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

sightsofnature.be   -     winkel.natuurpunt.be    -    optiekporteman.be    -    natuurkijkers.be    -    asadventure.be  
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UNCONDITIONAL PERFORMANCE

KITE APC STABILISATIE 
12x42 - 16x42
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Genieten van de nachtelijke rust 

Ik ben dikwijls ’s nachts op pad. De avondschemering is mijn favoriete tijdstip van de dag. De rust keert 

weer in de natuur, de geluiden van menselijke activiteit verstillen en het nachtleven ontwaakt stilaan. 

De eerste vleermuizen doen hun verkenningsvluchten, je hoort muizen ritselen en reeën komen uit de 

beschutting van het struikgewas.

Mijn interesse voor het nachtleven ontstond een dertigtal jaar geleden. Al snel werd ik actief binnen de 

vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. Die bestaat intussen toch al 45 jaar. Initieel niet meer dan een 

groepje vrienden, intussen meer dan 250 enthousiastelingen. Naast onderzoek naar het gedrag en het 

voorkomen van vleermuizen werken we vooral rond communicatie, met de ‘Nacht van de Vleermuis’ als 

grootste publieksactiviteit. Verder beheren we een aantal verblijfplaatsen en doen we aan beleidswerk.

Beleidswerk is nodig, omdat vleermuizen niet alleen in natuurgebieden leven. Van bij de oprichting van de 

werkgroep heeft de samenwerking met privé-eigenaars en lokale besturen een belangrijke plek  

ingenomen. Die samenwerkingen kunnen gaan van de inrichting van een overwinteringsplaats over  

de aanplant van bomenrijen tot het aanpassen van openbare verlichting. Sommige zaken vragen een 

duidelijk kader en dan is overleg met de Vlaamse overheid of sectorfederaties nodig.

Als nachtactieve mens wil ik een lans breken voor meer aandacht voor de effecten van nachtelijke 

verlichting (ALAN in het vakjargon, oftewel ‘Artificial Light At Night’). Vlaanderen is een van de meest 

verlichte regio’s ter wereld. De impact op mens, dier en plant is enorm, maar – vergeef me de flauwe 

woordspeling – echt onderbelicht, zowel in de gezondheidszorg als in het natuurbeleid. Daarom ben ik erg 

blij dat het thema is opgenomen in het toekomstbeeld voor steden en gemeenten. 

Op dit moment voert het INBO een literatuurstudie uit om alle gekende impact van die verlichting te 

bundelen. Hopelijk komt er nadien beleidsmatig meer aandacht voor het thema. Gelukkig zijn er ook 

gemeenten, zoals de steden Ieper en Herentals, die ervoor kiezen om een deel van de verlichting te 

doven of te verwijderen op plaatsen waar die niet echt nodig is.

Kris Boers  
Medewerker Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt

Als je mensen waardering voor 
de natuur wil bijbrengen, begin 
je best zo jong mogelijk. Daarom 
ga ik geregeld spreken over mijn 
vakgebied in klassen op de lagere 
school. Lees verder vanaf blz. 47   

©
 W

im
 D

irc
kx

©
 K

ris
tie

n 
St

yn
en

3juni | juli | augustus 2022      NATUUR.BLAD



12

Ontdekken

38 Focus
De huiszwaluw

40 Seizoensweetjes
De stadsreus doet geen vlieg kwaad 

51 Natuur in close-up
Glasvleugelspinnendoder

Beleven

22 In actie
Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer

31 Naar buiten
Minder tegels tellen, meer zadellibellen

36 10x actief
Natuur in en rond de stad 

Beschermen

12 Doe mee
Welkom Snuit

24 Visie
Natuur in het hart: Steden en dorpen

59 Het woord van de voorzitter
“Er valt in steden nog veel winst te boeken voor 

de biodiversiteit.”

 
17 Tine Embrechts 

“Ik wil de waardering voor natuur doorgeven 

aan mijn kinderen”

46 Op stap met Kris Boers  

48 Sarah Devos

58 In beeld

“Weg met betonnen 
oplossingen: de natuur 
biedt zelf uitkomst.”

24

38

4 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2022



Niet alleen voor de biodiversiteit 
en het klimaat is stadsnatuur een 
goede zaak. Ook het sociale weefsel 
heeft er baat bij. Shirin Rabi zoekt 
bijvoorbeeld vaak stadsnatuur op 
voor gesprekken met de thuisloze 
jongeren die ze begeleidt.
 
“Het contrast tussen de netjes opgeruimde 
huizen op de achtergrond en het verval van de 
overwoekerde grafmonumenten op de voor-
grond geeft dit beeld iets magisch. Anderzijds 
hangt hier ook een donker sfeertje. Het beeld is 
een knipoog naar thema’s die ons binnen ‘Back 
On Track’ bezighouden zoals thuisloosheid, 
leegstand, woonnood of overleven in moeilijke 
omstandigheden.”

“Dankzij mijn job leer ik de stad op een unieke 
manier kennen. Tijdens gesprekken met de 
jongeren die ik begeleid voor Back On Track 
(vzw Oranjehuis) kies ik er vaak voor om  
samen op pad te gaan naar leuke plekken.  
De foto werd gemaakt op een plek waar we 
geregeld komen. Zulke stukjes stadsnatuur  
zijn een erg dankbare setting voor open- 
hartige gesprekken. Onze ‘gasten’ zijn daardoor 
meer op hun gemak en dat maakt moeilijke 
onderwerpen iets beter bespreekbaar. De visie 
van Back On Track is dat we jongeren hun 
huidige situatie niet kunnen veranderen aan 
een bureau, maar wel door samen iets te doen. 
Ervaringsgericht aan de slag gaan.”

“Soms kan het deugd doen om de  
problematiek eens los te laten. Dan gaan we 
bijvoorbeeld wandelen in de Bourgoyen of 
varen we met de kajak. Samen ervaringen 
opdoen schept een vertrouwensband. 
Dat vertrouwen, in combinatie met 
positieve bekrachti-
ging, is volgens ons 
essentieel om bij 
de jongeren het 
geloof in zichzelf te 
herstellen.”

    Mijn
BEELD22

17

Win!
Een zomer vol avontuur gepland? Dan kan je extra materiaal 
gebruiken! Win een A.S.Adventure-voucher van € 25 om je 
uitrusting te huren door deze vraag juist te beantwoorden: wat 
maakt de tenen van de huiszwaluw uniek?

www.natuurpunt.be/win
 

 
Niet gewonnen? Ga langs bij een A.S.Adventure- 
verhuurwinkel in je buurt en trek eropuit.  
Tip: ons verhuuraanbod kan je betalen met ecocheques. 
asadventure.com/verhuur
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"De overwoekerde grafmonumenten hebben  
iets magisch." © Shirin Rabi
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Kort

1 april 2022: ‘Witteren’ of graslandbevloeiing is officieel 
kandidaat om erkend te worden als immaterieel erfgoed van 
de mensheid bij Unesco. In Lommel en Mol zijn er vloeiweides.

18 april 2022: In Poppel opent het nieuwe natuurgebied 
Overbroek. Natuurpunt kocht hier 67 ha aan en zal  
voornamelijk inzetten op vernatting.

25 april 2022: In 13 West-Vlaamse gemeenten telde Natuur-
punt 172 bijensoorten voor het project ‘Kruisbestuivers’. Dat is 
een kwart meer dan vroeger werd aangenomen.

10 mei 2022: Rodelandproject start ambitieus poelenplan 
voor Gavere, Melle en Oosterzele.

Hoera voor 30 jaar Europese topnatuur
Tromgeroffel! Natura 2000 en LIFE bestaan 30 jaar. Beide Europese instrumenten zijn er om de natuur te beschermen en te 
herstellen. Samen met partners heeft Natuurpunt tot nu toe al 40 LIFE-projecten uitgevoerd in Vlaanderen en zo al meer dan 
3500 hectare laten uitgroeien tot Europese topnatuur.

= natuurherstel 
met financiering 
door Europa

30 jaar IN EUROPA
€ 3.000.000.000 
geïnvesteerd
1800 soorten 
beschermd

IN VLAANDEREN
40 projecten 
door Natuurpunt
3630 hectare 
natuur hersteld  
of verbeterd

Biodiversiteit 
fauna, flora, 
habitats, ...

groen en 
blauw op 
de kaart

Klimaat: 
waterbuffering, 
CO2-opslag, ...

Recreatie: 
wandelpaden, 
natuurbeleving, ...

Bron kaart: Ecopedia

30 jaar
= Europees 
netwerk van 
beschermde 
topnatuur

IN EUROPA
27.000 gebieden
1.150.000 km2

18% v/d oppervlakte

IN VLAANDEREN
62 gebieden
166.000 hectare
12,3% v/d oppervlakte

www.natuurpunt.be/life
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Kort

Wandeling van het jaar     
Provincie Antwerpen gaat weer op zoek naar de wandeling van het jaar. 
Scherpenberg-De Hutten, een Natuurpuntwandeling in Geel- 
Meerhout, staat tussen de genomineerden. Deze wandeling van 14 km 
in het Grote Netewoud brengt je langs de oevers van de meanderende 
Nete. Je stapt afwisselend door heide, bos en landduinen. En je ontdekt 
twee parels beheerd door Natuurpunt: het natte laagveengebied  
De Kwacht en De Keyfheide. Stem op je favoriet tot 31 augustus. 

www.wandelingvanhetjaar.be 

Dieren onder de wielen
Al sinds 2008 volgt Natuurpunt op waar in Vlaanderen wilde dieren 
sneuvelen in het verkeer, en welke soorten hierbij betrokken zijn. In het 
eindrapport van ‘Dieren onder de wielen 3’ bleek dat egel, gewone pad 
en houtduif de meest gemelde verkeersslachtoffers zijn. Met de 
resultaten van alle verzamelde gegevens is het de bedoeling om op 
termijn de knelpunten voor wilde dieren in het verkeer op te lossen. Er 
komt een vervolgproject ‘Dieren onder de wielen 4’ en waarnemingen 
van verkeersslachtoffers blijven welkom. Je kan ze invoeren via de 
website www.dierenonderdewielen.be. 

Digitale nestkaart 
Ben jij actief als nest(kast)onderzoeker? Dan is de mobiele app AviNest 
iets voor jou! Met de lancering van de ‘digitale nestkaart’ wil  
Natuurpunt in samenwerking met het Nederlandse SOVON (Vogel- 
onderzoek Nederland) vrijwilligers helpen om informatie te verzamelen 
en te digitaliseren. Je houdt per nest een digitale fiche bij waarin alle 
gegevens over het legsel worden gebundeld. Wordt het nest nog 
bebroed? Hoeveel eieren liggen erin? Komen de eieren al uit? Hoeveel 
jongen vlogen succesvol uit? Dankzij een digitale nestkaart heb je een 
mooi overzicht van je op te volgen nesten. 

16 mei 2022: Uit het jaarrapport van het Wolf Fencing Team blijkt dat 
er vijf maal zoveel aanvragen kwamen van veehouders om hun  
omheining wolfwerend te maken.

23 mei 2022: In Vlaanderen zijn er 34 soorten pissebedden. Op de 
nieuwe Rode Lijst blijkt één soort regionaal uitgestorven en tien andere 
in mindere of meerdere mate bedreigd.

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Geniet van de zomer met 
korting op je uitstappen

Plantentuin Meise
Een feest voor de zintuigen in een betoverende 
groene oase van rust. Kinderen kunnen  
verstoppertje spelen in de geheimzinnige 
wilgentenentunnels, samen met Koning 
Amaryllo op speurtocht gaan of op blote voeten 
het Verwonder-Je-Voeten-Pad ontdekken!

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

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

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

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

ZOO Antwerpen & Planckendael 
Ontdek de mooiste 19de-eeuwse dierentuin ter 
wereld. ZOO Planckendael is een stoer en 
avontuurlijk dierenpark van 42 hectare met 
fantastische dieren en coole speelplekken. 

Je vindt alle details op  
www.natuurpunt.be/ledenvoordelen.
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Mijn gebied

KOEIVIJVERDAL

Het Koeivijverdal is een klein zijvalleitje van de 

Neerpedebeek en ligt in het meest landelijke stuk 

van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het  

behoud van de open ruimte staat hier centraal, 

met de focus op bescherming van enkele erg  

waardevolle natuurplekken. Kleine bosjes, holle 

wegen, vochtige valleien en moeraszones  

wisselen elkaar hier af. Het resultaat is zo pittoresk 

dat zelf Pieter Bruegel de Oude al doorhad dat hij 

het moest vereeuwigen in zijn schilderwerken. Hier 

wissel je het bruisende Brussel plotsklaps in voor 

mysterieuze moerasmagie, met het ontluikende 

Pajottenland aan je voeten.

WANDELEN & FIETSEN

Het Koeivijverdal is de ideale toegangspoort tot de rest van het 

Pajottenland. Fietsplezier en vergezichten verzekerd!

 “Dit is het laatste 
stukje Pajottenland  
 in Brussel”
Frank Vermoesen

Planningsdeskundige Leefmilieu Brussel 

“Leefmilieu Brussel waakt erover dat het uniek open 

ruimtegebied Koeivijverdal ook effectief open blijft. We 

hebben daarvoor een plan dat de oprukkende stad een halt 

toe roept. Op korte afstand van het almaar verdichtende 

Brussel liggen hier veel mogelijkheden voor contact met de 

natuur en voedselproductie. Met Natuurpunt en de 

gemeente Anderlecht hebben we twee goede bondgenoten 

waarmee we ons inspannen om het landelijke karakter  

van het gebied te bewaren. We stimuleren duurzame 

landbouw en beschermen de natuur en het landschap.  

Het Koeivijverdal laten we later ook aansluiten op de 

Groene Wandeling, een wandellus die helemaal rond het 

Brussels Gewest loopt.”

10 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2022



Mijn gebied

  “Bruegel vond  
 hier destijds  
   inspiratie”
Kenny Meganck 

Secretaris Natuurpunt Brussel

“Hier geniet je  
van een stedelijk  
én landelijk uitzicht”
Wim Veys   

Conservator Koeivijverdal 

"Het Koeivijverdal verbindt natuur en erfgoed. Bruegel de 

Oude was destijds erg geïnspireerd door het glooiende 

landschap. Honderden jaren is dit gebied onaangeroerd 

gebleven – de moerassige bodem is niet geschikt voor 

landbouw. Het is die moerasnatuur die we verder willen 

herstellen. We zien het Koeivijverdal als toegangsweg tot 

meer natuur in Brussel, die we via groenblauwe assen de 

stad in willen brengen. Je vindt hier heel wat biodiversiteit: 

de steenuil heeft hier bijvoorbeeld zijn laatste Brusselse 

toevluchtsoord en kleurrijke bloemen als dotterbloem, 

slanke sleutelbloem en gele lis contrasteren mooi met de 

donkere achtergond van het moeras. Ik ben trots op mijn 

nieuwe thuisstreek."

“Een paar jaar terug kregen we de tip dat het Koeivijverdal 

potentieel had als natuurgebied. Ik heb dat project getrok-

ken en ben zo conservator geworden. Een gebied in beheer 

krijgen was voor ons een belangrijke stap: het maakt ons 

werk als stedelijke Natuurpuntafdeling een stuk concreter. 

In ons beheerplan willen we een deel van het Koeivijverdal 

behouden als moerasbos en het andere deel openmaken.  

Zo kan de zeggenvegetatie verder floreren en kunnen we 

hopelijk de vinpootsalamander verwelkomen. Door die open 

plekken krijg je een mooi uitzicht over het Pajottenland aan 

de ene kant en Brussel-stad aan de andere kant. Voor 

fietsers is de Koeivijver een ideale stop, met uitwijk- 

mogelijkheden naar de rest van het Pajottenland.”
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Snuit

WAT IS SNUIT?
De naam Snuit komt niet uit het niets. Snuit heeft bovenal een 

eigen … snuit. Noem het gerust een buitenbeestje. Voor Snuit 

bestaat er geen hokje, tenzij dat van alle gekheid op een 

stokje. Snuit is dé plek waar jeugdige avonturiers, vanaf nu 

‘Snuiters’, gewoon hun snuit kunnen volgen en zich zorgeloos 

kunnen uitleven. Kinderen tussen 4 en 12 jaar oud vormen de 

doelgroep, maar ook vrienden, (betover)grootouders,  

achter-, naast- of voortantes en – nonkels en andere  

familieleden mogen mee de natuur in duiken.

ONS MOTTO: NIET VOOR MUFFE SUFFERDS,  
WEL VOOR BLIJE SNUFFERDS
Snuit heeft een neus voor plezier. Plezier leidt tot waardering 

en die waardering leidt op zijn beurt dan weer tot liefde en 

zorg voor de natuur. Noem het ‘spelenderwijsheid’.  

Maar de klemtoon ligt dus op klimboom, kriebelbeest en 

kraak-een-tak. Alle maal verzameld in een buitenpretloket. 

Wat houdt dat buitenpretloket nu concreet in?  

Check snel www.snuit.be voor:

1. SNUITGEBREID ACTIVITEITENAANBOD
Kruidenpannenkoeken bakken? Op zoek naar kriebelbeestjes? 

Zin in een modderdag? Er is altijd wel iets te doen in ’t groen! 

Snuit verzamelt per provincie alle jeugdactiviteiten van  

Natuurpunt in een overzichtelijke kalender.

“ZZZOEF”

“Kinderen de boom in!”

Waarom Snuit?
Natuurpunt bezit meer dan 100 hectare avontuurlijke 

speelnatuur en onze vrijwilligers organiseren top- 

activiteiten voor kinderen en het hele gezin. Toch  

willen we nog heel wat takken hoger klimmen met ons 

jeugdaanbod. Waarom? Omdat het nodig is. Natuur- 

beleving is essentieel voor de ontwikkeling van elk kind.  

De bomenklimmers en diertjesscheppers van vandaag 

zijn de natuurbeschermers van morgen. Zeg dus gerust 

tegen je kind dat het de boom in kan.

Na wekenlang verwoed namen raden en witheetgebakerd wachten op dat grote nieuws voor kleine avonturiers 
konden we jullie eindelijk van de spanning verlossen. Tijdens de Wilde Buitendagen op 7 en 8 mei liet Natuurpunt 
zijn nieuwe buitenpretloket los op de wijde wereld. Welkom Snuit!

WELKOM SNU!T
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Snuit

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE  SNUITSPATTINGEN? VOLG SNUIT VIA: f www.snuit.be

 f Facebook: word lid van de groep ‘Snuit’ f Instagram: @snuit_natuurpunt
 f Schrijf je zeker ook in voor onze  nieuwsbrief met buitenpretinspiratie voor het hele gezin!

2. SPEELNATUURKAART
Leef je uit, volg je snuit! Een speelnatuurkaart toont je alle 

plekken waar je kampen mag bouwen, verstoppertje kan 

spelen en je klauterkuren kan botvieren. Natuurspeel- 

tuinen, spannende speelbossen of verrassende beleef- 

paden: je tuimelt van het ene avontuur in het andere ...  

En goed nieuws: de speelnatuur blijft groeien.

3. SNUITSPIRATIE VOOR SPEELSPRANKELS
Slaat de verveling toe? Snuit staat klaar met doetips, 

natuurweetjes en speeltips! Bloemenknutselaars, beestjes-

kriebelaars, rumoerige ravotters ... Ieder zijn gading!

“KRRRR”

“Niet voor 
muffe sufferds,  

wel voor 
blije snufferds!”

Camouflageverstoppertje
IK BEN ER WEL … MAAR JE ZIET ME NIET
Een goede verstopplek is één ding, maar als je jezelf in 

de omgeving kan laten verdwijnen, zoals veel dieren 

dat doen, ben je pas echt goed verstopt! Volg deze tips 

en zelfs de strafste snuit raakt je spoor bijster!

Het recept is eenvoudig: je gebruikt wat je ter plaatse 

vindt. De gekke regel is: wat je ziet, maakt je onzicht-

baar. Wrijf je gezicht, kleren en armen in met modder 

en aarde. Verstrengel takjes, blaadjes en mos in je 

haar. Kies een plekje en begraaf jezelf onder bladeren 

en takken die daar liggen. En wees zo stil als een  

slapend muisje in een fluisterboot …

Wie binnen de 10 minuten niet gevonden is, wint. 

Meer knotsgekke knutseltips en speelspiratie?  

Check www.snuit.be

Speeltip: 
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Snuit

Hoe de eerste ontmoeting tussen Snuit en de buitenwereld 
verliep? Allesbehalve vlekkeloos! Net zoals we het graag hebben.

BEVLEKTE ONTVANGENIS

Win het Snuitboek ‘Lekker buiten’
Allemaal goed en wel, dat buitenpretloket. Maar in veel natuurgebieden mag je toch de paden niet af? Geen paniek: het  

Snuitboek ‘Lekker buiten’ toont de weg! Dit boek vertelt je waar in Vlaanderen je nog echt de natuur in mag trekken om er  

ongestoord te ravotten. Een boek boordevol weetjes, knotsgekke tekeningen en tips om eens fel het beest uit te hangen!

WIL JIJ GRAAG EEN EXEMPLAAR VAN ‘LEKKER BUITEN’ THUIS ONTVANGEN, GRATIS EN VOOR NIETS?
Haal dan je vergrootglas boven en ga op zoek naar alle snuiten die zich in dit magazine verstopt hebben. Heb je ze allemaal 

gevonden? Stuur je antwoord dan naar vraaghet@snuit.be. Wie weet win jij wel een van de vijf exemplaren die we weggeven! 

“Het begon ineens te regenen en toen 
konden we goede moddermannetjes 

maken. Ik vond dat het leukste want ik 
wist helemaal niet dat dat kon. Ik wist 

niet dat je modder kon vastpakken.” 
(Abdullah 8 jaar)

“Ik ben een échte ravotter! 
Waar is dat modderbad?”  

(Jef 10 jaar)

“We mochten waterdieren zoeken in de 
vijver met onze blote voeten en een 

schepnet. Dat vond ik het allerfijnste. Het 
was precies vakantie en ik heb een baby 
salamander gevonden.”   (Nanou 11 jaar)

“Aardekoekjes bakken en moddersoep 
roeren waren topfavoriet van Emérick 
en Loïc, maar ook het roversbos was 

een spannende uitdaging waar ze  
heel erg van genoten.”  

(Sharon, mama van Emérick en Loïc)
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Verenigingsnieuws

Babilliebeek beschermd
In 2021 stond Roeselare nog op het punt 
een van haar laatste beekvalleitjes te 
verliezen onder een laag illegaal  
aangevoerde aarde. Gelukkig startte  
Natuurpunt Mandelstreke meteen een 
petitie. Met succes: het Roeselaarse  
gemeentebestuur richtte een werkgroep 
op om de beekvallei te beschermen.  
Studiebureau Witteveen + Bos Belgium 
N.V. kreeg bovendien de opdracht om te 
onderzoeken hoe beekvalleien bijdragen 
aan een klimaatrobuuste gemeente. Meer 
en meer steden erkennen het belang van 
natuur in de stad en willen die een plek 
geven. Zonder twijfel toe te juichen!

Ontharding in Gent
In Gent is maar liefst 39% van de  
oppervlakte verhard. Natuurpunt Gent 
wil dus liever vroeg dan laat werk maken 
van de betonstop. De conservators en 
beheerteams van de Gentse natuur- 
gebieden schuiven alvast drie belangrijke 
cases naar voren: in de eerste case zou de 
ontharding een grote meerwaarde  
betekenen voor de aanpalende  
Vinderhoutse Bossen, de twee andere 
cases kaarten wegen aan die om geen 
enkele reden nog verhard zijn. Terwijl  
die projecten in de pijplijn zitten,  
ontharden de vrijwilligers alvast wat ze 
kunnen. Oude schuilhokken gaan  
bijvoorbeeld al consequent de schop op. 

Westrode pro  
Westgroenewoud  
Westrode, een landelijk dorpje tussen  
Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en  
Wolvertem, dreigt dat landelijke karakter te 
verliezen en een nieuwe invulling te krijgen 
als site voor een nader te bepalen ‘groot 
infrastructureel project’. Natuurpunt Meise 
gaat in ieder geval stevig in het verweer: zij 
willen de site omdopen tot geboorteplek 
van het toekomstige Westgroenewoud – een 
natuurgebied van meer dan 100 voetbal- 
velden groot. Een nobel streven dat alle 
wind in de zeilen verdient!

Gierzwaluw op koers  
Een pluim voor Natuurpunt Leopoldsburg-Heppen. Dankzij jaren sterk werk van 
de vrijwilligers giert de gierzwaluw weer door de lucht in Leopoldsburg, Ham en 
Beringen. Kerken, privéwoningen, scholen, het stadhuis, de gerenoveerde rijkswacht-
kazerne en de gerenoveerde watertoren aan de vroegere mijn van Beringen: allemaal 
kregen ze nestkasten. De stad Beringen moet, net als enkele aannemers, voortaan 
zelfs verplicht vaste constructies en nestkasten plaatsen voor gierzwaluwen. Van 
onderhandelen gesproken. Ook na plaatsing van de nestkasten blijven de vrijwilligers 
in de weer: ze volgen de situatie nauwgezet op en konden zo vaststellen dat de meeste 
kasten al snel bewoners kregen. Een duidelijk teken dat de gierzwaluw dankbaar 
gebruik maakt van de getroffen maatregelen.

Nieuwkomers samen de natuur in 
Een band creëren met je nieuwe thuishaven? Dan trek je toch gewoon de natuur in. 
Met ‘Samen de natuur in’ laten Booms welkom, Ligo Boom en Natuurpunt Rupel-
streek vluchtelingen en migranten kennismaken met de natuur in hun buurt en met 
de vrijwilligerswerking van Natuurpunt. Tijdens 10 sessies proberen verschillende 
lesgevers de nieuwsgierigheid en interesses van de nieuwkomers te prikkelen met 
verhalen over de metamorfose van de Rupel tot visrijke rivier waar soms zelfs  
zeehonden zwemmen, over de natuur die vergane industrie inpalmt, en over hoe niet 
alleen vogels, maar ook mensen soms een vlucht maken langs verschillende wind- 
streken. Nog de hele maand juni kunnen nieuwkomers meedoen aan het project. 
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Tine Embrechts 
“Ik wil de waardering voor natuur absoluut   

  doorgeven aan mijn kinderen”

BV Gespot

Actrice Tine Embrechts mag dan een stadsmus zijn, zet haar in de Hobokense polder en ze begint spontaan aanstekelijk te 
mijmeren over een kindertijd gevuld met fantasie. Iets waar iedereen recht op (en baat bij) heeft.

“Hoe ouder ik word, hoe meer betekenis ik aan natuur hecht. Ze vormt een broodnodig tegenwicht voor het soms hectische 
stadsleven. In de natuur vertoeven roept een gevoel van nostalgie op. Als kind was alles er zo groots en sloeg je fantasie  
gemakkelijk op hol. Dat opnieuw ervaren als volwassene voelt heerlijk onbezonnen.”

“We mogen natuur niet als een evidentie beschouwen. Pakweg 10 jaar terug verdween natuur al te gemakkelijk naar de 
achtergrond in mijn leven. Dat laat ik nu niet meer toe. Zo probeer ik het ook aan mijn kinderen mee te geven. Je moet de 
natuur koesteren.” 
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Interview

DE EEUWELING  
VEREEUWIGD

“Ik ben omringd door een warme familie en heb 
dankzij mijn werk voor de natuur veel mooie 

mensen ontmoet – ik ben een gelukkig man.”
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Interview

Edgar Kesteloot over  
een leven in het  

teken van natuur
Zelfs in een leven van 100 jaar, is de invloed van Edgar Kesteloot 
op de Belgische natuurverenigingen ronduit indrukwekkend. 
Met een uitzonderlijke dosis charisma en overtuigingskracht 
heeft hij een leven lang mensen van alle komaf het belang van 
natuurbescherming bijgebracht. We spraken hem over enkele 
hoogtepunten. Tekst: Quinten Lengeler

Heel wat mensen kennen Edgar 

Kesteloot ongetwijfeld van 

zijn televisiewerk, vooral van 

‘Le Jardin Extraordinaire’. Kesteloot: 

“Ik ben destijds begonnen bij de BRT 

(toenmalige VRT, red.), maar heb van 

de RTB meer kansen gekregen: daar is 

‘Le Jardin’ een groot succes geworden. 

Zelfs de Franse televisie heeft het format 

overgenomen. Dat ik aanvankelijk zowel 

voor de Vlaamse als Waalse televisie 

werkte, stuitte vaak op onbegrip.  

Jammer, want ik wilde gewoon zoveel 

mogelijk Belgen liefde voor en kennis 

over natuur bijbrengen.”

Abelbrieven
Naast het scherm werkte Kesteloot 

onverstoord verder over de taalgrenzen. 

Hij vertelt ons over symbooldossiers uit 

zijn carrière: “In 1977 lanceerde ik de 

aankoop van De Blankaart, dat we sinds 

1959 huurden als natuurgebied. Voor-

dien was het een trekpleister voor Franse 

jagers. En die betaalden rijkelijk. Toch 

heb ik de toenmalige eigenares kunnen 

overtuigen dat de natuurwaarden van 

De Blankaart belangrijker waren.”

Ook aan de andere kant van de taalgrens 

liet Kesteloot zijn overredingskracht los: 

“Het Harchies-Pommeroeulmoeras was 

een drooggelegd mijnverzakkings- 

gebied van meer dan 100 hectare. Om de 

oorspronkelijke water- en moeraspartij 

te herstellen pleitte ik ervoor het gebied 

in te richten als onderzoeksstation voor 

het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen (KBIN).  

Onder andere met een brievenactie naar 

de toenmalige minister van Nationale 

Opvoeding en Onderwijs Abel Dubois 

en met de invloed van Freddy Darimont, 

toenmalig directeur Wetenschapsbeleid, 

is dat gelukt.”

Toekomstige generaties
De belangrijkste groep die Kesteloot van 

het belang van natuurbescherming wilde 

overtuigen, was de jeugd. Als voorzitter 

van de Belgische Natuur- en Vogel- 

reservaten (BNVR) stelde hij de  

organisatie bloot aan de frisse blik en 

dadendrang van de jonge generatie. 

Daarmee stelde hij een voorbeeld voor 

alle komende generaties: “Ik kijk met 

een tevreden gevoel naar de huidige  

natuurverenigingen in ons land. Ze 

blijven de jeugd aanspreken. Bovendien 

is alles verder geregionaliseerd, zo kan 

je meer bereiken. Vroeger botsten wij 

vaak op grenzen, nu zijn jullie het die de 

grenzen kunnen stellen.”

Mijlpalen
• 1935: verhuist op 13-jarige leeftijd 

van Brugge naar Assebroek. De grote 

tuin daar wakkert zijn liefde voor de 

natuur aan.

• 1939: verblijft tijdens WO II in  

Ieper. Brengt daar als eerste de 

lokale wilde flora in kaart. 

• 1944: richt na zijn studies aard-

rijkskunde en plantkunde een eigen 

scoutsgroep op rond natuurbeleving.

• 1949: begint bij het KBIN. Overtuigt 

na 10 jaar de directeur om een dienst 

op te richten voor natuurbehoud en 

ecologie.

• 1950: maakt zijn eerste natuur- 

programma’s voor de radio. Maakt 

in 1952 de overstap naar tv en werkt 

vanaf 1965 mee aan het populaire 

‘Le Jardin Extraordinaire’.

• 1968: wordt voorzitter van de 

BNVR. Zorgt voor jaarlijkse  

subsidies, professionalisering en 

verjonging.

• 1970: wordt campagnecoördinator 

van het Europees Beschermings-

jaar. Voor de Belgische natuur- en 

milieubeweging hét keerpunt van de 

20ste eeuw. 

• 1980: onder zijn voorzitterschap 

wordt BNVR opgedeeld in het 

Vlaamse Natuurreservaten (voor-

loper Natuurpunt) en het Waalse 

Réserves Naturelles (voorloper 

Natagora).

• 2002: krijgt van koning Albert II de 

titel van baron. De bekroning van 

jarenlange tomeloze inzet voor de 

Belgische natuur.
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“Edgar Kesteloot heeft de BNVR in de jaren 70 uit het slop getrokken met 
een grote vernieuwingsoperatie. Hij kwam bij mij terecht via Rudi  
Verheyen, mijn voorganger op de vogelringdienst. Als overtuigd voor-
stander van een eengemaakt België zag hij toch in dat de toekomst van 
de BNVR in twee zelfstandige en regionale vleugels lag. Samen met zijn 
visionaire voordrachten en publicaties van ruim 60 jaar geleden over de 
klimaatopwarming, het teveel aan CO2 en de problematische vogel-
vangst, is dat voor mij zijn grote verdienste. Je eigen overtuiging opzij zetten 
om plaats te maken voor jonge mensen en ze de vrijheid geven: het is 
weinigen gegeven!”

“Begin jaren 60 leerde ik Kesteloot kennen vanuit de BJN (nu JNM), mede 
via onze tellingen van stookolieslachtoffers. Hij juichte toe dat 'jonge 
wolven' midden jaren 70 toetraden tot de Raad van Bestuur van BNVR. 
Daardoor heeft hij een bepalende rol gespeeld in de regionalisering van de 
organisatie. Ik werd de eerste voorzitter van Natuurreservaten, dat later 
zou fusioneren met De Wielewaal tot Natuurpunt. Dat betekende een  
positieve impuls voor het officiële natuurbeleid. Mijn laatste uitstap met 
Edgar was in 2016 in de Uitkerkse Polders: ik zie hem nog zitten vooraan 
in de bus met de microfoon in de hand, speurend naar de velduil in het 
natuurgebied dat hem zo nauw aan het hart ligt.”

“Ik groeide op met Le Jardin Extraordinaire, waarvan Edgar Kesteloot het 
gezicht was. Jaren later mocht ik hem leren kennen bij Natuurpunt als een 
bijzonder erudiete en vriendelijke man, die zijn gedachten helder  
formuleerde, met grote aandacht voor zijn gesprekspartners. Enkele jaren 
terug bekeken we vanuit de auto hoe het met de Haspengouwse  
natuurgebieden gesteld was. Toen Edgar een groeiplaats van de spies- 
leeuwenbek vermoedde, vergde het de nodige overtuigingskracht om de 
akker niet te gaan onderzoeken in de hitte van de namiddag. Ook de laat-
ste jaren bleef die toewijding voor de natuur aanwezig, voornamelijk om 
fondsen te werven voor de Uitkerkse Polder via zijn uitgebreid netwerk.” 

“Edgar Kesteloot 
had visionaire 
ideeën over de 
toekomst” 
Walter Roggeman, 

erevoorzitter Natuurpunt 

(2001-2015)

“Edgar Kesteloot 
juichte verjonging in 
natuurbehoud toe” 
Eckhart Kuijken, ex-voorzitter 

Natuurreservaten (1980-1986)

“Zijn toewijding voor 
de natuur is altijd 
intact gebleven” 
Lieven De Schamphelaere, 

erevoorzitter Natuurpunt 

(2015-2021)

In de voetsporen van Kesteloot
De eigenlijke verjaardag van Edgar Kesteloot is op 5 augustus. Bij wijze van  

blijvend aandenken wijdt Natuurpunt een infobord in over zijn verwezen- 

lijkingen voor onze vereniging en haar voorlopers. Eén bord komt in De Blankaart, 

het andere in de Uitkerkse Polder. In dat laatste gebied zal de rode wandeling (6,5 

km) vanaf dan ook de 'Edgar Kesteloot-wandeling' heten. Elk stapje in de voet- 

sporen van zo’n groot man kunnen we immers alleen maar aanmoedigen.
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“Edgar Kesteloot is de geestelijke vader van mijn natuurcarrière. Hij over-
tuigde me om verder te studeren en om me maatschappelijk te engageren 
voor BNVR/Natuurreservaten, omdat ‘mensen met mijn gedrevenheid  
nodig waren voor het natuurbehoud’. In 1972 studeerde ik af en vroeg 
Edgar mij om als vrijwilliger adviseur van de Raad van het Bestuur van 
BNVR te worden. Het begin van een intense, dagelijkse samenwerking. 
Edgar heeft me altijd het vertrouwen geschonken, ook toen de unitaire 
BNVR-RNOB regionaliseerde naar Natuurreservaten en Réserves Naturel-
les – geen evidente transitie. Jonge vernieuwers die voor maatschappelijke 
beweging zorgden, kregen van Edgar volop steun en kansen.” 

“Jonge vernieuwers 
kregen van Edgar 
Kesteloot alle kansen” 
Hugo Abts, ex-voorzitter 

Natuurreservaten (1986-1995) 

en Natuurpunt Beheer  

(2014-2020)
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In actie

1Projectcoördinators  

Sanne en Matthias zijn project- 

coördinator bij respectievelijk  

Natuurpunt en ABS. Expertise in hun 

eigen vakgebied hebben ze genoeg – ze 

zijn er vooral op uit om bij te leren over 

het vakgebied van de ander.

2 Opendeurdag ‘t Meersenhof 

De boerderij van Natuurpunt in de  

Kalkense Meersen stelde haar deuren 

open voor landbouwers uit de buurt.  

Tussen de gallowaykoeien was er plaats 

voor spontane gesprekken tussen  

terreinbeheerders van Natuurpunt  

en landbouwers. 

3 Leren over elkaars leefwereld 

Kennis delen met elkaar in coronatijden 

is geen evidentie. Als fysieke  

bijeenkomsten niet mogelijk zijn,  

bieden digitale wegen een mooi  

alternatief. Herbekijk de webinars  

op www.boerzoektnatuur.be! 

1

De toenadering tussen het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt is vorig jaar niet 

onopgemerkt voorbijgegaan. De voorbije decennia leefden de landbouw- en natuursector 

op gespannen voet, en ook vandaag blijven de uitdagingen groot. Toch slaan de twee 

verenigingen de handen in elkaar met het project 'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer', 

gefinancierd met steun van de Vlaamse overheid. Tekst: Sanne Govaert
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Boer zoekt natuur, 
natuur zoekt boer
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In actie

4 Bestuurders op bootcamp 

Ook de bestuurders van beide  

verenigingen gingen één-op-één in 

gesprek. Niet om tegenstrijdig belangen 

te verdedigen, wel om op zoek te gaan 

naar gemeenschappelijke draagvlakken. 

Bekijk het filmpje op onze website.

 

5 Van job wisselen 

Geen betere manier om elkaars leef- 

wereld te leren kennen, dan een dag lang 

elkaars verantwoordelijkheden over- 

nemen. Met de handen uit de mouwen 

en vanuit een ander perspectief komen 

de verwondering en het begrip vanzelf. 

  

6 Bouwen aan de toekomst 

Na een intense kennismaking en het 

opbouwen van wederzijds vertrouwen is 

er ruimte om te dromen. Nadenken over 

de toekomst en samen plannen smeden 

schept hoop. Hoop dat de strijdbijl op 

een dag wordt begraven. 

3

4

6

2

5
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Visie

3

1
2

4

5

3

6

7

8

9 10

13

11

12

14

1   Geen lokale 
voedselteelt

2   Vervuilende 
industrie 

3   Sterk hitte-
eilandeffect 

4   Hoge 
verhardingsgraad 

5   Waterlopen 
hebben harde, 
steile oevers of zijn 
zelfs overwelfd 

6   Grijze stad met weinig 
openbaar groen 

7   Gesloten bouwblokken 
met veel aanbouw en 
verharding 

8   Monofunctionele wijken 
met grote afstanden  
tussen wonen, werk of 
winkels 

9   Nauwelijks biodiversiteit 
wegens gebrek aan ruimte, 
versnippering en niet ecologisch 
ingerichte tuinen en parken 

10   Mobiliteit en inrichting openbare 
ruimte gericht op auto

11  Lichtvervuiling door te felle 
straatverlichting en lichtreclame 

12   Slecht geïsoleerde gebouwen 
verwarmd met fossiele brandstoffen 

13   Regenwater gaat in de riool  

14   Niet volledig gescheiden riolering

    Toekomstbeeld  
steden en gemeenten

2022
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Visie

Onze steden zijn hitte-eilanden volgepropt met beton en motorvoertuigen, onze dorpen 

versnipperde toonbeelden van lintbebouwing en slecht georganiseerde mobiliteit. Door onder 

andere slim te (ver)bouwen, groen een prominente plek te geven en regenwater te bufferen 

willen we onze leefgebieden weer effectief leefbaar maken, voor iedereen.

1

2

5

3

4

6

7
8

9

10

11
12

13

14

1  Zuivere lucht 
en minimale 

lichtvervuiling 

 2  Gebouwen 
compact, 

energieneutraal, 
circulair, 

natuurinclusief, 
multifunctioneel en 

slim gedeeld

3  Transferium (P+R) houdt 
auto’s buiten de stad 

4  Aangenaam klimaat 
door bomen, gevelgroen, 

daktuinen en parkbossen 

5  Korte keten-landbouw en 
samentuinen 

6  Propere waterlopen met 
zachte ecologische oevers en 

verkoelende recreatie

7  Open bouwblokken met groene 
tuinen 

8  Minder auto’s, meer ruimte voor 
spelen en buurtleven

9  Groenblauw netwerk zorgt voor 
verkoeling, biodiversiteit en een 

gezonde leefomgeving 

10  Maximaal onthard en vergroend 

11  Multifunctionele daken (energie, groen of 
daklandbouw)

12  Vijftienminutenstad met STOP-principe 

13  Sponsstad: regenwater gebufferd via wadi’s 
en ondergrondse reservoirs

14  Bedrijven werken circulair en hun restwarmte 
verwarmt de stad 

2050

Dit toekomstbeeld in detail bekijken?  
Vraag je gratis poster aan op  
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Visie

Natuurinclusieve  
steden en dorpen

• Groene steden: grote parken, stadsbossen en groenblauwe aders houden lucht 
zuiver, water proper en dempen lawaai. 

• Biodiversiteit: inheemse natuur is aanwezig op kleine en grote schaal, publiek 
en privaat en maximaal verbonden. Allemaal ingericht en beheerd op een 
ecologische manier.

• Ruimtelijke ordening: Urban villa’s en meer hoogbouw vergroten de woon- 
capaciteit en laten ruimte voor openbaar groen, lichtinval en zuurstof.  
Lintbebouwing is afgebouwd.

• Bouwblokken: gesloten blokken van rijhuizen zijn geopend en ommuurde  
binnenplaatsen zijn deels collectieve tuinen geworden die groenblauwe aders 
door de stad vormen.

• Gebouwen: gebouwen zijn energieneutraal of -positief en natuurinclusief met 
daktuinen, energie- of koeldaken, nestruimtes, geveltuintjes … 

• Energie: steden zetten in op zonne-energie en geothermie. Compacte  
woonkernen gebruiken lokale energievoorziening zoals restwarmte verdeeld 
via warmtenetten.

• Mobiliteit: in steden kan je overal te voet of met de fiets naartoe in 15  
minuten. Het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar- en privévervoer) 
geeft voorrang aan zacht verkeer.

• Sponsstad: water wordt maximaal opgevangen en vertraagd afgevoerd.  
Ontharding, wadi’s en regentuinen laten hemelwater insijpelen. Water op 
verharde oppervlakken wordt opgevangen in reservoirs.

• Water: waterlopen in steden krijgen ecologische oevers en extra opvang- 
capaciteit om overstromingen te vermijden en verkoeling te bieden tijdens 
droogte. Afvalwater komt pas na zuivering in de rivier terecht.

• Stadslandbouw: hoogtechnologische verticale landbouw op daken, kleine 
voedselbosjes, volks- en samentuintjes zorgen voor korteketenlandbouw en 
lokale voedselvoorziening.

• Verdichting: er wordt geen nieuwe open ruimte benut voor woningbouw, 
slecht gelegen woonzones zijn verdwenen. Oude sites worden omgebouwd tot 
woon-werkcomplexen. Wijken kennen een mix van woningen en zijn door-
waadbaar voor fietsers en voetgangers. 

• Tienminutendorp: in elke wijk vind je een mix van woningen, bedrijven,  
scholen, diensten en ontspanning. Alles is bereikbaar op tien minuten fietsen.

• Wegen: verbindingswegen gaan rond woonkernen. Er zijn wel goede  
ontsluitingen tot in de kern, die voorrang geven aan voetgangers en fietsers.

• Tuinen: kleinere tuinen zijn onderhoudsarm, vaker gezamenlijk en laten 
ruimte voor publiek en inheems groen. Er is meer natuurlijke verbinding  
tussen groene ruimtes.

• Natuur dichtbij: in elke straat zorgt openbaar groen voor een aangenaam 
klimaat met ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

• Duurzame energie: duurzame energie (zonnepanelen, wind, restwarmte) 
wordt lokaal opgewekt, opgeslagen en herverdeeld via een ‘smart grid’.

Ambassadeur Regis Verplaetse   

(landschapsarchitect en lid  

van Natuurpunt):

“Als architect groeit ook in onze vak- 
gemeenschap het besef dat het anders 
moet, en dat duurzaamheid niet kan zonder 
een centrale rol voor de natuur. Maar het 
gaat te traag en er is nog veel weerstand. 
Er zijn echter interessante parallellen tussen 
de visie van mensen die met natuur begaan 
zijn en die van duurzame ontwerpers en 
planners, en de samenwerking tussen beide 
kan een krachtig hulpmiddel zijn om de 
transitie aan te zwengelen.”
 

Ambassadeursoort: huiszwaluw 

Tussen 1980 en 2018 is het aantal huis- 
zwaluwen in ons land met 76% afgenomen. 
Minder geschikte nestlocaties, maar vooral 
een afgenomen voedselaanbod zijn daar 
belangrijke oorzaken van. Met een gezond 
aanbod aan vliegende insecten in stad 
en dorp kunnen zwaluwen terugkomen. 
Dat kunnen we stimuleren door groenere 
stads- en dorpcentra, met aandacht voor 
inheemse planten en een goede milieu- 
kwaliteit. Ook ontharding speelt een grote 
rol. Huiszwaluwen maken hun nest van 
modder: in een totaal versteende omgeving 
vinden ze nauwelijks nog plasjes waar ze 
die modder kunnen verzamelen.

26 NATUUR.BLAD     juni | juli | augustus 2022



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. 

3D-voetanalyse
WE HELPEN JE GRAAG OP PAD

Waar kan je 
terecht voor je 

3D-voetanalyse?
Nieuwsgierig wat je voeten 

je te vertellen hebben?

 Onze productspecialisten 
begeleiden je graag tijdens de 

3D-voetanalyse en helpen je de 
juiste (wandel)schoen kiezen. 

Een voetanalyse gaat bovendien 
vrij snel, dus kom gewoon langs 

in één van deze winkels:

A.S.Adventure 
Brugge, Lochristi, Wilrijk, 

Schoten, Zaventem, Waterloo, 
Genk, Hognoul, Bergen, 

Marche-en-Famenne, 
Pommerloch.

In vier stappen 
naar de juiste schoen

1  OPMETING + ANALYSE
We scannen de vorm van je voeten met de 3D-scan. 
Je voetafdruk meten we op de drukplaat. Samen 
bekijken we het resultaat.

2 SCHOENKEUZE
We adviseren je welke schoenen passen bij jouw 
voeten en activiteit. Een goede schoen vraagt ook de 
juiste sok. We helpen je daarbij.

3  ZOOLTJE
Een zooltje kan extra comfort en schokdemping bieden. 
We maken dit op maat voor jou.

4  SCHOENEN UITPROBEREN
Test je schoenen hier op maat en grip. 
Zo ben je zeker van het juiste exemplaar.



Samenwerken

duo
Groen van toen kan iets betekenen 

voor groen van nu

We kunnen leren uit het verleden – aldus het boek 
‘Groen van toen’, een naslagwerk over verdwenen 
wilde flora uit Oost-Vlaanderen van de afgelopen 
200 jaar. Auteurs Katrijn Vannerum en professor 
Thijs Lambrecht lichten enthousiast toe.

Katrijn: “Het boek is er gekomen op basis van een 
200 jaar oud herbarium. Toen ik dat begon te 
inventariseren, werd al snel duidelijk hoeveel wilde 
flora er op die tijd verloren is gegaan in Oost-Vlaan-
deren. Zelfs voor de industriële revolutie stond onze 
flora al onder druk. Toen ik mijn bevindingen aan 
Thijs meedeelde, was die meteen geprikkeld.”

Thijs: “Die planten kwamen natuurlijk voor in  
specifieke omgevingen die door de mens bewerkt 
zijn. Ook als historicus is het interessant om te  
bekijken wat de invloed daarvan was op de  
aanwezige flora en welke historische processen 
daarachter zitten. Samen waren we ervan over-
tuigd dat we een voorbeeldcase in handen hadden.  
De bevindingen kunnen bijvoorbeeld dienen als 
referentie en inspiratie voor conservators.”

Katrijn: “We hebben het boek bewust toegankelijk 
gemaakt met een heldere schrijfstijl en veel illustra-
ties. Iedereen met interesse in planten en natuur-
beheer zal er plezier uit halen. De hoofdboodschap 
is: de mens kan de natuur kapotmaken, maar we 
kunnen haar eveneens in stand houden.”  

‘Groen van toen’ is te koop in de Natuurpunt Winkel 
via winkel.natuurpunt.be. Leden krijgen  
10% korting.

SAP en Natuurpunt planten samen 3000 bomen

SAP biedt software aan die bedrijven helpt om zero emissies, zero afval 
en zero ongelijkheid in hun bedrijfsprocessen te bereiken. Ook in de  
eigen operaties wil SAP tegen 2023 CO2-neutraal zijn. Wereldwijd zal 
SAP 21 miljoen bomen geplant hebben tegen 2025 om historische  
uitstoot te compenseren.

Oudelandse beek opgewaardeerd
De Oude Landen in Antwerpen-Noord wordt een stukje natter:  
dankzij subsidies van Natura 2000 kan Natuurpunt enkele zones van 
de Oudelandse beek opnieuw open maken zodat er weer water door de 
beek vloeit. Hoe dat zal gebeuren? Allereerst met voorbereidend werk: 
gerichte kap- en snoeiwerken en de tijdelijke verwijdering van  
begrazingsrasters. Daarna zullen de beheerders slib en vegetatie ruimen 
– uiteraard zonder de kwetsbare bodem te beschadigen. Na die ruimings-
werk – en eenmaal de beek weer blootligt – komen de begrazingsrasters 
terug zodat het verdere beheer op een natuurlijke manier kan verlopen. 
Het verhoopte resultaat? Een voedselrijk waterlandschap waar soorten 
als waterviolier, bruine korenbout, weidebeekjuffer en de iconische  
ijsvogel opnieuw een comfortabele thuis vinden.

Plant een bos met jouw bedrijf
We blijven erin geloven: 4000 hectare nieuw bos in Vlaanderen. Nodig 
voor de biodiversiteit, tegen de klimaatverandering. Natuurpunt zal  
daarvan 700 hectare voor zijn rekening nemen. 200 hectare zijn al geplant,

nog 500 te gaan. We zijn volop geschikte terreinen aan het aankopen om 
te bebossen. Onze vrijwilligers staan klaar om in het najaar plantacties te 
organiseren. De bestellingen voor jonge

boompjes en struiken zitten klaar. We hebben de komende jaren ook de 
hulp nodig van bedrijven uit alle sectoren, met grote en kleine budgetten, 
met veel en weinig helpende handen. Samen kunnen we ons doel realiseren.

www.bosvooriedereen.be
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Samenwerken

ding

doen

Stedenbouw kan ook zo

Inspiratie nodig rond toekomstbestendige  
stedenbouw en ruimtelijke planning? Het 
voorbeeldenboek ‘Stedenbouw kan ook zo’ 
van Eva Heuts (VIBE) en Erik Grietens (BBL) 
biedt concrete oplossingen aan voor onze ste-
den en dorpen en illustreert die met positieve 
projecten waarin gezondheid en welzijn van 
mens en natuur primeren. Alleen zo kunnen 
we uitdagingen zoals klimaatverandering,  
verlies aan biodiversiteit, vergrijzing, gezins-
verdunning en  
toenemende ruimtelijke 
wanorde aanpakken.

Stijlvol logeren in een  
natuurgebied

Je natuurbeleving compleet maken? Natuur-
punt verhuurt sinds kort een eerste vakantie-
huis aan de rand van natuurgebied Smeetshof 
in Bocholt. Het gebied maakt deel uit van 
Kempen-Broek, een grensoverschrijdend net-
werk van meer 11.000 hectare groot!  
De Smeetshoeve is een typische Kempische 
langgevelhoeve, met plaats voor maar liefst  
8 personen. Stap 's ochtends de deur uit en 
wandel meteen weer de natuur in!  

In De Maat vloeien erfgoed  
  en natuur opnieuw in elkaar over
Natuurpunt heeft de vloeiweide in De Maat, een natuurgebied in Mol, 
hersteld naar historisch model. Sinds februari is het bevloeiingssysteem 
opnieuw in gebruik en vloeien natuur en erfgoed in elkaar over.

De Maat bestaat grotendeels uit historische waterrijen. Een grachten- en 
stuwensysteem loodste vroeger water uit het nabijgelegen kanaal naar de 
graslanden in De Maat. Dat kalkrijk kanaalwater verbeterde allereerst 
de kwaliteit van het hooi. Een troef in een tijdperk waar paarden nog het 
meeste landbouwwerk verrichtten. Ten tweede bracht dat kanaalwater 
zaden van zeldzame plantensoorten als herfsttijloos en kale vrouwen-
mantel met zich mee. 

Door het intensieve onderhoud en paarden die plaatsmaakten voor 
tractors raakte het grachten- en stuwensysteem in onbruik vanaf de jaren 
80. Totdat Natuurpunt via een Projectsubsidie Natuur van de Vlaamse 
overheid 22 stuwen kon herstellen die de weiden opnieuw bevloeien. Een 
geslaagde ingreep die zeldzame soorten extra overlevingskansen schenkt. 

Door hun historische waarde zijn de bevloeide percelen intussen  
opgenomen in de inventaris van Onroerend Erfgoed. Wie weet krijgt 
De Maat in de toekomst het erfgoedstatuut en kan het gebied op extra 
bescherming rekenen.

“Ook in eigen land willen we een positieve impact hebben 
op het vlak van duurzaamheid, biodiversiteit en bebossing.  
Daarom werken we samen met Natuurpunt en plantten we 
afgelopen herfst 3000 bomen in het kader van een bos- 
uitbreidingsproject in Vlaams-Brabant. Een actie die we 
ook dit jaar zullen herhalen met veel enthousiasme van 
onze lokale medewerkers.”

Bart Nys,  
Sustainability Champion SAP Belgium & Luxembourg
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Meer dan 500 professionele medewerkers 

werken nu al bij Natuurpunt, maar we zijn 

steeds op zoek naar nieuw talent!

Wie zoeken we? 
Gepassioneerde natuurarbeiders, ploeg- 

begeleiders en werkvloerbegeleiders van 

werkgestraften. Maar ook gedreven IT’ers, 

social media experts, projectmanagers en 

leidinggevenden vinden een job bij de grootste 

natuurvereniging van Vlaanderen.

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht 

of achtergrond. Als je de natuur maar een 

warm hart toedraagt.

 
Kriebelt het? 
Aarzel dan niet om te solliciteren voor onze 

boeiende jobs! Die vind je op  

www.natuurpunt.be/pagina/vacatures  

(scan de QR-code). Wekelijks komen er nieuwe 

vacatures bij. Kijk regelmatig of er iets tussen 

zit: voor jou of iemand die je kent! 

Heb je vragen?  
Voor meer informatie over vacatures of 

personeelsbeleid kan je terecht bij  

wannes.vandewoestyne@natuurpunt.be  

of 015-15 14 60.

Natuur in het hart?
Start bij Natuurpunt

Fluitend
naar je 
werk

    Ontdek je  
nieuw avontuur
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Boven: ’t Groen Kwartier verwelkomt de gierzwaluw met enkele nestholtes.  
Foto: Yves Adams 

Onder: Creatief ecosysteem PAKT mikt op een ecologische totaalbeleving.  
Foto: Natalie Sterckx

De Wolvenberg is een oase van rust binnen de stadsring. Foto: Wim Dirckx

Minder tegels tellen, meer zadellibellen
Op zoek naar waardevolle natuur in Antwerpen-centrum: het bleek wat minder idyllisch dan 
verwacht. Misschien lag het aan mijn romantische ziel, misschien aan het alomtegenwoordige 
getuf en getoeter dat zelfs kwetterende meerkoeten geen weerwoord gunde. Toch was het de 
moeite waard – wie goed kijkt, ziet heel wat potentieel. Tekst: Quinten Lengeler

Onze eerste stop oogt  

nochtans lekker ongerept. De 

Wolvenberg is klein in omvang, 

maar als enige natuurgebied binnen de 

Antwerpse stadsring groots in reputatie. 

En op termijn nog grootser vertelt Koen 

Van Keer, voorzitter van Natuurpunt 

Antwerpen Stad: “De stad Antwerpen 

en het district Berchem hebben een 

masterplan uitgetekend om het erkende 

natuurreservaat Wolvenberg samen met 

de deelgebieden Brilschans, Natuurpark 

Wolvenberg en het Villegaspark tot één 

groene zone te verbinden: het Park  

Brialmont. Binnen dat plan heeft  

Natuurpunt samen met de stad een  

natuurbeheerplan opgemaakt dat  

hopelijk binnen enkele maanden door de 

minister wordt goedgekeurd.” 

Onderwaterwereld
“We kunnen gelukkig teren op een goede 

relatie met het stadsbestuur”, gaat Koen 

verder. “Toen de stad de vijver hier  

opnieuw een sterker erfgoedkarakter  

wilde geven om de historische link met 

de Brialmont-omwalling te benadrukken, 

hebben wij gepleit om toch vooral het 

natuurlijke karakter te behouden. Daar 

is naar geluisterd.” En gelukkig maar. De 
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verstilling aan de vijver is sprekend: de 

drukte van de stadsring lijkt opgelost in 

het roerloze water.

Het vijveroppervlak mag dan roerloos 

zijn, onder water houdt zich een  

wervelende wereld schuil. Koen: “Een 

tijd geleden is hier een duiker komen 

filmen voor de natuurdocumentaire Onze 

Natuur. Die stond paf toen hij meteen 

zijn gedroomde beeld beet had: een 

jachtaanval van de snoek. Hier zitten er 

erg veel, en de welige oever- 

begroeiing die overloopt in het water 

zorgt voor een beklijvende setting.” Ook 

in een wat bescheidener poeltje verderop 

wemelt het van het leven: “Alpenwater-

salamander, kleine watersalamander, 

bruine kikker … Ze zitten hier allemaal. 

Helaas hebben ze het niet makkelijk. 

Door de klimaatverandering valt dit 

poeltje te snel droog. Gelukkig wordt het 

binnenkort verdiept om dat te voor- 

komen – een maatregel binnen ons  

natuurbeheerplan.”

Het eerste Natuurhuis
Het echte pronkstuk van de Wolvenberg 

moeten we ons voorlopig inbeelden. 

Koen: “In 2025 opent hier het Natuur-

huis Brialmont – het eerste educatieve 

centrum over natuur in de stad, dat we 

samen met ANB en Vlaams Departement 

Omgeving zullen uitbaten.  

We krijgen subsidies van stad Antwerpen 

om iemand aan te werven die zich  

volledig zal toeleggen op natuur- 

onderwijs. Niet overbodig als je weet dat 

er meer dan 400 scholen zijn in en rond 

Antwerpen. Naast klassen ontvangen, 

willen we workshops houden, bedrijven 

uitnodigen … Voorbijgangers zijn altijd 

welkom op onze permanente tentoon- 

stelling. Of om iets te drinken natuurlijk.”

“Het gebouw zit nog in de ontwerpfase. 

Het is sowieso de bedoeling dat we 

het klaslokaal kunnen uitbreiden naar 

buiten. Ik zie bijvoorbeeld al educatief 

potentieel in het poeltje dat op enkele 

tientallen meters van het lokaal ligt. We 

hopen dat mensen dankzij het Natuur-

huis de natuur in hun omgeving naar 

waarde gaan schatten. Dat geldt zeker 

voor kinderen: hoe jonger die voeling 

krijgen met de natuur, hoe groter de kans 

dat ze zich er later voor inzetten.”  

Van mortel tot wortel
Vervolgens maken we de grote oversteek 

naar de binnenstad. Het dichtstbijzijnde 

groene baken heet geheel gepast  

‘’t Groen Kwartier’ – een oud militair 

Boven: Een droog stukje Stadsparkvijver als buffer tegen vraatzuchtige goudvissen
Onder links: Een monumentale rode beuk krijgt ruimte om zichzelf te voeden.  
Onder rechts: Een tuinstraat met gevelgroen en poreuze plekken. Foto's: Natalie Sterckx
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Naar buiten

hospitaal omgedoopt tot groene woon-, 

werk- en ontmoetingsplek. Klinkt en 

oogt mooi, maar mijn gidsen zijn niet  

onverdeeld enthousiast. Koen: “Toen 

alles hier nog leegstond, was er eigenlijk 

heel wat interessante stadsnatuur aan- 

wezig. Het is jammer dat ze niet gepro-

beerd hebben om die beter te integreren 

in de nieuwe site. Maar goed, de uitbouw 

van ’t Groen Kwartier is begonnen in 

2005. Toen was er minder bewustzijn.”

Mijn tweede gids Regis Verplaetse – 

landschapsarchitect en ambassadeur van 

onze toekomstvisie voor natuurinclusieve 

steden – vult aan: “Je zou bij bouw- 

projecten steeds moeten kijken naar de 

natuur die al aanwezig is. Is er nest- 

gelegenheid? Behoud die. Is die er niet? 

Dan moet je ze creëren. Of gebruik  

bijvoorbeeld kalkleemmortel bij  

renovaties van historische panden, dan 

kunnen muurplanten overleven. Dat zijn 

ze nu van plan bij de renovatie van de 

Scheldedijken.” “Da’s dan toch positief?”, 

opper ik voorzichtig. Regis: “Zeker, 

en als je hier naar de gebouwen kijkt, 

zie je nestholtes voor gierzwaluwen en 

vleermuizen. Of neem deze monumen-

tale rode beuk: daar hebben ze ruimte 

rond gelaten zodat afgevallen bladeren 

in de bodem kunnen dringen. Zo kan die 

boom zichzelf voeden.”

Vraatzuchtige goudvissen
We verlaten ’t Groen Kwartier langs 

PAKT, een ‘ecosysteem van creatieve 

ondernemers’ waar je aan stadslandbouw 

kan doen. Lees: toevluchtsoord voor 

hippe stadsvogels. De architect in Regis 

begint te kirren: “Hier krijg je een  

ecologische totaalbeleving, een geslaagde 

symbiose op menselijk vlak. Alles draait 

rond duurzaamheid en korte ketens.” 

Koen kraakt toch een kritische noot:  

“Ik zal me nooit tegen dit soort projecten 

verzetten en ben pro korte ketens. Maar 

bepaalde vormen van stadslandbouw – 

zoals volkstuintjes – nemen wel  

openbare ruimte in voor privégebruik. 

En in stedelijke context is het plaats- 

gebrek nog nijpender dan elders.”

Koens woorden krijgen aan de vijver van 

het Stadspark nog een absurd staartje. 

Blijkbaar dumpen mensen hier massaal 

hun goudvissen. Of hoe zelfs ruimte die 

openbaar blijft extra onder druk staat. 

Koen: “Die beesten eten nu eens àlles. 

Het zijn vraatzuchtige exoten die geen 

ruimte laten voor ander leven. Kijk eens 

rond: we staan aan een vijver en je ziet 

hier bijna geen enkele libel of hoort geen 

enkele kikker. Toen de vijver droogviel, 

was dat voor ons eigenlijk goed nieuws. 

Naarmate hij zich weer begon te vullen, 

zagen we plots een explosie aan soor-

ten – de zeldzame zadellibel plantte zich 

hier bijvoorbeeld voor het eerst in België 

voort. Uiteraard willen we water in de 

vijver, maar we zijn wel blij dat er nog 

een opgehoogd plekje is, waar het water 

heel ondiep kan zijn. Dat gaan wij op 

termijn beheren: zo kan de goudvis zich 

daar niet begeven en krijgt ander leven 

een kans.”

Wie het kleine niet eert
Met het Stadspark laten we het laatste 

groene rustpunt van onze route achter 

ons. Vanaf nu is het toch vooral tegels 

tellen. Met hier en daar een welkome 

onderbreking, zoals in de Lange  

Ridderstraat aan Sint-Andries. Regis: 

“Een tuinstraat met poreuze plekken 

als deze geeft hemelwater de kans om 

in te sijpelen. Dat beschermt ons tegen 

droogte, iets waar we door de klimaat-

verandering nog vaak mee te maken zul-

len krijgen. Ik zie ook veel vergroening 

– hoewel de vegetatie nog beter kan.  

Een inheemse klimop aan de gevel is  

bijvoorbeeld een goede keuze. Die trekt 

bijen en vogels aan, zorgt voor verkoeling 

en filtert de lucht.”

“Met je dak kan je ook veel doen. Een 

groendak in combinatie met zonne- 

panelen werkt uitstekend: het is  

energiezuinig en goed voor de bio- 

diversiteit. Autoverkeer terugschroeven is 

tot slot ook een must. Dan kan je  

ontharden op grotere schaal. Projecten 

als deze zitten helaas nog al te vaak in 

pilootfase. Om ons te wapenen tegen  

de klimaatopwarming zijn ze echt  

essentieel. De energiecrisis is daar  

namelijk de motor van. Als die niet  

opgelost geraakt, kunnen we natuur-

gebieden blijven creëren – ze zullen op 

termijn toch sneuvelen.”

Een grimmige boodschap, waar echter 

ook hoop door schemert. Regis: “Al is 

hij nog lang, we zitten tenminste op 

de goede weg. Onze bekommernissen 

worden stilaan serieus genomen.” Koen 

stemt in: “Mensen in de stad lijken meer 

gebrand om er nog iets van te maken. 

Hier is al zo weinig, dus willen we wat er 

is zo kwalitatief mogelijk maken.”

Toch zin in die idyllische wandeling?
Even buiten het centrum van Antwerpen ligt de Hobokense Polder. De grootste tuin 

van ’t stad is meer dan 100 hectare groot en geeft de natuur nog grotendeels vrij spel. 

Met de wandelkaart in dit magazine heb je keuze uit drie wandelingen. Ideaal voor 

wie eens liever een galloway tegen het lijf loopt dan een medemens.

“Het weinige dat hier is, 
willen we zo kwalitatief 
mogelijk maken”

De Stadsparkvijver blijkt het eindstation voor menig goudvis. 
Foto: Rollin Verlinde
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BEDANKT
VOOR JE 
BESTELLING 
Lees hier alles wat je wil weten  
--en meer-- over dit Natuurpunt 
koffie-pakket met vogels!

OPNIEUW 
BESTELLEN?
Met € 15 korting, voor € 44,70 € 29,70
gratis levering en ten voordele van Natuurpunt
Als cadeau of lekker om jezelf te verwennen! 

Limited edition. Voordeel geldig tot 30/06/2022 of zolang de voorraad strekt.

samen met

(h)eerlijke arabica bonen,
biologisch en fair trade

 traag geroosterd 
voor extra rijke smaak

volledig op 
zonne-energie

Wist je dat koffie roosteren op fossiele brandstof  
15 miljoen ton CO2 per jaar uitstoot? Wablieft?!

Daarom zijn wij Ray & Jules: ‘s werelds meest 
duurzame koffiebranderij, bij Leuven. 

Onze missie: samen de koffiesector 100% eerlijk 
en klimaatpositief maken. 

OVER RAY & JULES

€ 4 
per pakket  naar natuur- behoud 

www.ray-jules.com/natuurpunt

www.ray-jules.com/natuurpunt

JOUW NATUURPUNT KOFFIEPAKKET ‘VOGELS’ MET € 15 KORTING
‘LIMITED EDITION’ 6 BIOLOGISCHE KOFFIES, TRAAG GEROOSTERD OP ZONNE-ENERGIE
	 	 							 	 		Proef	de	lekkerste koffies	uit	Afrika,	Zuid-en	Centraal	Amerika
	 	 							 	 		met	€	15	korting,	nu	voor € 29,70			ipv	€	44,70	en	gratis levering

Wist je dat?
Een	traditionele	koffiebrander	1.5	kg	CO2	uitstoot,	per	kilogram	koffie?
Wij reduceren dat tot 0.

€ 15 
KORTING

BESTEL online: ray-jules.com/NATUURPUNT

SLECHTS	€	44,70  € 29,70 
+ gratis levering

6 koffies met 

een passende vogel 

volgens hun 

uniek karakter

‘LIMITED EDITION’,	verkrijgbaar	tot	eind	sept.	2022	(zolang	de	voorraad	strekt).	
Per	pakket	ontvangt Natuurpunt € 4 ten	voordele	van	het	natuurgebied
de	Doode	Bemde,	vlakbij	de	koffiebranderij.

NATUURPUNT 
LEDENVOORDEEL
De lekkerste koffie van Ray & Jules
met het unieke Koffiepakket ‘Vogels’

‘zonnestraal’ ‘energie’ 



West-Vlaanderen

 Maskobos, Jabbeke
Dit bossencomplex met drevenpatroon ontstond op 
de heide ten tijde van Napoleon. Nu zijn tal van 
planten en dieren thuis in het bos, de poelen en de 
hooilanden. Kinderen kunnen zich uitleven in De 
Speelplekke en het speelbos.

 Stadswallen van Damme 
Kreekrestanten, ingepolderde gronden en met 
knoestige knotwilgen of populieren beplante dijken 
getuigen hier van de eeuwenlange strijd tussen 
mens en water. Aanschouw zelf hoe de natuur een 
militaire vesting veroverde.

Oost-Vlaanderen

 Damvallei, Destelbergen
Enkele verlande Scheldemeanders hebben dit 
laagveen gevormd. Twee meren bepalen momenteel 
het landschap. Hier wandel je langs bloemrijke, 
vochtige hooilanden, een groot aantal turfputten, 
wilgen- en elzenstruweel. 

 Dendervallei, Ninove
De Dender ontneemt je hier even de adem met een 
meersenlandschap vol afwisseling tussen bos en 
open ruimte, hoge en lage plantengroei, loofbossen, 
natuurlijke poelen en natte graslanden.

Antwerpen

 Nazareth-Zuid, Lier
Waar de Grote en Kleine Nete binnenstromen ligt 
het natuurgebied Nazareth-Zuid. Via het planken-
pad loop je vanuit het centrum zó de natuur in met 
graslanden, moerassen, ruigte- en bospercelen en 
oude dreven. 
 

 Schupleer-Graafweide, Vorselaar
De Kleine Nete en Aa vormen tot aan hun samen-
loop in Grobbendonk de aders van een uitgestrekte 
groene ruimte. Natte hooilanden en broekbossen 
lopen over in zanderige bossen, duinen en vennen 
van de Kempense heuvelrug.

Vlaams-Brabant

 Natuureilandjes van Zaventem 
Zaventem behoort tot 'het heuvelland van de 
Brabantse groentestreek'. In de Natuureilandjes 
word je getrakteerd op een gevarieerde wandeling 
langs kleurrijke bloemenweiden, landbouw en  
holle wegen.

 Bolwerk, Zoutleeuw
Hier vind je ruïnes van een citadel. Tegenwoordig is 
enkel nog de stervorm herkenbaar. Een kalk- 
minnende vegetatie van wilde marjolein, katten-
doorn, knolboterbloem, hondspeterselie, en 
goudhaver zorgt voor een bont landschap.

Limburg

        De Kevie, Tongeren
In het hart van de oostelijke Jeker liggen vier 
natuurgebieden: Beemden, Hardel, Kevie en Groot 
Meers. Het dichtst bij de stad bevinden zich de 
Beemden: vochtige hooilanden die zich jaarlijks 
tooien in een uitbundig bloemenkleed.

         Hoogstamgordel Grootloon, 
Borgloon

In de lieflijke droge vallei van Grootloon slingeren 
talrijke boomgaarden zich zachtjes rond een 
Romaans kerkje. De natuur toont zich hier van haar 
charmantste kant en presenteert enkele fantastische 
vergezichten.
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Zelfs in het volgebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen kan je in de buurt van steden en 
dorpen nog ravissante rustpunten vinden. Geniet van enkele stedelijke natuurparels! 
Tekst: Yasmine Heynderickx

Natuur rond  
stad en dorp

10 x actief
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HUISZWALUW
GEZELLIG ONDOORGRONDELIJK

Focus

Jeuj, ze zijn terug … Of liever niet? Door de een geliefd, door de ander verguisd: huiszwaluwen. Frivole 
vluchtjes, zomers gekwetter, nestelend onder de dakgoot. Vogelliefhebbers doen hun best om nesten 
te beschermen, terwijl bewoners nog steeds nesten verwijderen – illegaal overigens – omdat ze geen 
mest op de vensterbank willen. Wij willen ze alvast niet kwijt. Tekst: Gerald Driessens

Van de drie echte zwaluwen die in ons land broeden, is de 

huiszwaluw de meest zichtbare. Hij broedt open in de straten, niet 

in oevers of stallen zoals zijn broertjes de oever- en boeren- 

zwaluw. Huiszwaluwen zijn strak zwart en wit getekend. De keel 

is wit en ook de stuitvlek toont als een helderwit suikerklontje 

boven de staart (die korter is dan bij de boerenzwaluw). Globaal 

zijn ze minder rank en slank dan boertjes en de vlucht is strakker 

en minder zwierig. Ze kwetteren minder vrolijk: de roep is droger 

en meer ratelend.

Knus, maar geen huismus
Huiszwaluwen broeden liefst in kolonieverband. We zien vooral 

losse kolonies verspreid in de straat, maar soms vind je tientallen 

nesten dicht bij elkaar. Samen voelen vogels zich nu eenmaal 

veiliger. Grote kolonies geven bovendien meer kans op een blijvend 

succes. Echt honkvast zijn huiszwaluwen echter niet. Ze kunnen 

plotseling verhuizen naar een kolonie in een andere stad, soms 

tientallen kilometers verder. Van eigenwijs gesproken.

Strijd om te blijven
Bedreigingen genoeg voor onze huiszwaluw. Klimaatsveranderin-

gen zorgen vaker voor droge voorjaren: een modderig tractorspoor 

waar huiszwaluwen hun ‘metselspecie’ kunnen bijeenschrapen is 

haast een zeldzaamheid geworden. De betonnering van ons 

landschap helpt daar ook al niet bij. Vinden ze toch modder, dan 

krijgen huiszwaluwen vaak te maken met plastieken dakgoten 

waaraan die modder niet blijft kleven. Zelfs als ze er toch in slagen 

een nest te bouwen, zijn ze niet bij elke bewoner even welkom. 

Hun uitwerpselen vormen het grootste dilemma voor hun 

populariteit. Nochtans kan je met een simpele mestplank al veel 

miserie vermijden. Bovendien is er eigenlijk geen discussie 

mogelijk: de huiszwaluw geniet jaarrond wettelijke bescherming.

Klimmen voor het goede doel
Gelukkig laten huiszwaluwen zich gemakkelijker verleiden tot het 

gebruik van kunstnesten dan boerenzwaluwen. Zo’n kunstnest 

kan in ieder geval niet met jongen en al naar beneden donderen. 
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B(R)OERTJE
De boerenzwaluw is een iconische soort van het platteland. Deze lentebrenger ligt de landbouwer zeer 

na aan het hart, maar in de moderne wereld vindt de soort almaar moeilijker broedplaatsen. Ze stellen 

stuggere voorwaarden dan huiszwaluwen: er moet voldoende eten zijn, een permanente invliegopening, 

en uiteraard een goede en veilige plek om het nest te bouwen. Omdat boertjes in kleinere en lossere 

kolonies broeden dan huiszwaluwen, is het veel arbeidsintensiever om ze te helpen met kunst- 

nesten. Kunstnesten helpen immers niet wanneer er niet voldoende eten in de buurt aanwezig is.

Sprekende naam
Soortnamen lijken wel eens vergezocht. De naam ‘huiszwaluw’ dekt de lading echter volledig en wordt in vele talen en dialecten 

gebruikt. Er bestaan andere bijnamen die evenzeer tot de verbeelding spreken: ‘melkstaartje’ of ‘witgatje’ (een verwijzing naar de witte 

stuit), ‘nonneke’ (naar het strakke zwart-witte verenkleed), ‘kerkzwaluw’ (een geliefde broedplaats) of ‘vensterzwaluw’ (nesten worden 

weleens in de hoeken van vensters gebouwd). ‘Muur- en dakzwaluw’ leunt al meer aan bij de officiële naam. De wetenschappelijke naam 

Delichon urbicum kunnen we vertalen als ‘stadszwaluw’. Maar ondertussen is de huiszwaluw - helaas – daar zo goed als verdwenen, 

vooral uit onze grote steden. Niet alleen door gebrek aan modder: luchtvervuiling heeft er ook de aanwezigheid van insecten zwaar 

gehypothekeerd. 

Toen de laatste (ongewenste) stadskolonie huiszwaluwen uit Lier 

verdween, bood de lokale Vogelwerkgroep van Natuurpunt een 

alternatief. Tegen de vier bruggen over het Netekanaal werden 

tientallen kunstnesten aangebracht. Aan zo’n brug is plek voor een 

veel groter aantal vogels en vooral: ze hinderen er niemand. Het 

bleek een schot in de roos: op 11 jaar tijd groeide de Lierse 

kanaalkolonie van 44 bezette nesten in 2009 uit naar een 

bruisende populatie van 175 nesten in 2020. De plaatsing en het 

onderhoud van zulke kunstnesten moet weliswaar gebeuren door 

een waar alpinistenteam, maar daar pak je ook weer handig mee 

uit naar het publiek.

Warme teentjes
Een leuk weetje voor de hobbitfans onder ons: de huiszwaluw is de 

enige zangvogel met bevederde tenen. Daardoor zijn ook zijn 

tenen wit. Zijn unieke tenen leverde de huiszwaluw in Engeland de 

lokale dialectnaam ruigpootje op. Een hypothese is dat de veren 

op hun tenen huiszwaluwen tegen afkoeling beschermen, want 

naar verluid zouden huiszwaluwen, net als gierzaluwen, op grote 

hoogte in de lucht kunnen slapen. Sluitend bewijs is daar niet van, 

en misschien moeten we niet voor ieder soortkenmerk een 

logische verklaring proberen te vinden.

Focus

Spierwitte keel  
en onderzijde

Helderwitte stuitvlek  
boven een korte,  
gevorkte staart

Bevederde tenen die 
 beschermen tegen afkoeling

©
 Jo

ris
 D

e 
R

ae
dt

Bo
er

en
zw

al
uw

 ©
 W

ou
te

r C
ar

do
en

39juni | juli | augustus 2022      NATUUR.BLAD



DE STADSREUS DOET  
  GEEN VLIEG KWAAD

Seizoensweetjes

Toegegeven: met een lichaamslengte van 2 cm ziet de  

stadsreus soort er wel indrukwekkend uit. Bovendien  

combineert ze roodbruine en gele kleuren. Daarom wordt  

hij soms ook wel eens ‘hoornaarzweefvlieg’ genoemd. Opper- 

vlakkig gezien lijkt die op een hoornaar, maar een hoornaar is 

een wespensoort. Die heeft dus opvallend langere voelsprieten 

en bovendien vier vleugels in plaats van twee. 

Dat de stadsreus er wespachtig uitziet, is in de eerste plaats 

erg handig. Zo wordt hij niet snel opgegeten door vogels of 

andere predatoren. Maar de stadsreus heeft ook echt een band 

met wespen: de larven leven namelijk in wespennesten (onder 

andere die van de hoornaar). Daar voeden ze zich met afval en 

dode wespenlarven onder in het nest. Geen parasieten dus, wel 

de vuilnismannen uit de insectenwereld.

De stadsreus duikt, zoals zijn naam doet vermoeden, vaak  

midden in de stad op. Maar het is een vlieg die grote  

afstanden kan afleggen. In Vlaanderen kan je haar ontmoeten 

van de kust tot aan de Maas. De stadsreus drinkt graag nectar 

uit opvallende bloemen zoals vlinderstruik, koninginnenkruid 

en schermbloemigen.

Elk jaar ontvangt Natuurpunt heel wat vragen van mensen die een gevaarlijk ogend insect in hun tuin 
gefotografeerd hebben. Van de stadsreus – ja, zo heet die echt – hoef je echter niet bang te zijn. Het 
is de grootste zweefvlieg van het land en zweefvliegen hebben steeksnuit noch angel.  
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Seizoensweetjes

De stad als filter

Onderzoek toont steeds vaker aan hoe ook stedelijke natuur opvallend 
biodivers kan zijn. Zo was er meer dan 10 jaar geleden een groot  
spinnenonderzoek in de Antwerpse binnenstad, dat ongeveer 250  
soorten in kaart wist te brengen. In Brussel groeien de zeldzaamste  
paddenstoelen in voortuinen. En in veel steden vind je een hogere  
diversiteit aan bijen dan in landbouwgebieden. Dat is mooi, maar we 
moeten opletten met een al te sterke hoerastemming. Er zijn namelijk 
een hele hoop soorten die niet in die stedelijke natuur kunnen overleven. 
Dat is ook een van de conclusies van een grootschalig Vlaams onderzoek  
naar de impact van verstedelijking op natuur: de stad werkt als een filter. 
Enkel soorten die niet te kieskeurig, maar wel mobiel zijn, en zich  
kunnen aanpassen aan die stedelijke context kunnen er overleven. 

Grote weegbree: een plant met vaste tred 
Voor planten vormt de stad een wereld apart. Zodanig dat er zelfs aparte 
veldgidsen voor ‘stadsplanten’ bestaan. In de stad vind je bijvoorbeeld 
allerlei exoten die profiteren van het warme stadsklimaat. Maar er zijn 
ook inheemse planten die het er naar hun zin hebben. De grote weegbree 
is er zo eentje. Die wordt een tredplant genoemd – hij is bestand tegen 
betreding. Bijgevolg vind je hem op voetpaden. Het rozetje met brede 
bladeren maakt de plant gemakkelijk herkenbaar. Hij dankt er zelfs zijn 
naam aan: weegbree zou komen van ‘wat zich aan de weg breed maakt’. 
De plant is hier dan wel inheems, maar is op tal van plekken elders in de 
wereld meegereisd met Europeanen. De Indianen noemden deze plant 
‘de voetafdruk van de blanke’. 

Leestip, incl. stadswandelingen:  
winkel.natuurpunt.be/stadsflora-van-de-lage-landen.html

VRAGEN
aan Wim

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

Bestaan er echte  
stadssoorten? 

In de stad vind je soorten die daarbuiten 

nauwelijks voorkomen. Sommige vogels, planten 

en ongewervelden die ooit enkel in rotsachtige 

omgeving leefden, zijn al eeuwen geleden 

gebouwen als kunstmatige rotsen gaan beschou-

wen. Van de gierzwaluw en de steenbreekvaren 

tot de harige springspin: we vinden ze allemaal in 

de stad. De stad is zo anders dan de leefgebieden 

erbuiten, dat er zelfs nieuwe levensvormen 

ontstaan. Een bekend voorbeeld is de Londense 

metromug (Culex molestus), die wellicht pas 

ontstond toen mensen ondergrondse ruimtes 

zijn beginnen bouwen. 

Leestip: ‘Darwin in de Stad. Evolutie in de urban 

jungle.’ van Menno Schilthuizen (Atlas Contact).

Hoe ondervinden dieren last 
van kunstlicht?

Lichtvervuiling in de stad is een onderschat 

milieuprobleem. Te veel licht verstoort dieren in 

hun normaal dag- en nachtritme. Zo zingen 

roodborstjes ’s nachts onder de straatverlichting 

en jagen slechtvalken ’s nachts. Sommige 

vleermuizen zijn lichtschuw en bewonen enkel 

kerktorens waarop geen felle schijnwerpers 

gericht staan. Uit onderzoek blijkt dat rupsen die 

in een te lichte omgeving opgroeien zich tot 

minder vitale vlinders ontwikkelen. Wellicht is 

lichtvervuiling een van de factoren die bijdraagt 

aan de algemene achteruitgang van insecten.    
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Lokale producten, het hele jaar rond
Bij Bio-Planet zijn we trots op onze lokale landbouw. Daarom liggen er bij ons heel 
wat lokale en seizoensgebonden producten in de rekken. Zo steunen we samen de 
Belgische bioboeren en volgen we het ritme van de natuur. Kom zeker eens langs en 
breng je kortingsbon mee. Zo haal jij een heleboel lokale toppers voordelig in huis. 

Ruil deze bon t.e.m. 31/8/2022 
in bij Bio-Planet voor maar liefst 
€ 10 korting. Geldig op je volledige 
kasticket, met een aankoopbedrag 
vanaf € 50.

Vind een winkel in je buurt op 
bioplanet.be

*Enkel originele bonnen 
worden aanvaard. Geldig bij een 
minimumaankoop van € 50. Niet 

cumuleerbaar. Niet inwisselbaar in 
contant geld. 1 bon per kasticket. 

Deze actie is geldig in alle Bio-Planet-
winkels en in de Bio-Planet-webshop 

op collectandgo.be. Niet geldig op 
vuilniszakken, geschenkkaarten en 

herbruikbare zakjes.herbruikbare zakjes.

BON
€ - 10
bij aankoop 
vanaf € 50*

V.U.: nv Bio-Planet, V. Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle. BTW BE0472 405143, RPR Brussel.



Natuurpunt Winkel

Insectenhotel Suvan

Leden € 22,49

Niet-leden € 24,99

Art. nr. 92105 Kite APC Stabilized 12x30

Leden € 900,00

Niet-leden € 1.000,00

Art. nr. 95122

Verschenen of verdwenen

Leden € 45,00

Niet-leden € 50,00

Art. nr. 1576459

Lekker buiten

Leden € 22,49

Niet-leden € 24,99

Art. nr. 9249999

Insectenhuis Santiago

Leden € 8,09

Niet-leden € 8,99

Art. nr. 92116

Natuurpunt Winkel
Grootste keuze aan 
natuurproducten

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

In de Natuurpunt Winkel vind je een ruim aanbod 
producten waarmee je nog meer van de natuur kunt 
genieten. De artikelen zijn geselecteerd op kwaliteit en 
geven je de kans om de natuur nog intenser te beleven.

WATER VOOR VOGELS
Ideale manier om vogels water aan te bieden. Deze schitterende 
keramische schaal wordt geleverd met ophangketting, waarmee hij 
makkelijk op te hangen is aan een boom of ophanghaak. 

DE BESTE VERREKIJKERS
Met de 10x30 en 12x30 APC brengt KITE je de laatste nieuwe 
technologie in optische stabilisatie. Er bestonden reeds 
gestabiliseerde verrekijkers, maar de gelijkenissen stoppen daar.

VERSCHENEN OF VERDWENEN
In Verschenen of verdwenen, samengesteld door Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, lees je alles over de opkomst en 
ondergang van 70 broedvogelsoorten van 1900 tot heden.

LEKKER BUITEN
In dit boek, op maat van kinderen (en hun ouders), lees je waar in 
Vlaanderen je echt de natuur in mag trekken, wat je er kan beleven, 
welke dieren en planten je er tegenkomt en vooral, hoe je van je 
uitstap een echt feest maakt.

HELP DE INSECTEN
Insecten zijn onmisbaar in de natuur. Zo helpen bijen bij de bestuiving 
van planten, kruiden en fruitbomen. Door een insectenhotel te 
plaatsen, help je ze van daaruit hun nuttige werk te doen.

Hangende waterschaal

Van € 15,99 Voor € 12,79

Art. nr. 93805

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

Na enkele kletsnatte wintermaanden is onze euforie opnieuw omgeslagen in bezorgdheid. 

Met enkele voorjaarsmaanden zonder regen mogen we ons opmaken voor een vijfde extreem 

droog jaar. Hoe geraken we uit die uitzichtloze situatie? Door te denken als een spons kunnen 

we onze steden beschermen, welvaart creëren én stadsnatuur alle kansen geven.  
Tekst: Robin Verachtert

Vlaanderen, 
          durf nat te dromen

Hoe kan het dat Vlaanderen voor het 

zoveelste jaar op rij afstevent op een 

extreem droog jaar? De klimaat- 

verstoring is één reden. Tegelijk  

onttrekken landbouw, industrie en  

burgers veel grondwater aan het land, 

waardoor het watertekort in droge, 

kwetsbare jaren verder oploopt. We 

pompen, draineren en ‘sjassen’ ons water 

zo snel mogelijk richting zee. Ook onze 

drang tot verharding is een grote schul-

dige. We weten nochtans wat ons te doen 

staat als we het tij willen keren: eerst 

water vasthouden, dan bergen en pas als 

het echt niet anders kan, afvoeren. 

De stad als spons

Een groot deel van de oplossing zal in 

onze steden en gemeenten plaatsvinden. 

Berlijn, Stockholm, Malmö, Philadelphia 

en heel wat Chinese (miljoenen)steden: 

ze werken al een tijdje samen mét de 

natuur door zogenaamde sponssteden te 

creëren. Een sponsstad vangt het  

regenwater maximaal op om over- 

stromingen te verminderen en de  

hoeveelheid beschikbaar water te  

verhogen in tijden van droogte. Het  

opgevangen water wordt op wijkniveau 

gebruikt om tuinen te sproeien, voor 

het huishouden en voor persoonlijke 

hygiëne. Door overbodige verharding te 

vervangen door wetlands, groene daken 

en regenpleinen geven de steden water 

opnieuw een centrale plaats in hun leven. 

Weg dus met alleen maar grijze,  

‘betonnen oplossingen’. Het is de natuur 

zelf die uitkomst biedt.

Onthardingsambtenaar

Hoe maken we van Vlaanderen zo’n 

sponsstad? Algemeen gesteld moet water 

opnieuw een centraal aandachtspunt zijn 

in beleidsprocessen en stedelijke plan- 
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Visie

vorming. Daarbij moeten natuur, water 

en bodem hun regulerende functies 

terugkrijgen. Het voorbije jaar nam  

Natuurpunt de zaken onder de loep  

die succesvolle klimaatrobuuste  

steden en dorpen in de weg staan, om zo 

tot maatregelen voor beleidsmakers te 

komen. Allereerst is de ontharding van 

dichtbevolkte woonkernen een essentiële 

stap richting klimaatrobuuste steden en 

dorpen. Zeker in centrumsteden zou de 

aanstelling van een onthardings- 

ambtenaar enorm helpen. Als een 

bouwproject wordt goedgekeurd kan zo’n 

expert erover waken dat er op andere 

plekken extra onthard wordt ter compen-

satie. Vlaanderen heeft volgens het meest 

recente Ruimterapport 18.000 km aan 

functieloze wegen. We kunnen beginnen 

met die te ontharden. Zo creëren we  

meteen minimum 7200 hectare (0,5% 

van Vlaanderen) waar regenwater op-

nieuw kan insijpelen.

Beloon de tegelwipper

Ook in onze (voor)tuinen – goed voor 

12% van de oppervlakte in Vlaanderen – 

ligt heel wat potentieel. Hoe groener we 

die maken, hoe beter ze water kunnen 

bergen. Als elke Vlaming gemiddeld tien 

vierkante meter zou ontharden, dan zou 

er jaarlijks 15,6 miljoen m3 extra in de 

bodem dringen. Om burgers en bedrijven 

te motiveren om positieve bijdrages te 

leveren aan ons grondwater, zouden we 

hen financieel kunnen belonen. Denk 

aan een infiltratiebonus op de water- 

factuur. Het regenwater wordt best 

zoveel mogelijk ter plaatse vast- 

gehouden en geïnfiltreerd om waterover-

last te vermijden, om de grondwatertafel 

aan te vullen en om overstortwerking van 

onze riolering te vermijden. In Duitsland 

bestaat zo’n stelsel al, in Vlaanderen blijft 

het voorlopig bij onderzoek. 

 

 

 

Wetlands4Cities

De ultieme natuurkampioenen die onze 

steden en dorpen klimaatbestendig 

maken zijn wetlands. Vlaanderen verloor 

de afgelopen 50 à 60 jaar echter 75% van 

die waterrijke gebieden. Gelukkig schat 

het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) 

het potentieel voor herstel op 147.000 ha. 

Een derde hiervan, zo’n 49.000 ha, ligt in 

een groene bestemming en Natura2000-

gebied. Een actief herstel ligt daar voor 

de hand. Vlaanderen heeft er dus alle 

baat bij om zo snel mogelijk alle gedegra-

deerde en verdwenen wetlands in groene 

bestemmingen te herstellen.  

Ook Natuurpunt blijft niet bij de pakken 

zitten. Met het project  

‘Wetlands4Cities’ zullen we op minstens 

5 plaatsen in Vlaanderen bestaande of 

nieuwe waterrijke gebieden nabij een  

stedelijke omgeving verbeteren,  

herstellen en inrichten als hotspots voor 

biodiversiteit én als natuurlijke  

klimaatbuffers.

Natte droom

Het kan wel degelijk, klimaatrobuuste 

steden en dorpen. Maar de weg ernaartoe 

vergt lef en een aanpak zonder taboes. 

Willen we een welvarende regio die  

opgewassen is tegen negatieve klimaat- 

effecten zoals overstromingen en droog-

tes, dan zal heel het systeem zichzelf in 

vraag moeten durven stellen: ruimtelijke 

ordening, infrastructuur, landgebruik en 

het waterbeleid. Niet makkelijk, maar 

laat ons het potentieel even bekijken: 

leefbare steden en dorpen doorspekt met 

grote parken en stadsbossen,  

verbonden door groenblauwe aders. Door 

het aanwezige groen en de ventilatieassen 

in en rond de stad is het klimaat ondanks 

de klimaatverandering aangenaam. Het 

lawaai wordt gedempt, de lucht is zuiver 

en het water vloeit er proper. Er is geen 

vervuiling en openbare verlichting is be-

perkt en intelligent gestuurd. Een natte 

droom van een toekomstbeeld, toch?

Waterwandelplezier

In de nieuwe Waterwandelgids 

ontrafelt Natuurpunt al de 

geheimen én de superkrachten 

van wetlands. Ontdek 7 routes 

langs Vlaanderens mooiste 

waterparels: wandel langs 

vlonderpaden, vaar in een 

fluisterboot en trek je meest 

modderbestendige laarzen aan. Is 

jouw tuin klaar voor toekomstige 

droogte- en hitteperiodes? De 

Waterwandelgids van Natuurpunt 

toont het je allemaal!

Download de Waterwandelgids 

via de QR-code!

Wetlands zijn de ultieme 
natuurkampioenen die 
onze steden en dorpen 
klimaatbestendig 
maken.

Langs 

vlonders, 

venen en 

brugjes

Op stap in 7 gebieden die ons beschermen 
tegen droogte en overstromingen

Waterwandelgids
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Op stap met

MA 14:00

Maandag 14u00
Met veel plezier laat ik – bijgestaan door een opgezette uil, 

vleermuizen en braakballen – de leerlingen van basisschool  

De Linde in Deurne kennismaken met de wondere wereld der 

nachtdieren. Het onderwerp spreekt duidelijk aan: ik krijg de 

ene vraag na de andere.

Dinsdag 23u30
De stad Ieper stelde een nieuw lichtplan op. In overleg met de 

vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, het Regionaal 

Landschap Westhoek en het Agentschap Natuur en Bos bekeek 

ze op welke plaatsen verlichting overbodig is of waar fauna-

vriendelijke verlichting wenselijk is.

Bio 
Als vleermuizenliefhebber en 

nachtbraker ziet Kris dingen 

die anderen niet zien. Helaas 

vaak iets te goed: Vlaanderen is 

een van de meest verlichte 

regio’s ter wereld. Dat brengt 

natuurlijk nachtleven in de war 

en dat wil Kris onder de 

aandacht brengen. Als 

ex-leerkracht weet hij dat 

alvast op een boeiende manier 

aan te kaarten.

Zelf vrijwilliger 
worden? Scan 
deze QR-code! 
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   op stap met...

Kris Boers
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Op stap met

Woensdag 11u00
Tijdens een overleg met de gemeente Herentals 

bespreken we de verdere aanplant van bomenrijen 

en houtkant. Die helpen de vleermuizen vlotter 

door het landbouwgebied te bewegen. Herentals 

beschermt op die manier al enkele jaren de 

grootste kraamkolonie vleermuizen in Vlaanderen.

Woensdag 20u30
Het laatste weekend van augustus is het naar 

jaarlijkse gewoonte de Nacht van de Vleermuis.  

Ik bereid een wandeling voor in het fort van 

Borsbeek. Het fort is eigendom van de gemeente. 

De lokale afdeling beheert een deel van de 

gebouwen en een deel van het omliggende groen.

Donderdag 22u30
Om hun landschapsgebruik in kaart te brengen, vangen en 

zenderen we met de werkgroep geregeld vleermuizen. We 

kijken bijvoorbeeld welke routes ze nemen naar jachtgebieden 

of tussen zomer- en winterverblijven. Die routes proberen we 

in overleg met gemeenten te versterken. 

Vrijdag 21u00
We werken nauw samen met de provincie Antwerpen. Er 

overwinteren namelijk heel veel vleermuizen in de forten- 

gordels rond Antwerpen. Maandelijks check ik ook enkele 

vleermuiskasten in het provinciaal domein Rivierenhof.  

In andere domeinen worden ook bunkers ingericht. 

WO 11:00

WO 20:30

DO 22:30DI 23:30

VR 21:00
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Ken je dat verhaal van de 

wasmachine? Die werd ooit 

uitgevonden om de huis- 

houdelijke taken te verlichten. 

Minder wassen, meer genieten, 

hoera! Maar wat bleek? We gingen juist 

méér wassen. En niet enkel op maandag 

– plots kon élke dag een wasdag zijn. 

Kleren belandden veel sneller in de 

wasmand en de propere-kleren-lat werd 

collectief hoger gelegd. . 

Volgens mij ging het net zo met onze 

tuinen. Ooit mocht daar alles wild en vrij 

leven, tot iemand enkele decennia geleden 

besloot de goede-tuin-lat te verleggen. Een 

gazon? Die is zijn naam pas waardig met 

een pelouse zo glad als een biljartlaken. 

Kriebelbeestjes en dwarrelblaadjes? Geef 

hier die bladblazer! Relaxen in de tuin?  

Te veel werk aan de winkel! En onkruid? 

Des duivels! Zo snel mogelijk verdelgen. 

Wacht even ... Welk onkruid? Wie heeft dat 

eigenlijk bepaald, welke plant onkruid is en 

welke wél mooi genoeg is om te shinen in 

de tuin? Sinds wanneer moeten wij onze 

gazons zo strak houden als babybillen, ook 

al betekent dat dat het daar zo dood is als 

een pier? Velen onder ons zijn blij als een 

kind als de lente uitbarst, om er meteen 

achteraan te denken: ‘Onthoofden die 

grassprietjes! Kortwieken, nu!’ 

Geen enkel insect kiest zo’n strak gazon 

uit. Nul stuifmeel, nul potentiële partners, 

nul natuurwaarde. Een café zonder bier, 

meubels en kans op geflirt – je zou er voor 

minder wegblijven. Zou het kunnen dat ons 

idee over een goede tuin aan ons verkocht 

werd, net zoals scheermesfabrikanten ooit 

deden? Die wilden meer verkopen, dus 

bedachten ze dat niet alleen mannen 

gladde wangen moesten hebben, maar dat 

ook vrouwen hun oksel- en beenhaar 

moesten afstemmen op de kortere 

damesmode (toegegeven, bijzonder 

geslaagde campagne, dat wel. Leve de 

commerce!).

Gisteren ging ik na een bostrip koffie- 

drinken bij een vriend, die midden in dat 

bos woont. Na een uitbundige begroeting 

installeerde de hond des huizes zichzelf 

tussen ons in. Terwijl wij babbelden, deed 

de hond ... niets. Of jawel, af en toe trok hij 

één wenkbrauw op, snuffelde half- 

geïnteresseerd aan mijn telefoon of blafte 

hij een begroeting naar de buurhond, om 

daarna zijn kop weer neer te leggen. Daar 

lag de befaamde hond, zichzelf  

hoegenaamd niéts aan te trekken van 

okselhaar of de lengte van het gras. 

Onkruid? Dat zal deze ultimate zen master 

worst wezen. 

Wie is hier nu eigenlijk het slimst, vroeg ik 

mezelf af. Door al die Dingen Die Moeten, 

of beter, Dingen Waarvan Wij Vinden Dat 

Ze Moeten, werd onze to-dolijst alleen 

maar langer in plaats van korter. Alles werd 

méér en sneller, terwijl minder en trager 

soms exact datgene is wat een mens nodig 

heeft. Wat Sam Gooris zei was dus zo dom 

nog niet: laat dat gras maar groeien. Laat 

die tuin (of een stuk ervan) voor wat hij is. 

Als bonus krijg je over enkele maanden een 

weelderige oase vol wildlife, zomaar voor 

je voeten (over je okselhaar zal ik  

vooralsnog geen uitspraken doen).

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.

Wat je van Sam Gooris  
en een hond kan leren 

"Sinds wanneer 
moeten onze gazons 
zo strak zijn als 
babybillen?"

Column
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Schenken

“Natuur in de stad mag 
niet verdwijnen”
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Op je 36ste al besluiten om Natuurpunt op te nemen in je testament, dat vraagt om een stevige portie vastberadenheid.  
De Gentse Camille Danschotter weet hoe ze koers moet houden – tijdens urenlange wandelingen langs vergeten stadsnatuur 
en als milieuactiviste.

“Sloten die zijn uitgegroeid tot moerasbosjes, verlaten visvijvers waar ijsvogels broeden op omgevallen bomen … Ik koester 
restnatuur in de stad. Helaas verdwijnt die in sneltempo – ook al doet de stad Gent haar best om parkjes en struinnatuur in 
de plaats aan te leggen. Samen met mijn vriend verzet ik mij tegen die teloorgang, onder andere via buurtcomités. Maar met 
Natuurpunt hoop ik meer weerwerk te bieden om groene adertjes als het Pakketbootpad, het Bufferbos, de Groene Velden of 
het Vyncke-Bovynpark te behouden.” 

“Ik wil met mijn legaat niet alleen mee ijveren voor stadsnatuur, maar ook voor hondenlosloopweides aan de rand van  
natuurgebieden. Hopelijk kan Natuurpunt daar een rol van betekenis in spelen. Al was het maar om de overlast in  
natuurgebieden te vermijden.” 

Wenst u Natuurpunt op te nemen in uw testament of heeft u vragen over een schenking of een legaat? Contacteer Joost  
Verbeke om de mogelijkheden te bekijken: 015 29 72 49, 0477 20 47 27, joost.verbeke@natuurpunt.be
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NATUUR ...in de stad

In een donkere schuif in het Muséum national 

d’Histoire naturelle in Parijs bevinden zich 

nog steeds drie originele herbariumbladen 

met verdroogde delen van de eerste vlinder-

struik, op 1 augustus 1869 door Armand 

David ontdekt in wat tegenwoordig Baoxing 

heet, net ten oosten van Tibet. Pater David 

werkte als missionaris in China maar is vooral 

bekend als de ontdekker van de reuzenpanda en 

het paterdavidshert, dat zijn naam draagt. Hij 

wordt dus ook herinnerd in de soortnaam van 

onze vlinderstruik: Buddleja davidii. De  

combinatie bijbel en botanie kwam vroeger wel 

meer voor, getuige ook Adam Buddle, een 

obscure Britse dominee met een voorliefde voor 

mossen, herdacht in dezelfde wetenschappelijke 

naam van een plant die pas 150 jaar na zijn dood 

ontdekt werd. 

Ontdekken is een vreemd woord in deze context, 

want de Chinezen kenden de struik natuurlijk al 

veel langer. Voor hen was het ‘zuiyucao’: “de 

plant die vissen bedwelmt”. Buddleja is giftig: 

door het sap in het water te doen kwamen de 

vissen dood bovendrijven. Om die reden gaven 

ze ook de raad de struik niet naast je tuinvijver 

aan te planten.

Pas nadat ene pater Soulié, een andere Franse 

botanist/missionaris,  eind 19de eeuw zaden 

naar Europa stuurde, is de vlinderstruik in 

cultuur geraakt. Niet veel later ging hij ook zijn 

eigen weg. Een sterk vergrootglas helpt je om het 

succes van de verwildering te begrijpen. De 

zaadjes, op het eerste zicht draadjes, blijken 

minuscule propellertjes van 2 op 0,5 millimeter. 

Zo fijn als stof, dus. Een beetje vlinderstruik heeft 

al gauw een miljoen zaadjes in kleine zaad- 

doosjes en de wind doet de rest. Om de bijbel er 

nog eens bij te halen: ‘en het zaad viel op de 

rotsen’ krijgt hier een andere betekenis, want de 

zaden van de vlinderstruik zullen vooral daar 

ontkiemen. Oude muren in de stad, spoor- 

bermen, terrils: stenige plaatsen genieten de 

voorkeur, warme plekken ook. Daarom is 

vlinderstruik in de stad de meest voorkomende 

struik. De rijke bloeiaren lokken massa’s vlinders 

tot in het hartje van de stad. Ook in onze 

stadsrandtuin is Buddleja door de vlinders 

unaniem verkozen tot populairste struik. 

Daarbuiten echter staat hij officieel te boek als 

invasieve exoot. Wat zouden de vlinders 

daarover te zeggen hebben?

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.

Vissenstruik
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...in close-up

Het is mooi weer. Onze noordelijke 

tuin wordt beschaduwd door het 

huis en enkele bomen en struiken. 

De oases van zonlicht verschuiven 

door de dag heen. Het is een 

stadstuin met harde grenzen: stenen muren die 

verderop overgaan in lagere betonplaten. Ik zit 

bij het huis te worstelen met de weekend- 

crypto-filippine. Klein zwart leven beweegt zich 

met horten en stoten tegen de scheidingsmuur 

omhoog. Hier is die nog ruim vier meter. Tja, je 

weet nooit hoe groot je toekomstige buren zijn! 

Op drie meter hoogte valt de helft van de 

beweging naar beneden. De andere helft laat ook 

de muur los en daalt gecontroleerd, zoekt en 

vindt. Opnieuw één geworden begint de tocht 

naar boven opnieuw. Ik sta nieuwsgierig op en 

bekijk het van dichtbij. 

Een gitzwart wespje van één centimeter groot 

sleurt een spinnenlijf de muur op! Achteruit de 

verticale wand opkruipend trekt de gevleugelde 

moordenaar een dik spinnenlijf met zich mee. 

Een meter verderop sleurt haar zus een andere 

spin mee de hoogte in. Zij kruipt vooruit de wand 

op, het spinnenlijf onder haar lichaam, tussen 

haar poten meezeulend. 

Ze bereiken na noeste arbeid een richel vals plat 

die de overgang vormt tussen het ruw gecemen-

teerde deel en de eerder gladde stenen erboven. 

Op die stenen loopt het steeds fout: de wesp 

heeft te weinig grip, de zwaartekracht wint, ze 

moet haar prooi lossen. De spin dondert naar 

beneden en na een zucht van frustratie (dat 

meen ik waar te nemen) zoeft de wesp er in een 

trage neerwaartse spiraal achteraan. 

Met bolletjes modder die ze aanvliegen metselen 

deze wespen in holtes en spleten tot tien 

tonvormige broedcellen. Waarschijnlijk zijn die 

tonnetjes bij ons te vinden in de ruimte onder de 

enkele rij dakpannen die de muur afdekt en 

tegen regen beschermt. In elke cel wordt een 

spin – verdoofd, maar nog in leven – gestockeerd 

en van enkele eitjes voorzien. De larven eten zich 

een weg door de spin en wachten het volgend 

jaar af. Vaak nestelen opeenvolgende generaties 

van deze wespen op dezelfde plaats. De 

Sisyphos-gang der glasvleugelspinnendoders is 

dan ook een jaarlijks weerkerende gebeurtenis 

op onze tuinmuur …

 

Glasvleugelspinnendoder

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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...in je tuin

Tot mijn favoriete lentebloeiertjes – 

vaak verschijnen ze ook opnieuw als 

herfstbloeiers – behoren vast en 

zeker de bosviooltjes. Kleine vlekjes 

van violetblauwe bloemetjes tussen 

blauwgroene, hartvormige blaadjes sieren de 

stukjes bruine aarde in de border. In onze tuin 

groeit het bleeksporig bosviooltje. Het  

zeldzamere donkersporig bosviooltje is een  

soort van vochtige, voedselrijke bossen. 

Wie zou vermoeden dat de tere bosviooltjes een 

geweldige strategie ontwikkeld hebben om zeker 

te zijn van nageslacht? Op het onderste kroon-

blaadje valt het honingmerk onmiddellijk op. Die 

lijntjes wijzen de hommels en bijen de weg naar 

de spoor van de bloem waar hen zoete nectar 

wacht. Die nectar wordt afgescheiden door fijne 

aanhangsels van de twee onderste meeldraden, 

die tot in de spoor doorlopen. De meeldraden 

vormen een gesloten kokertje rond de stempel 

waaruit het pollen normaal niet kan ontsnappen, 

maar door de druk opent het kokertje toch en 

komt het stuifmeel los. Dat neemt het insect 

met een beetje geluk dan mee naar de  

volgende bloem. 

Alles voor het nageslacht
Maar wat als het te slecht weer is of als er in de 

buurt aantrekkelijkere bloemen staan die de 

bestuivers van het viooltje weglokken? Niet 

getreurd, het viooltje heeft nog een plan B.  

Tegen het einde van de bloei verschijnen er extra 

bloemen die niet opengaan en waarbinnen 

zelfbevruchting plaatsvindt. Zaadvorming 

gewaarborgd en opdracht volbracht! Het viooltje 

vormt vervolgens vruchten die bij rijpheid 

openspringen en de zaadjes één per één 

wegslingeren. Het plantje steekt echter niet hoog 

boven de omringende planten uit dus de zaadjes 

komen niet echt ver van de moederplant terecht. 

Alweer is hier een prima oplossing voorhanden: 

de zaden zijn voorzien van een ‘mierenbroodje’, 

een lekkernij die mieren lokt die de zaden verder 

verspreiden. 

Als de externe omstandigheden nu ook nog 

meewillen, is een volgende generatie  

bosviooltjes in onze tuin gegarandeerd!

Bio: Kristel Keppens is natuurgids, 

bosgids, plantentuingids … 

gepassioneerd door planten. Ze 

woont in Drongen en heeft een 

prachtige wilde tuin. Ze geeft les 

over planten en ecologie in de 

cursussen Natuurverkenner en 

Natuurgids. Daarnaast houdt ze van 

wandelen met vriendinnen, talen 

leren en pilates.
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Wat is er nieuw?

1.Persoonlijke doelen

Naast de gezamenlijke opdracht stelt elke challenge vanaf nu doelen op persoonlijk niveau. 

Een extra reden om de uitdaging aan te gaan dus en de natuur in te duiken! 

2.Ranglijst

Elke challenge toont voortaan een ranglijst van alle deelnemers. Daar zie je de tien beste 

spotters en kan je zien waar jij staat. Je kan zowel strijden voor een plekje op de ranglijst 

volgens het totaal aantal waarnemingen als voor een plekje op een tweede ranglijst volgens 

het aantal waargenomen soorten.

3.Jouw bijdrage becijferd

Wil je weten wat jouw aandeel is in het totaal aantal waarnemingen binnen een  

challenge? Een scorebord presenteert beide cijfers netjes naast elkaar. Ook deze functie kan 

je toepassen op zowel het totaal aantal waarnemingen als op het aantal geziene soorten.

Hommelchallenge
Nog tot 30 juni kan je deelnemen aan de hommelchallenge. Door 

deze zachtaardige brommers te fotograferen draag je bij aan meer 

kennis over hun verspreiding. Via de app kan je de hommelzoek-

kaart downloaden die je alvast helpt om ze makkelijker uit elkaar 

te houden.

Glimwormenchallenge
Tot half augustus kan je grote glimwormen vinden. Duik de 

duisternis in en speur tussen weg- of dreefbermen of met wat 

geluk tussen het hoge gras in je tuin. Als je een geelgroen lichtje 

spot, weet je dat je prijs hebt. Tussen 22u en 23.30u maak je 

meestal de beste kans. 

ObsIdentify 
daagt je uit

Agenda

Als de zonnestralen niet volstaan om je deze zomer 
op pad te krijgen, dan vast en zeker de challenges 
van ObsIdentify wel. Enkele vernieuwingen zorgen 
voor extra uitdaging. We lichten ze even toe!  

Meteen aan de slag met de nieuwe functies?  
Doe mee aan deze twee challenges!
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Agenda

Nacht van de Vleermuis
26-27 augustus 
Nachtbrakende natuurliefhebbers verenigt u: op vrijdag 26 en 
zaterdag 27 augustus vindt de jaarlijkse Nacht van de Vleermuis 
opnieuw plaats. Duik het duister in met onze deskundige gidsen 
voor een speurtocht langs huizen, grotten, verlaten forten of 
holle boomstammen. Elk van onze ongeveer 20 (!) inheemse 
vleermuizensoorten heeft een eigen favoriete stekje. Breng 
kinderen gerust mee: er staan zowel vleermuis- als vlegel- 
vriendelijke activiteiten op het programma. Plots een specifieke 
appetijt opgewekt? Laaf je innerlijke vampier aan enkele  
bloederige cocktails in het batcafé.

Alle vampierverhalen en bloeddorstige bedenksels op een stokje: 
vleermuizen zijn een ongevaarlijke, maar helaas bedreigde 
diergroep die we moeten koesteren. Ontdek tijdens Nacht van 
de Vleermuis waarom onze gevleugelde vrienden zo dierbaar zijn 
en wat jij kan doen om het hun naar de zin te maken. En vooral: 
geniet met al je zintuigen!

Nationale Nachtvlindernacht
1-2 juli
Nog meer nachtelijke escapades: ook op vrijdag 1 en zaterdag  
2 juli zoeken we verwoed naar wat zich schuilhoudt in het donker. 
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht ontdek je dat nacht- 
vlinders niet moeten onderdoen voor hun dagactieve familie- 
leden. Ook ’s nachts staan vlinders garant voor ravissante  
plunjes: 50 tinten grijs en daar ver voorbij! Leer hoe je dier- 
vriendelijke nachtvlindervallen in elkaar flanst en aanschouw  
een wondere wereld vol fladderend vertier!

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

01/07 Cursus: Nachtvlinders Sint-Andries

08/08 Cursus: Natuurverkenner zomer 2022
Gent/ 
Mariakerke

13/08 Workshop: Zeisen Vissenaken

13/08
Workshop: Ambachtelijk brood in  
de houtoven

Hoeilaart

18/08 Cursus: Nachtvlinders Diest

25/08
Online cursus: Planten voor  
Natuurontdekkers

02/09 Cursus: Natuurgids Zwalm Brakel

03/09 Cursus: Natuurgids Tessenderlo

05/09 Cursus: Roofvogels Hechtel

06/09 Cursus: Zoogdieren Lummen

07/09 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Beernem

08/09 Cursus: Spinnen Erpe-Mere

08/09 Cursus: Spoorzoeken Kortenberg

09/09 Lezing: De natuur in … met Joeri Cortens Herentals

10/09 Cursus: Natuurgids Dendermonde

10/09 Wandeling: De natuur in … met Joeri Cortens Antwerpen

15/09 Cursus: Landschapslezen
Gent/ 
Mariakerke

16/09 Cursus: Natuurgids Leuven

17/09 Cursus: Natuurgids Zoersel
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AgendaAgenda

18.06 
Hamme
BOSBADEN IN DE ZOMER
Bosbaden, ken jij het al? In Japan doen  
ze het al jaren en het is goed voor je  
lichamelijke én mentale weerstand. 
Leden betalen 10 euro voor 1 bosbad, 
niet-leden 15 euro.

Zaterdag 18 juni, 9u-12u 
Parking bistro 't Jachthuis,  
Bootdijkstraat 88, Hamme

18.06 
Blankenberge
ZELDZAME PLANTEN EN  
BLOEMEN IN ZILT GRASLAND
Samen met een natuurgids gaan we op 
zoek naar kortarige zeekraal, schorren-
kruid, spiesmelde, melkkruid en nog veel 
meer. Inschrijven verplicht:  
uitkerksepolder@natuurpunt.be 
Zaterdag 18 juni, 14u-17u 
BC Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20,Blankenberge

19.06 
Geel
ORCHIDEEËNWANDELING  
NEERHELST
Ontdek onder leiding van een gids de 
orchideeën in dit bijzondere gebied.

Zondag 19 juni, 14u
Larumsebrugweg aan het kanaal in Geel  

19.06
Kortessem
INSECTEN- EN-ANDER-KLEIN-
GRUT-WANDELING
Wat ruist er in het struikgewas? We  
lichten een tipje van de sluier en  
ontdekken een wereld van verleiding, 
concurrentie en bedrog. Gratis voor 
leden, 1 euro voor niet-leden.
 
Zondag 19 juni, 14u-16u
Herbroekstraat 37, Kortessem 

19.06
Diest
BIERPROEVERTJESWANDELING 
IN DASSENAARDE
Een mooie wandeling doorheen  
Dassenaarde, onderweg kan je  
3 biologische bieren proeven.
 
Zondag 19 juni, 14u-17u 
Speelplein Dassenaarde,  
Asdonkstraat, Diest

17.06 
Erps-Kwerps
GROTE WILDE ORCHIDEEËN-
NOCTURNE
Ontdek het Silsombos onder begeleiding 
van een ervaren gids en geniet van een 
spectaculaire orchideeënzee. Om de 20 
min. vertrekt er een nieuwe wandeling. 

Vrijdag 17 juni, 18u-…
BC Groene Vallei,  
Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps

15.06
Nieuwerkerken
WATERDIERTJES SCHEPPEN
Een activiteit die een ongekende  
wondere waterwereld opent speciaal 
voor kinderen. Telefonisch aanmelden bij 
de gids ten laatste op maandag 13 juni 
(0474/408 418)
 
Woensdag 15 juni, 14u-16u  
Nieuwenhoven 1, 3850 Sint-Truiden

9 juli 
Het zit in de grond en je kan er op dansen? Een moddervette 
beat! Kom je staartveren losdansen voor meer natuur op 
BEATS FOR BEASTS. Kom verkleed als beest en krijg een gratis 
Maneblusser! Slechts 300 plaatsen, dus wacht niet te lang 
met inschrijven. Jouw zweet voor een betere planeet!

www.natuurpunt.be/agenda/beats-beasts-53417 
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Agenda

29.06  
Hoboken
NATUURSPOTTEN IN HOBOKEN
Zoek mee naar zomervogels en  
eekhoorns in park Sorghvliedt en  
de Tarzanboskes.

Woensdag 29 juni, 14u-15u30
Kasteel Sorghvliedt, Marneflaan,  
Antwerpen 

07.08
Brakel
INSECTEN@TELIER: DAG-  
EN NACHTVLINDERS
We knutselen kartonnen vlinders,  
20 maal groter dan de echte beestjes. 
Ouders kunnen intussen iets drinken of 
een dagvlinderwandeling maken.  
Prijs: 5 euro.

Zondag 7 augustus, 14u-17u  
BC Boembekemolen, Boembeke 18, Brakel

03.07
Zedelgem
OP ZOEK NAAR REEËN  
IN DOEVEREN
We staan vroeg op om reeën te spotten. 
Breng waterdicht schoeisel, verre- 
kijkers en eventueel camera’s zeker mee. 
Inschrijven verplicht:  
miguel@natuurpuntzedelgem.be
 
Zondag 3 juli, 5u-8u
Locatie krijg je na inschrijving, Zedelgem

09.07
Borgloon
VLINDERWANDELING  
GROOTLOON
Tijdens de wandeling zullen we proberen 
om zoveel mogelijk soorten te  
determineren en te tellen. Zo werken 
we mee aan het soortenbestand van 
Grootloon.
Zaterdag 9 juli, 14u-15u30 
Kerk Grootloon, Grootloonstraat,  
Borgloon

10.07
Steendorp
BLOTEVOETENWANDELING
Op je blote voeten op de Roomkouter en 
rond het Fort, deed je dat ooit? Kom  
ontdekken hoe het kriebelt tussen de 
tenen onder begeleiding van bewegings- 
pedagoge Christel Cleys.

Zondag 10 juli, 14u-16u  
Natuurhuis, Kapelstraat 170a, Steendorp 

14.08
Dilbeek
EETBARE-NATUUR-WANDELING
Een wereld van eetbare planten gaat 
voor je open. In Huisje Mostinckx kan je 
genieten van een lekker drankje.

 
 
Zondag 14 augustus, 14u-17u
Huisje Mostinckx, Dorpsplein 5, Dilbeek

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda

Vlindervinders en 
mottenzotten in de 
Hagelandse vallei 

2 en 3 juli
Op zoek naar nachtvlinders! Zaterdag 

maken we (na een korte inleiding) samen 
smeer en zetten we onze nachtvlinder-
vallen uit. Zondagmorgen bekijken we 

in alle vroegte (rond 6u30) en na een 
koffiekoek in groepjes onze vallen. Echte 
avonturiers mogen hun tent meebren-

gen en kunnen ter plaatse overnachten. 
Inschrijven is verplicht via  

www.natuurpunt.be/agenda

Zaterdag 2 juli vanaf 16u30,  
zondag 3 juli vanaf 6u30 

Kloosterschuur, Rotselaarspad, Holsbeek

11.08
De Haan 
SCHEMERWANDELING LANGS 
STRAND EN DUIN 
Tijdens deze wandeling kan je gratis mee 
op stap met een gids van Natuurpunt. 
Honden mogen helaas niet mee op het 
strand tijdens het zomerseizoen.  
 
Donderdag 11 augustus, 19u-21u   
Tramstation De Haan, Tramlijn-Oost,  
De Haan

26.06
Mechelen 
NATUUR IN HET FORT VAN  
WALEM
Ontdek de bijzondere natuurwaarden 
binnen de omwalling van het Fort van 
Walem. Vergeet je zaklamp niet! 

Zondag 26 juni, 14u
Fort van Walem, Antwerpsesteenweg, 
Walem
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In beeld

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

#natuurpunt

Gewone purpersteeltje @pjl2020 Das @yvesellenfotografie

Zwartkopje @svenscraeyen

Grauwe gans @nature_by_mich Geelstervallei @yoshimertens

Grote karekiet @ilse_de_cokere_natuur

Boomblauwtje @vanavermaetluc Elzenhaantje @danny_verbruggen

Gewone margriet @bert_vanden_berghe

Futen @esther_vanderhart

Schorsmarpissa @dominicqdirkzwager

Groene schildwants 
@fmnaturephotography Oranjetipje @sonia_jordens

Meerkoetjes_@dannydecant

Grote Getevallei @allespieterjan

Torenvalk @marc_glorie2
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Steden zijn geen doodse plekken waar geen 

plaats is voor de natuur. Heel wat planten en 

dieren delen de stad met de mens. Ze moeten 

zich voortdurend aanpassen aan de stedelijke 

omgeving. Dat doen ze uit noodzaak, want 

veel stadssoorten kampen met extra uitdagin-

gen, zoals stress door lucht- en lichtvervuiling, 

droogte en hitte, verharding en versnippering. 

Er valt in onze steden nog veel winst te 

boeken voor de biodiversiteit. We moeten 

meer ruimte geven aan de natuur in parken, 

stadsbossen en natuurgebieden aan de rand 

van de stad. Ook natuurinclusief wonen biedt 

kansen, denk aan gebouwen met nestruimte 

voor gier- en huiszwaluwen, vleermuizen of 

andere zoogdieren. 

Steden moeten ook dringend meer investeren 

in waterbeleid, om het regenwater zoveel 

mogelijk ter plekke te bufferen en vertraagd af 

te voeren. Als we felle regenbuien gemakke- 

lijker kunnen opvangen, vermijden we  

verwoestende waterbommen zoals vorige 

zomer in Wallonië. Dat kan enkel door sub-

stantiële ontharding, door rivieren en beken in 

de stad open te maken en door rivier- 

valleien aan de rand voldoende ruimte te 

geven. Die groenblauwe netwerken zorgen 

voor extra verkoeling, meer biodiversiteit en 

een gezonde leefomgeving. 

Natuurpunt ijvert voor ‘natuur voor iedereen’, 

ook in de stad: laanbomen, buurtparkjes en 

grotere wijkparken en robuuste natuur- 

gebieden en stadsbossen binnen fiets- en 

wandelafstand van de stad. 

Steden zijn voor Natuurpunt ook belangrijkje 

sociale reservoirs. Heel veel Natuurpuntleden 

en -vrijwilligers wonen in de stad. Ze vinden 

er mogelijkheden om mensen te mobiliseren 

en een engagement op te nemen voor meer en 

betere natuur, zoals structurele maatregelen 

bedingen bij de lokale overheid voor  

ontharding of de aanleg van stadsbossen.

Waar wachten we eigenlijk op? Als alle  

Natuurpunters hun (stads)tuin(tje) natuur-

vriendelijk aanleggen en de steden hun 

parken ecologisch inrichten, levert dat alvast 

een weelde aan bloemen, vogels, zoogdieren, 

vlinders en andere insecten op. Doe jij ook 

mee? www.natuurinhethart.be 
 
Bart Vangansbeke

Natuur in de stad
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"Er valt in onze 
steden nog veel winst 
te boeken voor de 
biodiversiteit."
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Houd jij mee onze fauna en flora in topvorm?

De laatste jaren (her)ontdekten we massaal groene plekjes dicht bij huis en genoten we intens van 
de biodiversiteit en de buitenlucht. Bij Aquafin engageren we ons om elk jaar 10.000m² bos aan te 

planten op en rond onze zuiveringsinfrastructuur. Maar daar stopt het niet: we leggen ook poelen aan, 
vormen grasweiden om tot bloemenweiden, doen aan gefaseerd maaibeheer en plaatsen nestkastjes  
en bijenhotels. Als medewerker van Aquafin werk je dus elke dag actief mee om de habitat van fauna  
en flora in optimale vorm te brengen en te houden

Of je nu een  job zoekt als Adviseur Rioolbeheer, Buyer, Expert Hemelwaterplannen of Operator op onze 
waterzuivering, bij Aquafin maak je een zichtbaar verschil voor mens en milieu. Daarbovenop krijg je een 
boel dingen die er écht toe doen: toffe collega’s in een open sfeer, afwisselend werk waarin je jouw eigen 
accenten legt, de kans om je verder te ontplooien en een prima balans tussen werk en privé.

Zoek je dus een job met een ‘wauw-gevoel? Scan dan snel onze QR-code of bezoek www.aquafin.be/jobs  
en wie weet word jij wel onze nieuwe collega. 

Aquafin NV
Kontichsesteenweg 54  • 2630 Aartselaar • T 03 450 47 80 • jobs@aquafin.be • www.aquafin.be/jobs

Volg ons op:

foto: © Steve Rottiers – Medewerker Aquafin 

Aquafin NV 
Dijkstraat 8  •  2630 Aartselaar  •  T 03 450 47 80  •  jobs@aquafin.be  •  www.aquafin.be/jobs 

Volg ons op

Gezocht: medewerkers 
met een hart voor zuiver water en natuur 
 

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

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

1503_AQUA_ADV_NATUURPUNT.qxp_1503_AQUA_ADV_NATUURPUNT  4/02/21  14:05  Pagina 1


