteiten kwamen de jongeren 
meer te weten over de natuur in hun stad.

“Ze leerden planten en insecten herkennen en 
gingen op een heuse pokemonjacht met de app 
Obsidentify.” Zegt Mathias Hermans van  
Natuurpunt Mechelen “Het was een echte  
eyeopener voor de gasten. Dankzij spelelementen 
en uitdagingen kwamen ze helemaal los.”

ROJM-begeleider Zakaria Kerkri (rechts op de foto) 
is tevreden over de samenwerking.

“Het is belangrijk dat jongeren de natuur leren  
kennen, zeker nu klimaatverandering steeds 
belangrijker wordt. De jongeren zijn zich nu veel 
bewuster van de vogelgeluiden en de planten om 
zich heen, terwijl ze er vroeger zonder omkijken 
voorbij zouden lopen.”

Volgens Kerkri smaakt de samenwerking zeker 
naar meer. “De jongeren waren heel enthousiast. 
We moesten er in het begin soms aan trekken en 
sleuren om hen om 9u ’s morgens aan het werk 
te krijgen. Maar van zodra ze eraan begonnen, 
groeide het enthousiasme.”

Rojm is er vooral voor maatschappelijke kwets-
bare jongeren, vaak met een migratieachtergrond. 
Een groep die nog niet veel betrokken wordt bij de 
cursussen van Natuurpunt CVN. Het is een project 
waaruit we kunnen leren voor toekomst.

PepsiCo steunt waterherstelprojecten 

Vlaanderen kampt al een paar jaar structureel met waterschaarste en een 
hogere waterstressindex. Met productielocaties in Veurne en Zeebrugge 
wil PepsiCo daarom actie ondernemen om tegen 2025 100% van het  
water dat het bedrijf gebruikt opnieuw aan te vullen. Die doelstelling 
maakt onderdeel uit van hun duurzaamheidsvisie ‘PepsiCo Positive’. 

Geef frituurolie een tweede leven
Quatra, het Lokers bedrijf dat via haar OlioBox gebruikte frituurolie 
inzamelt en recycleert tot o.m. biodiesel, steunt al jaren terreinaankopen 
bij Natuurpunt Waasland kern Noord. Zij bieden die financiële steun 
nu, naar aanleiding van het verruimde aanbod aan OlioBoxen, aan de 
Daknamse Meersen in Lokeren. Het voorbije jaar kon het gebied met 
ongeveer 4,5 hectare uitgebreid worden. Elke volle Oliobox levert 8m2 
nieuwe natuur op. 

Op 15 mei werd in de Daknamse Meersen het startschot van de  
vernieuwde samenwerking gegeven met een persmoment en een  
begeleide wandeling door het gebied in aanwezigheid van  
vertegenwoordigers van Natuurpunt Waasland kern Lokeren en  
Quatra, de burgemeester van Lokeren, vertegenwoordigers van  
IDM (Intercommunale Durme-Moervaart) en de pers.

Vleermuizen welkom  
 in elektriciteitscabine 
Natuurpunt en netbedrijf Fluvius hebben in Kampenhout een  
elektriciteitscabine ingericht als vleermuizenverblijfplaats. In het dak 
van de cabine werden speciale openingen aangebracht zodat vleermuizen 
makkelijk in en uit het zoldergedeelte kunnen vliegen. Daarnaast werd de 
dakbedekking uitgevoerd in donkere leien, zodat de temperatuur onder 
het dak snel oploopt. In de zomermaanden en de tussenseizoenen houden 
vleermuizen van warmte. In de regio zitten heel wat bijzondere soorten 
zoals de ingekorven vleermuis, bosvleermuis en kleine hoefijzerneus. De 
elektriciteitscabine is uniek in Vlaanderen en staat in Natura 2000-gebied, 
het Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Dankzij kleine aan-
passingen in de constructie verbeter je zo de natuurwaarden in het gebied 
en creëer je erg gunstige effecten voor beschermde soorten zoals vleer- 
muizen. De verbeteringen passen ook perfect binnen de doelstellingen  
van het meerjarig natuurherstelproject, LIFE Green Valleys.
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Samenwerken

ding

doen

Natuurinclusief bouwen

Bij natuurinclusief bouwen integreren we de 
natuur in nieuwbouwprojecten, renovatie of 
bij het inrichten van openbare ruimtes. Zo 
kan je fauna en flora in en rond een gebouw 
behouden én ontwikkelen. Je draagt bij aan een 
leefbare stad waar het gezond en prettig wonen 
en werken is, die klimaat adaptief is en  
bijdraagt aan het behoudt en de verbetering 
van biodiversiteit. Vivara Pro en Natuurpunt 
slaan nu de handen in elkaar om steden, 
dorpen en industrieterreinen op die manier 
natuurvriendelijk in te richten. 

www.natuurpunt.be/vivarapro

Kom op en wandel

Wandelen is goed, voor lichaam én geest. Trek 
je wandelschoenen aan en ga op stap. Al na 30 
minuten voel je dat het wonderen doet. En net 
omdat wandelen zo gezond is, openen Kom op 
tegen Kanker en Natuurpunt in elke Vlaamse 
provincie een Kom op tegen Kanker-wandel-
pad. Onderweg geniet je van een 
gedicht: poëzie van een bekende 
dichter, speciaal geschreven en  
gebrand in een houten paal, om 
even stil te staan.

www.natuurpunt.be/kotk

Monumentenwacht Vlaanderen en 
Natuurpunt delen kennis
Beschermen en koesteren van erfgoed in Vlaanderen is al sinds de 
bescherming van onze eerste natuurgebieden in 1953 een kerntaak van 
Natuurpunt. In Vlaanderen - waar bijna elke vierkante meter door de 
mens is vormgegeven - zijn natuur, erfgoed en cultuurhistorie  
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurbeheer en erfgoedbeheer 
gaan hand in hand en versterken elkaar. Veel natuurwaarden zijn  
bovendien verweven met oude, typisch Vlaamse cultuurlandschappen  
en een rijke archeologische geschiedenis.

Dat uit zich in de verscheidenheid aan erfgoed dat je in onze  
natuurgebieden aantreft: van opvallende gebouwen zoals forten,  
historische schuren, wind- en watermolens tot veldkappellen,  
grenspalen, schansen, bunkers, monumentale bomen en archeologische 
sites uit de Romeinse periode en de nieuwe steentijd. Het is dan ook  
logisch dat Natuurpunt waakt over het behoud van het onroerend  
erfgoed dat aan haar zorgen is toevertrouwd.

Daarvoor is heel wat gespecialiseerde kennis nodig. Natuurpunt  
ondertekende daarom onlangs een samenwerkingsovereenkomst met  
Monumentenwacht Vlaanderen. Zij stimuleert het onderhoud van  
historisch waardevol erfgoed in Vlaanderen en is dus bij uitstek geschikt 
om Natuurpunt te adviseren hoe we ons erfgoed zo goed mogelijk  
kunnen behouden. Vanuit Natuurpunt delen we onze kennis over groen 
erfgoed en natuurbeheer dan weer met Monumentenwacht Vlaanderen. 
Daarnaast spraken we af om voortaan ook meer informatie uit te  
wisselen over elkaars activiteiten en acties.

“Met het steunen van de waterherstelwerken in De Blankaart 
en de Uitkerkse Polder beseft PepsiCo maar al te goed  
dat het creëren van een gezonder stroom- 
gebied hier in West-Vlaanderen van cruciaal 
belang is voor de continuïteit van zowel 
ons bedrijf als de gezondheid van de lokale 
ecosystemen.”

Wim Destoop, General Manager  
PepsiCo Noord West Europa.
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Natte natuur zorgt voor een robuuste klimaatbuffer. Foto: Vilda/Yves Adams

 Dagen wandelplezier  
in het grensoverschrijdend mooie Smeetshof 
Ze bestaan nog, van die vergeten uithoeken, waar je als wandelaar door verlaten landschappen 
kan dwalen. In Bocholt kan je in natuurgebied het Smeetshof gaan wandelen langs moerassen, 
bossen, heide, weilanden en akkers. Je wipt ook even de grens met Nederland over en maakt 
kennis met het uitgebreide Kempen-Broek. En wie weet, zie je de wilde paarden wel draven over 
de graslanden.  
Tekst: Natalie Sterckx

Zoals de naam doet vermoeden, 

is Het Smeetshof van oorsprong 

een boerderij. Die staat er nog 

altijd en kreeg recent een volledige reno-

vatie. Je kan die authentieke boerderij uit 

1873 nu ook als vakantiewoning huren. 

Ideaal voor wie graag op vakantie gaat 

met z’n voeten midden in de natuur.  

Nol Goossens, conservator en voor- 

zitter van Natuurpunt Bocholt, neemt 

me mee op stap door het 200 hectare 

grote natuurgebied. Vanaf de boerderij 

loopt een statige dreef het natuurgebied 

in, maar we volgen het rode driehoekje 

en gaan meteen rechtsaf het bos in. “Als 

je gevoelig bent voor muggen, kan je 

best gepaste kledij aandoen”, steekt Nol 

van wal. “Want in de zomer kunnen er 

hier veel zitten. Het is een heel waterrijk 

gebied, dus dat hoort erbij.”

Drooglegging
“Heel vroeger was dit allemaal ondoor-

dringbaar moeras. Maar op het einde  

Boven: Nol straalt wanneer hij vertelt hoe de natuur hier transformeerde. Foto: Natalie Sterckx 
Onder: De natuur is hier erg gevarieerd. Foto: Vilda/Yves Adams
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De kleine akkertjes vormen een wintervoedertafel voor de geelgors. 
©Vilda/Yves Adams

van de negentiende eeuw is men  

begonnen met dit te ontwateren zodat  

de grond gebruikt kon worden als akker 

of hooiland. In de jaren 70 van vorige 

eeuw kwam het domein dan in privé-

handen van een industrieel die het als 

jachtdomein gebruikte en overal mais 

en aardappels plantte. Er is toen ook 

heel veel bos verdwenen. In 1999 kreeg 

Natuurpunt de kans om het te kopen 

en sindsdien is het heel erg veranderd”, 

vertelt Nol fier. “Dankzij een samen- 

werking met de gemeente en de Vlaamse 

overheid zijn er in 2003 grootschalige 

natuurinrichtingswerken gebeurd en in 

2005 konden we het openen voor het 

grote publiek.”

Kempenbroek
Het Smeetshof is omgeven door nog 

andere waardevolle natuurgebieden en 

zorgt ook voor een belangrijke natuur- 

verbinding. En die stopt niet aan de 

grens. Het gebied maakt deel uit van 

GrensPark Kempen-broek. Dat strekt 

zich uit over de beide Limburgen en 

Noord-Brabant. Het is in totaal zo’n 

25.000 hectare groot en het was van 

oorsprong een nat gebied waarin grote 

en kleine beken door moerassen hun 

weg zochten naar de Maas. Door die 

natte natuurgebieden weer met elkaar 

te verbinden, ontstaat er een robuuste 

klimaatbuffer.

Plots wordt mijn blik getrokken naar een 

grote groep galopperende paarden.  

“Dat zijn exmoorpony’s, een halfwild 

paardenras dat hier mee voor de  

begrazing zorgt. Die zijn eigendom van 

Natuurmonumenten (onze Nederlandse 

zusterorganisatie). Wij hebben dan weer 

gallowayrunderen rondlopen. Dat is een 

perfecte samenwerking want runderen 

grazen op een andere manier als pony’s 

en eten ook andere dingen. We werken 

heel veel samen met de Nederlanders, 

ook op vlak van natuurinrichting.”

We wandelen verder over een zandpad 

geflankeerd door een gevarieerd land-

schap, want niet alles wordt gekenmerkt 

door water. Bosfragmenten en zelfs 

heide, wisselen af met kleine akkertjes. 

“Die zaaien we zelf in met gerst of haver”, 

vertelt Nol. “Zo kunnen we de grond die 

vroeger veel bemest geweest is, sneller 

verschralen, waardoor er allerlei soorten 

bloemen en planten terugkeren. Boven-

dien is het een mooie wintervoedertafel 

voor de geelgors die hier ook regelmatig 

gezien wordt.” 

Wanneer we het bos uitkomen, staan 

Natte natuur zorgt voor een robuuste klimaatbuffer. Foto: Vilda/Yves Adams
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Naar buiten

we voor een prachtige grote vlakte. “Dit was vroeger een eentonige 

maisakker en amper 20 jaar later staat hier weer heide, zitten er wel 

34 soorten libellen, hebben we een populatie boomkikkers en komt 

de grauwe klauwier hier jagen. Ik heb het gebied jaar na jaar zien 

veranderen tot weer wilde natuur”, glundert Nol.

Grensgeval
Bijna halfweg de wandeling komen we aan een schuilhut waar 

iets verderop een brug over de Lossing de grens met Nederland 

aanduidt. De Lossing werd gegraven in 1865 om de woeste moeras-

grond droog te leggen en geschikt te maken als landbouwgrond.  

Als je verder kijkt, langs de grens, zie je alweer een ander gebied  

van Natuurpunt liggen: De Luysen en Sint-Maartensheide. Je kan 

je wandeling dus zeker uitbreiden of een extra dagje inplannen. 

Als je de brug over bent, kijk dan eens naar links. Daar zie je een 

smeedijzeren poort met daarin het woord ARK. “Dat is eigenlijk de 

grens met Nederland”, weet Nol. “ARK is een Nederlandse  

organisatie die zich inzet voor natuurontwikkeling en probeert om 

zoveel mogelijk robuuste natuurgebieden te realiseren. Wij werken 

nauw samen met hen en met  Natuurmonumenten.”

Struinpad
Onze wandeling leidt ons door een weidepoortje, waarna we  

terechtkomen in een groot grasland waar de galloways vrij rond- 

waren en waar je zelf voor een keer niet op het pad moet blijven. 

Dat is er zelfs niet. “Hier in Nederland noemen ze dat een struinpad 

en mag je zelf je weg zoeken naar de volgende poort. Dat kan alleen 

maar in Nederland”, lacht Nol. Wel oppassen voor natte voeten als 

je aan het einde aan het ven passeert.

We laten de rode wandeling even voor wat ze is, en draaien linksaf 

het Wijffelterbroek in, aan Nederlandse kant, maar enkel van België 

gescheiden door een beekje. Dit is nog een van de natste stukken 

bos dat overgebleven is van wat ooit een groot doorstroommoeras 

was. “Ze hebben vroeger geprobeerd om het hier droog te leggen, 

maar dat is niet echt gelukt”, weet Nol. “In dit oude elzenbroekbos 

groeien nog bijzondere planten zoals grote boterbloem en  

salomonszegel en vliegt de zeldzame kleine ijsvogelvlinder. Ook de 

bever heeft zijn weg naar hier gevonden, getuigen de afgeknaagde 

boomstammen.” Dit is zeker het avontuurlijkste stuk van de  

wandeling met op de achtergrond de hoge roep van de wespendief.

Wanneer we het brugje over de Raam passeren, zitten we ineens 

weer aan Belgische zijde. Ook hier kan je de bever zijn werken zien 

met een dam en als je goed kijkt, zie je ook zijn burcht. Al kan ik je 

niet garanderen, dat hij tegen dat jij hier komt wandelen, zijn werk-

terrein niet alweer verlegd heeft. Het laatste stuk van de wandeling 

voert ons over een knuppelpad. Zo kan die natte natuur zijn gang 

gaan en houden wij droge voeten.

Op ontdekking door  
verlaten landschappen

Het GrensPark Kempen-broek vraagt om 
meer dan één dag struinen. De gevarieerde 
natuur geeft je voldoende inspiratie voor een 
meerdaags natuurbad. Wil je graag middenin 
de natuur verblijven? Dat kan in  
de vakantiewoning Smeetshoeve. 

Smeetshoeve wordt vakantiewoning
Af en toe wordt Natuurpunt in of aan de rand van 
haar natuurgebieden geconfronteerd met gebouwen. 
Het is telkens een uitdaging om die gebouwen 
een functie te geven. Soms krijgen ze een rol om 
bezoekers te ontvangen. Of wordt het een uitvalsbasis 
voor het beheer van het gebied. Natuurpunt wil nu 
ook de mogelijkheid onderzoeken om zo’n gebouw 
te exploiteren als vakantiewoning. Daarvoor ging 
Natuurpunt een samenwerking aan met Buitenleven 
Vakanties BV, een Nederlandse vennootschap 
opgericht door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en de Provinciale landschappen. Buitenleven 
exploiteert al enkele decennia vakantiewoningen 
in de Nederlandse natuur. De volledige opbrengst 
van die vakantiewoningen vloeit terug naar de 
natuurorganisaties.

De Smeetshoeve is een typisch kempische 
langgevelhoeve. Het gebouw is eigendom van het 
Agentschap Natuur en Bos en is sinds een tiental jaar 
in concessie gegeven aan Natuurpunt. De schuur dient 
als uitvalsbasis voor het vrijwilligerswerk en nu krijgt het 
woongedeelte een nieuwe functie. Vanaf 15 oktober 
is het volledig gerenoveerde woongedeelte van de 
Smeetshoeve te huur als vakantiewoning. De woning telt 
3 slaapkamers. Er kunnen maximaal 8 personen logeren. 
Meer informatie en reserveren  
www.buitenlevenvakanties.nl/smeetshoeve

De smeetshoeve voor de renovatie © Vilda/Yves Adams
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Per bestelling ontvangt Natuurpunt een bijdrage
voor de aankoop van natuur in de Doode Bemde. Het natuurgebied gelegen vlak bij de koffi  ebranderij. 

Aanbod geldig tot 31 oktober 2021. Max. 3 pakketten per lid. 

Bestel nu: www.ray-jules.com/natuurpunt

€ 15
korting

+ Gratis Levering

Zonnig voordeel voor Natuurpuntleden

’s Werelds eerste traag geroosterde koffi  e op 
zonne-energie. Dat is Ray & Jules. 

Heerlijke koffi  e – biologisch en/of fair trade - van 
een lokale start-up uit het Leuvense met een mis-
sie: samen met jou de koffi  esector 100% eerlijk 
en CO2-vrij maken.

Jouw Natuurpunt Proefpakket (3x 500gr):
100% Arabica ‘single origin’ koffi  es 

  uit Guatemala, Peru en Brazilië
  Met € 15 korting. Nu slechts € 19,85 ipv € 34,85     
Bonen of gemalen naar keuze

  Gratis levering aan huis

De Alpro producten bevatten calcium en vitamine D. Calcium en vitamine D zijn nodig voor de instandhouding van normale botten.  
Een gevarieerd, evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl zijn aanbevolen voor een goede gezondheid.

IN EEN KOOKPOT, KOM OF GLAS,  
AAN MIJ KOMT GEEN DIER TE PAS.
VOL OF HALFVOL, 'T IS AAN JOU.  

LEKKER PLANTAARDIG, PROEF ME GAUW!
GIET ME IN JE HAVERMOUT,  

WEDDEN DAT JE VAN ME HOUDT?
JE KOFFIE SMAAKT MET MIJ COMPLEET,  

GOED VOOR ELK ÉN DE PLANEET.
WAT BEN IK?

PLANTAARDIG VOOR
MELKLIEFHEBBERS 

VERRASSEND VEELZIJDIG

NIEUW



West-Vlaanderen

 Avelgemse Scheldemeersen en  
Le Vivier, Avelgem

Hier vind je een combinatie van grasland, cultuur-
land en een ingedijkte Schelde. Via een fietsbrug 
aan wandelknooppunt 83 bereik je Le Vivier. 
Werkgroep Trage Wegen van Natuurpunt Koepel 
ontwikkelde 12 wandelingen langs stapsteentjes, 
kerkpaden en wegels.  

Oost-Vlaanderen

 Parkbos – Uilenbroek, Zottegem
Dit gebied bestaat uit twee kernen. Samen vormen 
ze een gevarieerd, kleinschalig landschap met grote 
reliëfverschillen. Langs oude trage wegen ontdek je 
hier een mozaïek van landschapselementen. 

 Markvallei – Raspaillebos, 
Geraardsbergen 

De Markvallei situeert zich ten zuiden van  
Geraardsbergen. Hoger op de helling ligt het 
Kluysbos, één van de mooist ontwikkelde bron-
bossen van de regio. Ze zijn met elkaar verbonden 
door trage wegen en bospaadjes.  

 Beneden-Dender, Aalst
Het natuurlandschap Beneden-Dender is van 
oudsher een overstromingsgebied met een  
oppervlakte van meer dan 850 hectare. De wandel-
route Van Markt tot markt (15,3km) brengt je langs 
de mooiste plekjes.  

Antwerpen

 De Kwacht – Keyfheide, Meerhout
De route ‘van Kwacht naar Keyfheide’ (12,5 km) 
neemt je mee door een onontdekt stukje van het 
Grote Netewoud door een avontuurlijk heide- 
landschap. Het contrast tussen de landduinen  
en het moerassige laagveen blijft fascineren.    

 Binnenheide – Middeldonk, 
Grobbendonk

Kenmerkend voor dit kleinschalige landschap is de 
mozaïek van oudere en jonge bossen, graslanden en 
akkers. Het gebied is toegankelijk via het netwerk 
van trage wegen en het Blarendabberspad (13,5 km). 

Limburg

 Nietelbroeken, Diepenbeek
De knuppelpaden leiden je door de moerassige 
stukken en brengen je tot bij prachtige uitkijk- 
plekjes. Langs oude veldwegen en eeuwenoude 
bomen ontdek je een afwisselend landschap. 

 Molenbeemden, Bilzen
De beemden strekken zich uit langs de oevers van de 
Molenbeek. Langs het Kalverpad (9,1 km) ontdek je 
de resten van het voormalige landschap, met een 
grote variatie aan kleine landschapselementen.  

Vlaams-Brabant

        Steentjesbos – Weisetterbos, 
Kampenhout

In Kampenhout kan je via veldwegen wandelen 
tussen het Steentjesbos en Weisetterbos. Die oude 
boskernen worden verbonden via het knooppunten-
netwerk Demer en Dijle.  

         Laekdal – Zegbroek, Tremelo
De vallei van de Laak is een groene corridor tussen 
het Demer- en Dijlegebied. Het Zegbroek is een 
moeras- en veengebied. Verken het landschap via 
mooie veldweggetjes (via de combiwandeling van 
12,8 km).

 
Tip: Dag van de Trage Weg op 16 & 17 oktober, 
www.dagvandetrageweg.be
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Veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, holle wegen, bospaden en doorsteekjes zijn vaak 
eeuwenoud en vormen een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen 
en wandelen. Daarnaast zijn trage wegen ook waardevol voor de natuur en zijn ze een 
ecologische verbinding tussen de versnipperde natuurgebieden in Vlaanderen.  
Tekst: Yasmine Heynderickx

10 x actief: trage wegen

10 x actief
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  DE GROTE  
STINKZWAM

Focus

Deze vrolijke, wat absurde tekst (stinkzwammen zijn meer een herfstverschijning) van Jan De Wilde 
zorgde ervoor dat veel mensen de wetenschappelijke naam van de grote stinkzwam kennen. En 
die geeft meteen ook aan hoe hij eruit ziet: als een ‘onbeschaamde penis’. De gelijkenis met een 
mannelijk geslachtsdeel is zelfs zo sterk dat in het Victoriaanse Engeland de nonnetjes voor ze in het 
bos met de meisjes gingen wandelen eerst op prospectie gingen om alle stinkzwammen te verwijderen. 
Elders geloofde men dat de duivel die zwammen plantte om heksen te lokken.  
Tekst: Roosmarijn Steeman en Wim Veraghtert

“Daar is de lente, daar is de zon. Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen. De Phallus impudicus 
staat al in bloei. En de blaadjes krijgen bomen.”

Aasgeur
Stinkzwammen ruik je trouwens eerder dan je ze ziet. Wanneer je 

een lijkgeur ontwaart in het bos is het goed mogelijk dat je een 

dood dier vindt. Maar als het iets minder hard stinkt, is de kans 

groot dat er gewoon een stinkzwam in de buurt groeit, zeker als 

het herfst is! 

De penetrante aasgeur heeft als doel vliegen en kevers aan te 

trekken die al snel op de grijze stinkende sporensmurrie (die 

bovenop de kop van de zwam zit) landen. Na het smullen van het 

slijm verlaten de sporen intact het vliegenlijfje: in één enkel 

vliegenstrontje zitten vaak vele duizenden stinkzwamsporen! 

Daarmee is de voortplanting van de stinkzwam geregeld. 

Heksenei
Het ei waaruit het rijpe vruchtlichaam van de stinkzwam 

tevoorschijn komt, wordt ook wel duivels- of heksenei genoemd. 

Als je eraan komt, voel je meteen de slijmerige massa die erin zit 

om de onrijpe paddenstoel te beschermen. Later dient die 

kleverige buitenlaag als glijmiddel om de stinkzwam ongedeerd 

uit het ei te laten glijden. Het binnenste, witte deel van het 

heksenei (onder de sporenlaag) is eetbaar. Dit wordt in sommige 

culturen zelfs gebakken en opgediend als afrodisiacum, al is de 

werking nooit bevestigd. 

Net als bij andere zwammensoorten ontstaat dat ei (een vrucht- 

lichaam) uit een stelsel van draden dat doorgaans goed  

verscholen in het strooisel en de bodem zit: de zwamvlok. Bij de 
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BROERTJE
De naam “grote stinkzwam” doet al vermoeden dat er ook een “kleine stinkzwam” bestaat. Terwijl de grote stinkzwam 

10 tot 25 cm hoog kan zijn, beperkt de kleine stinkzwam zich tot een zevental cm. De kleine stinkzwam wordt ook wel 

hondenpiemel genoemd -een verwijzing naar de wetenschappelijke naam Mutinus caninus. Hij komt beduidend 

minder voor dan zijn grote broer. De kleine stinkzwam is niet alleen veel kleiner en smaller, maar is vooral te 

herkennen aan de oranje tint op de steel en de vaak feloranje steeltop. Belangrijk is om goed het verschil 

tussen oranje en roze te zien, want er bestaat ook een roze stinkzwam die qua grootte identiek is aan de 

kleine stinkzwam. 

De roze stinkzwam houdt van humusrijke, omgewerkte bodems en wordt geregeld in moestuinen 

en plantsoenen aangetroffen. Deze soort is eigenlijk afkomstig uit Noord-Amerika en werd aan 

het einde van de 19e eeuw ingevoerd in Europa. 

Buitenbeentje
De stinkzwam is een buitenbeentje wat voortplanting betreft. 

Waar andere zwammen gebruik maken van de wind om hun 

sporen te verspreiden, gebruiken zij vliegen en kevers. 

Grote kuis
De grote stinkzwam is een opruimer van strooisel van 

loofbomen en struiken.  Vaak vind je hem waar er vermolmd 

hout in de grond zit. Het is geen “strikte herfstpaddenstoel”, 

want in een regenachtige meimaand kan je hem al zien 

opduiken, maar in de herfst vind je hem toch het meest. 

grote stinkzwam zijn die zwamdraden dikker dan bij veel andere 

paddenstoelen. Uit Engels onderzoek blijkt ook dat de zwam goed 

is in het koloniseren van dood hout. De afbraak van een stuk dood 

hout gebeurt in de natuur steeds door een waaier aan zwammen. 

Voor zwamvlokken is het vaak ellenbogenwerk om toch maar een 

stuk van de koek te bemachtigen. Niet alle zwammensoorten 

kunnen overleven bij hoge concurrentie, maar de grote stinkzwam 

weet dus wel zijn mannetje te staan.

Van ei naar zwam
Hoe snel de ontwikkeling van ei naar volgroeide stinkzwam gaat, 

hangt af van de weersomstandigheden. Bij vochtig weer kan het ei 

zelfs op enkele uren tijd openscheuren en de steel zich uitstrek-

ken. Maar bij droger weer gaan er enkele dagen over heen. Sowieso 

opent het ei zich pas als de bruingroene sporenmassa binnenin 

volledig gerijpt is. Eens de zwam volgroeid is, duurt het niet lang of 

de sporen zijn volledig opgesmuld. De top van de zwam is dan 

uiteindelijk mooi wit en geribbeld. 

Focus
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TREKVOGELS OP KOMST: 
DE KRAMSVOGEL

Seizoensweetjes

Dat is een forse soort, groter dan een merel en vergelijkbaar 

met een grote lijster. Kenmerkend zijn de grijze kop en stuit in 

combinatie met de gele snavel. Kramsvogels trekken en  

vertoeven vaak in groepen. Vooral eind oktober kunnen de 

aantallen oplopen. Een deel van de kramsvogels blijft in onze 

contreien hangen om hier te overwinteren, een deel vliegt door 

naar Frankrijk. Vooral als er in de landen ten noorden van ons 

veel sneeuw valt, zien kramsvogels zich genoodzaakt massaal 

naar hier af te zakken. 

Ze doen zich te goed aan bessen in de duinen, aan overgebleven 

fruit in boomgaarden of aan wormen die ze op velden vinden. 

Ze vallen niet alleen op door hun opvallende verschijning maar 

ook door hun ‘tsjakkende’ roep, die hen in sommige streken  

de dialectnaam ‘tsjakker’ of ‘tsjaklijster’ bezorgde.

Waar de naam ‘kramsvogel’ vandaan komt, is een ander 

verhaal. ‘Krams’ zou een verbastering zijn van het hoogduitse, 

middeleeuwse ‘kranawitu’, wat jeneverbes betekent. In die 

tijd kwamen jeneverbesstruiken wel wat meer voor in de Lage 

Landen en werden ze misschien druk bezocht door krams-

vogels? Ook vinden we oude recepten terug om kramsvogels te 

bereiden, ondermeer met jeneverbessen. Te gek voor woorden!

Trekvogels horen bij de herfst. Oktober is een maand met opvallend veel zangvogeltrek.  
Vinken, leeuweriken, graspiepers en lijsters. Eén van die lijstersoorten die we dan courant te zien 
krijgen is de kramsvogel.
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Seizoensweetjes

Paddenstoelen op paddenstoelen

Het merendeel van de paddenstoelen zijn opruimers. Met het opruimen 
van allerlei dood materiaal, van dunne blaadjes tot dikke boomstammen,  
vervullen ze een sleutelrol in de natuur. Maar moeten die padden- 
stoelen die we in de herfst zien verschijnen, zelf niet worden opgeruimd? 
Toch wel. Na een aantal dagen beginnen veel paddenstoelen vaak te 
beschimmelen, net als rot fruit. Sommige soorten zwammen hebben zich 
gespecialiseerd in het opruimen van specifieke paddenstoelen. De grof-
plaatrussula, een forse bruine paddenstoel die bij ouderdom zwart wordt, 
wordt vaak opgeruimd door de poederzwamgast. Op de zwart  
geworden russula’s zie je dan kleine witte paddenstoeltjes verschijnen. 
Oude vruchtlichamen van de berkenzwam worden dan weer bewoond 
door de poederige kussentjeszwam. In de natuur moet alles worden  
afgebroken en gerecycleerd.

Zwermgedrag van vleermuizen
Tijdens de nazomer en herfst trekken heel wat vleermuizen er ‘s nachts 
opuit en inspecteren ze winterverblijfplaatsen. Ze vliegen rond in en 
om de winterverblijven. Dat verkennende rondvliegen - met vele dieren 
samen - heet zwermen. Het is tegelijk ook een sociaal gebeuren. Vleer-
muizen ontmoeten er soortgenoten: er wordt gebaltst en gepaard. Net 
daarom is de bescherming van zwermplaatsen zo belangrijk: ze zijn 
cruciaal voor de voortplanting en dus ook voor het voortbestaan van heel 
wat soorten vleermuizen. In Vlaanderen wordt dat zwermgedrag onder-
meer vastgesteld aan de forten, waarin zowat de helft van de in  
Vlaanderen overwinterende vleermuizen geteld wordt. Natuurpunt deed 
enkele jaren geleden onderzoek naar het zwermgedrag. Zo werd ontdekt 
dat de ene soort vroeger in de herfst zwermt dan de andere.  
Franjestaarten zwermen tot in oktober, dwergvleermuizen houden  
er vroeger mee op.
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VRAGEN
aan Wim

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

Ik heb in oktober nog een 
libel gezien. Kan dat?

Libellen zijn als volwassen insect geen lang leven 

beschoren: als de winter start, hebben alle 

libellen het loodje gelegd (behalve één soort, de 

bruine winterjuffer: een buitenbeentje dat 

overwintert). Het is echter wel zo dat sommige 

soorten tot laat in het jaar actief kunnen zijn. Als 

de herfst zacht genoeg is, kunnen heidelibellen 

blijven vliegen tot in november.

Hoeveel sporen verspreidt 
een paddenstoel?

Paddenstoelen zijn eigenlijk een soort vruchten. 

Ze worden voortgebracht door een zwamvlok, 

een stelsel van draden dat je meestal niet ziet. 

Paddenstoelen verschijnen enkel in functie van 

de voortplanting: ze produceren sporen, die 

meestal door de wind verspreid worden, zodat 

nieuwe zwamvlokken kunnen ontstaan. De 

meeste sporen zijn minuscuul: slechts enkele 

micrometer groot. Sporen worden geproduceerd 

in enorme aantallen. Als je van een vliegenzwam 

een vierkante millimeter onder de microscoop 

bekijkt, zie je al duizenden sporen. Van de 

reuzenbovist, een forse paddenstoel die op een 

voetbal lijkt, konden wetenschappers berekenen 

dat één exemplaar 5 biljoen sporen produceert. 

Een biljoen is een miljoen keer een miljoen.  
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Heb jij het nieuwe Ketnet-programma Schijtluizen al gezien? Hierin gaat Sien Wynants telkens met 
een Schijtluis op pad om meer te weten te komen over dieren en planten van bij ons, waar we bang 
van zijn. Vier kenners van Natuurpunt geven hierbij tekst en uitleg. De Schijtluis van dienst laat zich in 
naam der wetenschap bijten, steken of prikken. Wat gebeurt er dan en wat moet je doen?
Die fascinerende beet of steek prikkelt de nieuwsgierigheid van Ketnetters voor onze natuur.  
En tegelijk komen ze een heleboel te weten over een dier of plant.

GINA COOREVITS

Moeten er nog muhhen zijn?
Op mijn laatste opnamedag mocht ik de mug voor mijn rekening 
nemen. Ik had gehoopt die te vermijden, niet zozeer omdat ik er 
schrik van heb, maar met mijn West-Vlaamse roots blijft het een 
woord dat je liever niet op nationale televisie uitspreekt. 
Naar sommige dieren is het echt zoeken, maar de Liereman in 
Oud-Turnhout was vergeven van de muggen. Iedereen van de 
crew werd verschillende keren gestoken. Iedereen, behalve 
Schijtluis Naomi, net degene die wél gebeten moest worden!  
Zij kwam er vanaf met ocharme drie beten!! Dàt bloed wil ik ook!

KOEN KOHLBACHER

Gespeeld of niet?
Speuren naar de ringslang met Ketnet? Héél graag! Als kind was 
ik al zot van slangen en ‘Schijtluizen’ is een uitgelezen kans om 
die liefde over te dragen op het jonge volk. Veel mensen voelen 
angst of weerzin als ze ook maar aan slangen denken en 
‘Schijtluis’ Thomas vertolkte dat op indrukwekkende wijze. Hij 
schreeuwde, stamelde, schokte en sidderde de hele Vallei van de 
Itterbeek bijeen. Hij bracht het met volle overgave en ik was 
onder de indruk. Pas na een tijdje besefte ik dat hij het niet 
speelde maar echt doodsangsten uitstond. Geweldige gast maar 
er is duidelijk nog werk aan de winkel. 

JOERI CORTENS

Een toevallige en koninklijke  
ontmoeting
De dag dat we de hoornaar gingen draaien, was het nog vroeg in 
het jaar om al Europese hoornaars te vinden. De crew had al wel 
een Aziatische hoornaar bij. Ik ben toen in de middagpauze met 
mijn schepnet op pad gegaan in Heusden-Zolder. Dankzij 
toevallige voorbijgangers kreeg ik de tip om eens aan een 
bepaalde eik te gaan kijken. En ongelooflijk maar waar, daar zat 
een koningin hoornaar. Tijdens de opnames koos Schijtluis 
Naomi om zich te laten steken door de Aziatische hoornaar. Die is 
kleiner, maar of dat minder pijn deed, weet ik niet. 

ROSAN HEREMANS

In nesten zitten
Om de bosmier te gaan filmen trokken we naar de Wijngaardberg 
in Rotselaar. Daar vonden we een groot nest van de rode bosmier. 
Niet alleen de Schijtluis moet ernaast gaan zitten, maar ook de 
kenner. Schijtluis Aaron moest zijn hand op het mierennest 
leggen, maar plots zagen de mieren mij ook als indringer. Een 
paar mieren beten zich vast in mijn schoenen, kropen over mijn 
benen en één hardnekkige mier beet zich vast in mijn hand en 
bleef mierenzuur sproeien.  Ik heb geen vin verroerd, want dan 
moest de opname opnieuw gebeuren. Dat is ook de rol van  
de expert.

Schijtluizen is wekelijks te zien vanaf woensdag 1 september op Ketnet, Ketnet.be, VRT NU en via de Ketnet-app.
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Natuurpunt Winkel

Natuurpunt Winkel
Grootste keuze aan 
natuurproducten

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

Pindakaaspothouder 
Westport

Van € 5,99 Voor € 5,39

€ 4,79 Leden

Art. nr. 35161

Pindakaas 
voor tuinvogels original

€ 2,24 Leden

€ 2,49 Niet-leden 

Art. nr. 10253

ZE ZIJN ER WEER!
De nieuwe kalender en agenda zijn beide een verzameling vol 
prachtige natuurfoto's, gemaakt door enthousiaste natuur- en 
landschapsfotografen. Ze zijn overzichtelijk ingedeeld en bevatten 
voldoende schrijfruimte voor al je afspraken.

Natuurpunt kalender 2022

€ 10,00

Art. nr. 10682

Voordeelpakket 
agenda & kalender 2022

Van € 24,99 Voor € 19,99

Art. nr. 99982

Natuurpunt agenda 2022

€ 13,49 Leden

€ 14,99 Niet-leden

Art. nr. 10679

SPINNEN VANGEN
Deze diervriendelijke spinnenvanger is 
een ideaal hulpmiddel om spinnen en 
insecten levend te vangen en buiten vrij 
te laten. Ook kun je ze op deze manier 
handig van dichtbij bekijken.

Bugaway grijs met zwart

Van € 12,99 Voor € 10,99

€ 9,99 Leden

Art. nr. 94319

BINNEN GENIETEN
Deze voederaar hang je buiten 
aan het raam. Zo geniet je ook 
binnen dichtbij van de vogels 
in je tuin.

Voedertafel Rhodos

Van € 12,99 Voor € 10,99

€ 9,99 Leden

Art. nr. 31322

ACTIE

NIEUW

ACTIE

ACTIE

PINDAKAAS VOOR JE TUINVOGELS
Met deze houten pindakaaspothouder hang je eenvoudig een pot 
speciale vogelpindakaas op in je tuin. Een zeer calorierijke lekkernij 
voor veel vogels!

SPECIALE LEDENACTIE! - 10773
Van €20,47 Voor €14,99 met kortingscode

Help de vogels in je tuin met dit leuke vogelpakket dat bestaat 
uit een nestkast, een energierolhouder van 100% gerecycled 
materiaal uit drankverpakkingen en een energierol. Zo maak je 
van jouw tuin een waar vogelparadijs!

Ga naar: winkel.natuurpunt.be/ledenactie en gebruik de 
code NPLID21 bij het afrekenen.

ACTIE

Gratis!
pot pindakaas bijelke bestelling

vanaf €30,00Met kortingscode: PINDAKAAS21

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

Toen het Groot Begijnhof aan het 

einde van de 16e eeuw binnen de 

Mechelse stadsmuren gebracht 

werd, kon je daar allicht - net als  

nu - nog altijd de vele witte, roze, 

paarse en gele stokrozen bewonderen in de 

smalle steegjes. Mechelaar Dodoens vermeldde 

destijds in zijn Cruijdeboeck de ‘tamme maluwe’, 

die dezelfde werkzame stoffen bevat als wilde 

inheemse verwanten zoals de heemst en de 

verschillende kaasjeskruiden. Stokroos werd 

meer dan honderd jaar voordien al ingevoerd  

uit Klein-Azië als verf-, artsenij- en later  

louter sierplant. 

En met meer dan 500 jaar vertraging volgden de 

stokroossnuitkevertjes hun voedselplanten tot 

hier. Op eigen kracht (da’s dan te voet, vliegen 

kunnen ze niet) zouden de beestjes nooit hier 

geraakt zijn. Na een ommetje langs Noord- 

Amerika (eind 19e eeuw) werden de eerste nog 

eens een eeuw later onbedoeld ingevoerd in 

Frankrijk (1982) en in Nederland (1993). En bij ons 

wellicht ergens daar tussenin. Nu vind je ze hier 

vrijwel overal.

Zowat elk zaadhoofdje van een stokroos 

vertoont gaatjes, en als je dat zaadhoofdje open 

pulkt, vind je de dader(s). Vooral de vrouwtjes 

hebben een lange snuit: even lang als de rest van 

het lijf! Helemaal vooraan die snuit zitten de 

kaken, minuscuul (het kevertje zelf is slechts een 

drietal millimeter lang) maar vlijmscherp. 

Daarmee knaagt ze een tunnel in de bloem- 

bodem. Een tunnel zo fijn en lang als haar snuit. 

Daarin legt ze een eitje. Vroeger dacht men dat 

het kevertje dat eitje met haar snuit tot helemaal 

achterin die tunnel schoof. En dan kwam de 

onnavolgbare Jean Henri Fabre, die honderd jaar 

geleden ontdekte dat in het achterlijf van 

dergelijke ‘spitsmuisjes’ – zoals ook onze 

stokroossnuitkever- een haarfijne uitschuifbare 

legboor zit, even lang als de snuit zelf! De larve 

vreet zowat anderhalve maand lang gangetjes 

doorheen de rijpende zaden en verpopt daar ook. 

De volwassen kever bijt gaatjes in de blaadjes, 

ontmoet daar ook zijn of haar partner, en de 

cyclus begint opnieuw.

Ontdek op je volgende (stads)wandeling je eigen 

stokroossnuitkevertjes en treed even in de 

voetsporen van de illustere Jean Henri Fabre!   

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.

Stokroossnuitkever
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...in je tuin

Er staat een kaardebol in mijn tuin. Zo’n 

tank van een plant, met stekels en al. 

Een distel van twee meter hoog, gelijk 

mijn buurvrouw zegt. Ze heeft het niet 

zo voor mijn kaardebol. Eerst waren er 

de bloemen en de insecten. Bijtjes en ander 

vliegend spul. Dan was er de regen en het grote 

niets. En nu zijn er de zaden. En de putters om 

die zaden op te eten.

Putters zijn gezellige vogeltjes. Ze kwetteren en 

kletsen en babbelen gelijk oude tantes op een 

regenachtige zondagnamiddag. En ze eten 

zaden. Kijk maar naar die massieve vinkenbek.  

Ze worden niet voor niets distelvink genoemd: 

zaden van distels zijn hun favoriete snack. En de 

kaardebol ook. Daar kunnen ze gemakkelijk de 

zaden uit peuteren. 

Misschien dat ze daar hun naam ‘putter’ 

vandaan hebben, zou je denken. Omdat ze zo 

pietsen en peuteren. Maar neen hoor. In 

vervlogen tijden zijn ze nog waterputter 

geweest. Die felle distelvinken werden vroeger 

als kooivogel gehouden, en je kon ze allerlei 

kunstjes leren. Om te kunnen drinken, trok de 

Peuter
putter een mini-emmertje aan een minitouwtje 

uit een miniwaterputje naar boven met z’n bek 

en z’n pootjes. Schattig en zielig tegelijk.

Het zijn familievogeltjes, die puttertjes. Ma en pa 

putter en de pruttelende putterkindjes, ze 

vliegen allemaal samen. De laatste tijd kwetterde 

er wel eens zo’n kudde putters voorbij mijn huis. 

Ik zag ze vanuit mijn groot raam: zo’n vijf, zes 

puttertjes in geel en zwart met een rooie kop, 

fladderend achter de oude huizen. 

Ze zagen enkel steen. Bouwsels van bijkeukens, 

koterijen, afdakjes en grauwe terrassen. Maar 

plots had eentje mijn tuin in de smiezen, een 

groen vlekje temidden van het achterbouw- 

syndroom. En dat puttertje dook naar beneden 

en landde op mijn kaardebol. Driftig kwetterend 

en babbelend – die had een verborgen schat 

ontdekt! Met z’n stevige pootjes hing die daar te 

jongleren. En maar peuteren, om die zaden er uit 

te krijgen. Leuk om te zien. Er zit eens een peuter 

op mijn distel van twee meter hoog!

Bio: Tim De Winter is vogelaar en 

gids in het Gentse natuurreservaat 

Bourgoyen-Ossemeersen. Hij woont 

in een rijhuis in de Brugse Poort in 

Gent. Binnen zijn uren werkt hij bij 

de Vlaamse overheid en buiten zijn 

uren is hij bezig met o.a. boeken 

lezen, modelbouw en allerhande 

natuuractiviteiten.
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...in close-up
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Tien jaar geleden begon ik met  

het posten van spinnen op  

waarnemingen.be en keek ik 

wekelijks ook eens welke achtpoters 

anderen gezien hadden. Nu zou dat 

een ontmoedigend lange lijst opleveren, maar 

toen beperkte zich dat tot een overzichtelijk en 

behapbaar aantal waarnemingen. Najaar 2014 

verschenen kort opeen waarnemingen van de 

kaskaardespin (Uloborus plumipes), met 

onscherpe intrigerende foto’s en de vermelding 

“in de Victoriakas”.    

Ik overhaalde die zondag mijn vrouw voor een 

bezoekje aan de Gentse Plantentuin. Terwijl 

vrouwlief de tropische plantenweelde van de 

Victoriakas in zich opnam, tuurde ik koortsachtig 

tussen de stengels, bladeren en bloemen, niet 

goed wetend naar wat ik moest zoeken of op 

welke hoogte te kijken. Na een eerste ronde 

begon ik opnieuw. Uiteindelijk vond ik de 

horizontale wielwebben, met daar middenin de 

spin - eerst dacht ik dat het een takje was. Zo 

klein had ik ze niet verwacht. Maar bij nader 

kijken zag je duidelijk de pluimvoetjes (soort-

naam; plumipes!) en de viltachtige beharing op 

het achterlijf. 

De tropische spin heeft geen gifklieren, en kaardt 

met een kam op haar achterpoot de hele fijne 

draden die uit een zeefplaat met vele hele kleine 

spinbuisjes komen tot een wollige vangdraad 

waarmee ze haar wielweb construeert. Prooien 

raken verstrikt in de plukken fijne draadjes, die 

bovendien door het kaarden van het spinsel 

electrostatisch geladen zijn waardoor het een 

enorme kleefkracht heeft zonder dat er kleefstof 

gebruikt is. Die tropische spin die begin vorige 

eeuw al in het Middellandse Zeegebied verzeild 

was geraakt, werd in ons land voor het eerst 

gemeld in 1984 en werd sindsdien regelmatig 

gezien. Uitgezonderd één melding in openlucht, 

was dat steeds in verwarmde serres. Ze  

verspreidt zich heel waarschijnlijk met plant-

goed en bijbehorende verpakkingsmiddelen. 

En éénmaal beeld van web en spin in je hoofd 

gevangen, zie je ze in elke serre. Of het nu de 

Aziatische serre in Planckendael is, of een 

orchideeënkwekerij in Sint-Denijs-Westrem, het 

lokale tuincentrum of gewoon de planten- 

afdeling van de doe-het-zelfzaak, je ziet ze … en 

zet ze op waarnemingen.be. En zo vind je bij 

zoeken naar ‘kaskaardespin’ op waarnemingen.

be alle tuincentra van het land terug!

Tuincentra via waarnemingen.be

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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Vanaf

€ 2385 pp

NOORDERLICHTREIS 
NATUURPUNT 2022
12-daagse groepsreis inclusief 
rechtstreekse vlucht vanuit Brussel
Reisperiode: 1 tot 12 februari

• Interessante Nederlandstalige lezingen door 
    o.a. Walter Roggeman, erevoorzitter van Natuurpunt                                                                                     
• Bijzonder veel kans op het spotten van het Noorderlicht
• Mogelijkheid tot het spotten van talloze vogelsoorten en,           
  met wat geluk, walvissen        
• Stedelijke toppers als Bergen, Trondheim, Tromsø
• Eilandenarchipels van de Lofoten en Vesterålen

HOOGTEPUNTEN VAN DE REIS

 WWW.NORDIC.BE/NATUURPUNT2022

Natuurkijkers.be is een erkend Natuurpunt partner
Nederstraat 25 - 9700 Oudenaarde - T 055 61 33 13 - info@natuurkijkers.be - www.natuurkijkers.be

AANBEVOLEN DOOR DÉ  
VERREKIJKERSPECIALIST

NL PURE 8 EN 10 X 32  
IN BURNT ORANGE OF GROEN
Gegarandeerd ontspannen kijkervaring dankzij:

• Compact ontwerp
• Perfecte handligging
• Volledig vervormingsvrij beeldveld
• Optionele voorhoofdsteun

Bestel online in onze webshop 
www.natuurkijkers.be  
Gratis bezorging 

SWAROVSKI
NL PURE

Ø32 BURNT ORANGE

Natuurpunt leden krijgen bovenop de concurrentiële  
nettoprijzen een waardebon voor een aankoop bij de 
Natuurpunt webshop. 



Op stap met

   op stap met...
Guido Tack

DI 18:05

Dinsdag 18u05
We merken de bomen die bij de volgende middelhoutkap 

moeten blijven staan met rood-wit lint. Dat is een secuur 

werkje waarbij we met allerlei factoren rekening moeten 

houden: soort, omtrek, afstand tot de volgende ... Hier sparen 

we een mooie haagbeuk.

Donderdag 17u20
Met een paar mensen hebben we een overleg met de  

verantwoordelijke van het Erfgoedcentrum Ename waar we 

mee samenwerken. We bespreken de voorbereiding van de twee 

publieksvoorstellingen van het boek 12.000 jaar Bos t’Ename 

die daar zullen plaatsvinden.

Bio 
Guido werkt bij het agentschap 

Onroerend Erfgoed als 

specialist landschap op het 

snijvlak met natuur en bos, 

landbouw en ruimtelijke 

ordening. Daarnaast is hij bij 

Natuurpunt gewezen 

voorzitter van Vlaamse 

Ardennen plus en samen met 

Pieter Blondé conservator van 

het Bos t’Ename. Wat nog rest 

aan vrije tijd gaat op aan 

buiten zijn en historisch- 

ecologisch onderzoek.
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Op stap met

Zaterdag 9u15
Op de werkdag voeren we het maaisel af van een 

hellinggrasland en ingesloten kalkmoerasjes met 

veel gevlekte rietorchis. Door de steilte en vochtig-

heidsgraad moeten we dat doen met big bags en 

een trekpaard. Soms werken we in het bos met vijf 

paarden van vrijwilligers.

Zaterdag 10u40
Elk jaar vinden we bij het maaien en afvoeren één 

of meerdere hazelwormen. Hier een juveniel 

exemplaar dat door de aanwezige kinderen 

uitvoerig wordt bekeken en becommentarieerd.

Zaterdag 17u00
Na de werkdag bakken we zelfgemaakte pizza’s in de houtoven 

van het oude boswachtershuis. Dat is nu eigendom van 

Natuurpunt en Pieter woont er. De Werkgroep Bos t’Ename 

bereikt via allerlei kanalen meer dan 500 mensen en het 

sociale is daarbij erg belangrijk.

Zondag 14u20
Pieter en ik bezoeken onze twee graanakkers. We gaan na hoe 

het gesteld is met de ingezaaide akkeronkruidsoorten en deze 

die spontaan zijn verschenen. Dat blijkt aardig mee te vallen! 

De buurvrouw die helpt met het wieden van de distels komt 

een praatje slaan.

ZA 09:15

ZA 10:40

ZA 17:00
DO 17:20

ZO 14:20
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Column

Onlangs was ik op een 

ochtend aan zee. Na een 

waanzinnig druk jaar had ik 

mezelf een zalige snipper-

dag cadeau gegeven. Ik was 

blij dat het weer stormachtig was geweest, 

want elke strandjutter weet dat de beste 

strandvondsten dan letterlijk voor het 

oprapen liggen. (Uit empirisch onderzoek 

blijkt overigens dat er twee soorten 

mensen bestaan op deze wereld: zij die 

enkel van de zee houden in juli en  

augustus, en zij die graag aan zee zijn in 

alle maanden behalve juli en augustus – 

maar dat is voer voor een andere column.) 

Enkele hongerige mantelmeeuwen 

trakteerden zichzelf op een aangespoelde 

zeekat als ontbijt, ik plukte een gevlochten 

fuikhoren uit het zand – oh, wat hou ik van 

de poëzie in schelpennamen – en ik vond 

een mooie, artisjokkleurige zeeappel, een 

soort zee-egel, met de stekels er nog aan. 

Toen zag ik honderden ‘dingetjes’ dapper 

weerstand bieden aan de branding. Al 

ontelbaar veel keren vond ik die draad- 

achtige kokertjes, meestal in aangespoelde 

vorm, en lange tijd dacht ik dat het 

toevallig aan elkaar geklitte korrels zand 

en stukjes schelp waren. Pas tijdens het 

schrijven van Het zeeboek kwam ik 

erachter wat die ‘dingetjes’ echt zijn: 

kokerwormen. ’t Is te zeggen, het zijn  

de huisjes van kokerwormen. 

Op onze stranden vind je veel schelpkoker-

wormen en zandkokerwormen. In het huis 

van de schelpkokerworm zitten duidelijk 

zichtbare stukjes schelp, terwijl de kokers 

van de zandkokerworm alleen gemaakt 

zijn van fijn zand, zonder grote stukken. 

Geef mij dat soort informatie en een 

tsunami aan vragen en bedenkingen rolt 

onvermijdelijk mijn hoofd binnen. 

Is het niet maf dat die beestjes zoiets fijns 

kunnen maken, terwijl ze niet eens handen 

hebben? 

Is het niet wonderlijk dat een zandkoker-

worm vanzelf een koker met alleen zand 

maakt, terwijl een schelpkokerworm uit 

zichzelf weet dat hij ook stukjes schelp 

mag of kan gebruiken? 

Zou een worm ooit al eens een andere 

vorm geprobeerd hebben? En hoe zou dat 

zijn uitgedraaid? Waarom maken andere 

wormen geen kokers? 

Is het niet gek dat ik al meer dan drie- 

honderd woorden heb geschreven over 

wórmen?! Ik vraag me af of er nu ergens 

ook een borstelworm driehonderd 

woorden aan het tikken is over de  

verschillende soorten woningen van  

de mens, voor het Menspunt Magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mijn Brein, elke dag van het jaar in bedrijf, 

24 op 24, 7 op 7. Let op: de openingsuren voor 

publiek zijn beperkt. 

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.

Welkom in mijn brein*

Sarah
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Speciaal voor Natuur.blad lezers:
15% KORTING op alle vetproducten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB321
Geldig t/m 30-11-2021

en geniet van meer leven in je tuin
Help de vogels

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
15% KORTING

Ga naar www.vivara.be

15% Korting

Natuurbeschermingsproducten
Vivara.be

Vivara.be

Natuurbeschermingsproducten
Vivara.be

VEDGE BAGS
BIJ JE THUIS
GELEVERD

Foodmaker.be



@an.meert_anotherlook @eric_van_hul

@fascinated_by_nature @photography_rvjw

@the_oak_tree_table @aleja_pix

@sylvie_mish_fotografie

@maeselse @_stephan_v_

@kietewiet

@leovanvreckem

@monique_natuurfotografie @jocke_gielen

@hugo_mka_natuur

@luc_beysen

In beeld

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

#natuurpunt

@anja_vanlommel_1971
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Legaten

“Met mijn schenking kan mijn 
geliefde Gulke Putten nog mooier  

en groter worden.”
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Monica Verdonck zette haar duolegaat om in een schenking.

“Ik ben geboren aan de rand van de Gulke Putten in Wingene, een paradijs om op te groeien. We gingen met het gezin vaak 
wandelen door de bossen en heidevelden, zo groeide mijn liefde voor de weidse natuur. Ook mijn man was een fervent  
wandelaar. We sloten ons aan bij de Wielewaal en door het enthousiasme van de anderen werden we al vlug aangestoken 
door het ornithologie virus. Hij zei vaak lachend: “zelfs al ga je maar naar de supermarkt, hou altijd een kijker bij de hand”.

Enkele jaren geleden maakte ik een testament met een duolegaat voor Natuurpunt. Toen het duolegaat niet meer  
uitvoerbaar bleek, nam ik contact op met Joost om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik besloot om nu al een mooie  
som over te schrijven aan Natuurpunt.”

Heeft u vragen over een schenking of legaat?

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

Wild ravotten in de natuur. Voor een kind is het vaak dé eerste onvergetelijke ervaring met de natuur. Van soepjes 
maken in een modderkeuken, zaadbommen knutselen tot het bouwen van een geïmproviseerde boshut … Beleef het 
allemaal tijdens de Wilde Buitendagen van Natuurpunt op 25 en 26 september. Check hier welke activiteiten er in de 
bezoekerscentra en natuurgebieden worden georganiseerd.  www.natuurpunt.be/wildebuitendagen

25 & 26 
sept

1. HOOGSTRATEN 
Op stap met Zjefke de Zwerver (4-10 

jaar) 

Zondag 26 september (13u-17u) 
Bezoekerscentrum De Klapekster, 

Kolonie 41, 2323 Wortel 

2. MECHELEN 
Krachtig katapulten: maak speelgoed 

uit de natuur (vanaf 8 jaar, zonder 

ouders) 

Zaterdag 25 september (10u-12u) 
Bezoekerscentrum Mechels Rivieren-

gebied, Muizenhoekstraat 7,  

2812 Muizen 

3. MECHELEN 
Spoorzoeken en modderdrollen 

draaien (0-99 jaar) 

Zondag 26 september (11u-12u) 
Parking De Nekker, Spuibeekstraat, 

2800 Mechelen 

4. MEERHOUT
Wilde schattentocht (6-12 jaar) 

25 en 26 september (13u30-18u) 
Bezoekerscentrum Grote Netewoud, 

Watermolen 7, 2450 Meerhout 

5. OUD-TURNHOUT 
Workshops in het Bos van Bo (0-99 

jaar) 

Zaterdag 25 september (13u-17u) 
Bezoekerscentrum Landschap De 

Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 

Oud-Turnhout 

6. BLANKENBERGE 
Ravotplezier, zintuigenparcours en 

middeleeuwse kruidentent (3-12 jaar) 

Zondag 26 september (13u30-17u30) 
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 

Kuiperscheeweg 20,  

8370 Blankenberge 

7. DIKSMUIDE 
Modder, blote voeten en wilgentipi’s 

(6-12 jaar) 

Zaterdag 25 september (10u-17u) 
Bezoekerscentrum de Blankaart, 

Iepersteenweg 56,  

8600 Woumen (Diksmuide) 

8. HASSELT 
Moddertaarten en coole kunstjes (6-

12 jaar) 

Zondag 26 september (12u-17u) 
Bezoekerscentrum Kiewit,  

Putvennestraat 112, 3500 Hasselt 

9. KOERSEL-BERINGEN 
Natuur met de grote N (4-12 jaar) 

25 & 26 september (13u-17u) 
Bezoekerscentrum De Watersnip, 

Grauwe Steenstraat 7,  

3582 Koersel-Beringen 

 

10. LUMMEN 
Voor overlevers en moddermakers (4 

– 12 jaar) 

Zondag 26 september (14u-17u) 
Bezoekerscentrum Schulensmeer, 

Demerstraat 60, 3560 Lummen 

11. PELT 
Natuurkunst, yoga en brandnetelsoep 

(6-12 jaar) 

Zaterdag 25 september (10u-17u) 
Bezoekerscentrum Hageven,  

Tussenstraat 10, 3910 Pelt 

12. ERPS-KWERPS 
Wilde Buitendag voor het hele gezin 

(0-99 jaar) 

Zondag 26 september (10u-16u) 
Bezoekerscentrum Groene Vallei, 

Lelieboomgaardenstraat 60,  

3071 Erps-Kwerps 

13. GENT
Vuile Wildebrassen (0-99 jaar) 

Zondag 26 september (13u - 17u) 
Vinderhoutse Bossen, Beekstraat 46, 

9031 Gent

14. GENK
Bingo! Ga wild aan en rond De Slag-

molen. (4 - 12 jaar)

25 & 26 september (11u -17u)
Bezoekerscentrum De Slagmolen, 

Slagmolenweg 76, 3600 Genk
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Agenda

Bos-voor-Iedereen 
wandelingen
Heb je al eens een beukennootje geproefd? Of zelf een eikel 
geplant om een boom te laten groeien? Ging je al eens op zoek 
naar insecten onder de schors van een boom? En wist je dat er 
op een zomereik wel 1000 verschillende soorten leven?

Wil je weten hoe dat komt en hoe bomen werken? Kom het 
bos dan met al je zintuigen ontdekken tijdens de Bos-voor-
Iedereen-wandelingen op 30 en 31 oktober. Samen met Radio 
2 nemen we je tijdens dat eerste weekend van de herfstvakantie 
diep mee het bos in. Op vijf boeiende plekken houden we tijdens 
de wandeling halt en verwent een bosgids je met weetjes, vragen 
en zinnenstrelende ervaringen. Een boswandeling zal nadien 
nooit meer hetzelfde zijn. Een aanrader voor het hele gezin! 

Check in de kalender waar er in jouw buurt een  
Bos-voor-Iedereen-wandeling doorgaat: 
www.natuurpunt.be/bos-voor-iedereen-wandelingen

Dag van de Natuur
Steek je handen uit de mouwen voor de natuur 
op 27 en 28 november
Dag van de Natuur: een buitenwerkdag waar iedereen welkom is. 
Je leert de vrijwilligers kennen die heel het jaar door de  
natuur beheren. Ook in jouw buurt vindt er een Dag van de  
Natuur plaats.
 
www.natuurpunt.be/ 
dagvandenatuur 

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

27/09 Cursus Klimaatverkenner Ranst

02/10 Cursus Natuur in de stad Leuven

04/10 Cursus Meteo en klimaat Lanaken

04/10 Cursus Muizenissen Overijse

05/10
Lezing Weetjes en verhalen over  
paddenstoelen

Diest

12/10 Lezing De natuur in Tongeren

13/10 Cursus Paddenstoelen voor beginners Sint-Andries

19/10 Cursus Uilen Herselt

19/10 Lezing Biodiverse tuinen om van te smullen Mechelen

22/10 Lezing De bever en de otter Wetteren

23/10 Cursus Natuurverkenner Torhout

04/11 Lezing Maak je moestuin bijvriendelijk Zoutleeuw

09/11
Lezing Gebolder op zolder: zoogdieren  
in huis en tuin

Hasselt

10/11 Cursus Bomen en struiken in winterkleed Koksijde

14/11 Workshop Carving – lepelafwerking Asse

16/11 Cursus Mossen en korstmossen Pelt

22/11 Webinarreeks 12.000 jaar Bos t’Ename online

07/12 Lezing Van de bloemetjes en de bijtjes Oostende

Kleine daad, groot resultaat.
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DAG van de
NATUUR

27&28
NOV

 #natuurisgezond  •  www.dagvandenatuur.be

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

A2 affiche Dag van de natuur 2021.indd   1A2 affiche Dag van de natuur 2021.indd   1

23/08/2021   13:10:0723/08/2021   13:10:07
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AgendaAgenda

03.10
Harelbeke
ZOOGDIEREN EN HUN SPOREN 
IN DE GAVERS
Kom ontdekken hoe je dieren kan  
opzoeken aan de hand van hun poot- 
afdruk in de aarde of modder. Inschrijven:  
felixrodenbach@hotmail.com

Zondag 3 oktober, 9u-11u
PRNC De Gavers, Eikenstraat 131,  
Harelbeke

10.10
Leuven
DIJLE LEVEND DOOR LEUVEN: 
MOLENBEEKVALLEI
Verkenning van de benedenloop van  
de Molenbeek. 
Inschrijven verplicht:  
yves.vanden.bosch@skynet.be. 
Zondag 10 oktober, 14u-16u
De Spuye aan het Sportkot,  
Tervuursevest, Heverlee.  

26.09
Brakel
GEZINSWANDELING:  
HET VERHAAL VAN HET  
MIJNWERKERSPAD
Cultuurhistorische wandeling over de 
geschiedenis van het "Mijnwerkerspad". 
Lien Urmel, trekker van het project  
'Sporen in de Tijd', neemt ons mee. 
Zondag 26 september, 14u-16u 
Bezoekerscentrum Boembekemolen, 
Boembeke 18, Brakel

10.10
Diverse locaties
ANTWERPSE ZUIDRANDDAG 
Ontdek en beleef de groene open ruimte 
in het zuiden van Antwerpen.

Zondag 10 oktober, 14u-18u
Diverse locaties in de zuidrand rond 
Antwerpen 

17.10
Lanaken
KNUTSELEN MET NATUURLIJKE 
MATERIALEN
We wandelen door de Oude Weerd, waar 
we allerlei materiaal verzamelen om 
daarna aan het knutselen te slaan. 

Zondag 17 oktober, 13u-15u30 
Oude Weerd, Kanaal 51, Rekem 

26.09
Lummen
WILDE BUITENDAGEN: 
VOOR OVERLEVERS EN 
MODDERMAK(K)ERS
Niets zo leuk als zelf vuur maken met een 
vuursteen en koken op een kampvuur, je 
eigen houten lepel snijden, een wandel-
stok versieren … 
Zondag 26 september, 13u-17u 
Bezoekerscentrum Schulensmeer,  
Demerstraat 60, Lummen

25.09
Tienen
SPINNENSAFARI VOOR JONG 
EN OUD IN NATUURGEBIED HET 
AARDGAT
Ontdek de spin Sebastiaan tijdens een 
heuse spinnensafari. Waarom is een spin 
geen insect, hoe maken spinnen een web, 
wat eten spinnen …
 
Zaterdag 25 september, 14u-16u30
Grijpenwegstraat, Tienen

25 & 26 september 
Ben jij tussen 7 en 26 jaar en op zoek naar een nieuwe hobby  
of jeugdbeweging? Dan is JNM (Jeugdbond voor Natuur en 
Milieu) misschien iets voor jou! 
Na een kampenzomer om u tegen te zeggen vliegen we er weer 
in met onze afdelingen, we heten jullie van harte welkom op 
onze startdag! 
www.jnm.be/startdagen
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Agenda

17.10
Gent 
FIETSTOCHT: DE GROENE  
GESCHIEDENIS VAN GENT
De geschiedenis van Gent komt tot leven 
via een fietstocht langs enkele “groene 
getuigen” van het roemrijke verleden van 
Gent. Er zijn twee vertrekplaatsen. Neem 
een picknick mee!
Zondag 17 oktober, 9u-17u 
Kerk Sint-Martens-Leerne, Deinze OF 
10u-18u, Gent Sint Pieters Station 

07.11
Lokeren
PADDENSTOELENWANDELING 
In de Daknamse Meersen zijn er ruim 600 
soorten paddenstoelen gevonden, in alle 
vormen, formaten en kleuren! Kom jij ze 
mee zoeken?

Zondag 7 november, 14u-17u 
Kerkplein Daknam, Daknamdorp 1, 
Lokeren 

24.10
Linkebeek
LINKEBEEK-LANDSCHAPS- 
WANDELING
Tussen Laborelec en het Elsgatveld  
wordt het een ontdekkingstocht met 
vergelijkingen tussen land- en tuinbouw-
activiteiten.
Zondag 24 oktober, 14u-17u
Parking Kerkhof Linkebeek,  
Rodestraat 125, Sint-Genesius-Rode 

31.10
Blankenberge
KLIMAATWANDELING OP HET 
STRAND 
Kom alles te weten over klimaat- 
verandering en de effecten aan de  
Noordzee. Inschrijven verplicht:  
uitkerksepolder@natuurpunt.be 

Zondag 31 oktober, 10u-12u30
Hoek Gadeynehelling/Zeedijk,  
Gadeynehelling 1, Blankenberge

19.11
Malle
PUUR NATUUR QUIZ
De zesde editie van deze amusante 
natuurquiz
Inschrijven: 18 euro per ploeg op  
rekening BE80 7512 0545 9477 van  
Natuurpunt Voorkempen met  
vermelding groepsnaam 
Vrijdag 19 november, 20u-23u
Gemeenschapscentrum Alice Forceville, 
Sint-Jozeflei 26, Malle

17.10 
Oud-Turnhout
GEZINSWANDELING MET JE 
TROUWE VIERVOETER

Zondag 17 oktober, 10u-12u
Bezoekerscentrum Landschap  
De Liereman, Schuurhovenberg 43,  
Oud-Turnhout

26.11 
Ingelmunster
VAN WEZEL TOT WOLF
Thoelen bioloog bij het Natuurhulp- 
centrum in Opglabbeek vertelt over  
roofdieren in Vlaanderen.  
Inschrijven verplicht:  
hendrik.debeuf@debuizerd.be 
Vrijdag 26 november, 19u30-22u  
Schutterschuisje nabij Mandelhoek,  
Waterstraat 6, Ingelmunster

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda

Kunst? Natuurlijk!  
In de kunstgeschiedenis is er zelfs een 

naam voor: land art. Vergankelijke kunst 
met natuurlijke materialen. Terwijl de 
volwassenen op Dag van de Natuur  in 

de Uitkerkse Polder aan de slag gaan met 
kettingzaag en snoeischaar, gaan  

kinderen met de natuurgids op  
sprokkeljacht. Met al wat ze vinden, 

knutselen ze hun eigen land art ineen en 
worden vervolgens zelf gids in hun eigen 

natuurkunsttentoonstelling!  

19.11
Borgloon
LEZING THE BIG FIVE,  
HOE LEVEN WE SAMEN?
Grotere zoogdieren leven almaar dichter 
bij onze woningen. Een boeiende lezing 
van Joeri Cortens.

Vrijdag 19 november, 20u-22u
CC Panishof, Bommershovenstraat 23, 
Borgloon
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Het woord van de voorzitter
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De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt. www.vlaanderen.be
Natuurpunt werkt in Wallonië samen met Natagora, samen zijn we partner van 
BirdLife International. Voor verschillende projecten kan Natuurpunt rekenen op 
financiële steun van de Europese Unie in het kader  
van het LIFE-programma. www.natuurpunt.be/life
V.U. Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Foto cover: Hop, foto: 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

30 april 2021 was voor het natuurbehoud in 

Vlaanderen een magisch moment. Die dag 

werd in de Vallei van de Zwarte Beek het 

eerste succesvolle Belgische broedgeval van 

kraanvogels vastgesteld sinds 250 jaar.   

Kraanvogels stellen hoge eisen aan hun  

verblijfplaats: ze moeten nesten kunnen 

bouwen omringd door kniediep water, afge-

schermd tegen mogelijke indringers. Boven-

dien moet een gebied groot genoeg zijn zodat 

ze voldoende eten kunnen vinden. Het is geen 

toeval dat de iconische vogels in ons land 

neerstreken in de Vallei van de Zwarte Beek. 

De voorbije vijftig jaar hebben de vrijwilligers 

van Natuurpunt hier keihard gewerkt. In  

eerste instantie voerden zij een heroïsche 

strijd om de Vallei van de Zwarte Beek intact 

te houden en veilig te stellen voor de toe-

komst. Nadien realiseerde Natuurpunt hier 

dankzij talrijke aankopen een robuust natuur-

gebied. Samen met vele partners, zoals het 

Agentschap voor Natuur en Bos en de  

Vlaamse Landmaatschappij, de provincie  

Limburg, de gemeente Beringen en het 

Regionaal Landschap Lage Kempen was het 

mogelijk om het gebied door natuurinrichting 

opnieuw te vernatten en de vegetatie in de 

venen en het moeras te herstellen.  

De broedende kraanvogels vormen de bekro-

ning van het intensieve natuurbeheer in het 

valleigebied en zijn een enorme opsteker voor 

het natuurherstel in heel Vlaanderen. Het 

broedgeval is een keurmerk voor een gezonde 

biodiversiteit, maar ook voor ons unieke 

verenigingsmodel. Dit betekent een grote 

pluim op de hoed van de vrijwilligers die zich 

hiervoor hebben ingezet. 

Op 5 juli vierden we samen met alle partners 

feest in de Vallei van de Zwarte Beek. Vlaams 

minister van Omgeving Zuhal ¬Demir (N-VA) 

maakte de namen van de kraanvogel- 

tweeling bekend: Gru en Dru, naar hun Latijn-

se naam grus grus en de langpotige tweeling 

uit de animatiefilm ‘Verschrikkelijke Ikke’.   

De voorbije vijftig jaar zijn we 75% van de 

natte natuur in Vlaanderen verloren. Stap 

voor stap proberen we die te herstellen. Laat 

Gru en Dru ook de ambassadeurs zijn voor 

meer natte natuur in Vlaanderen. 
 
Bart Vangansbeke

Heuglijk nieuws
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De geboorte van Gru 
en Dru is een keurmerk 
voor een gezonde 
biodiversiteit, maar 
ook voor ons unieke 
verenigingsmodel.
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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



Val jij voor een 
spetterende job? 
 

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

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

“Dankzij 
mijn job kan 

ik genieten van 
mijn hobby!” 

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

Volg ons op
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