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Werken bij Natuurpunt:  
  een buitenkans 

Voor ik bij Natuurpunt begon, werkte ik in een zeer stressvolle bedrijfsomgeving, terwijl ik 

eigenlijk verlangde naar een job in de buitenlucht. Uiteindelijk besloot ik de overstap te 

wagen. Eerder toevallig bracht die me bij Natuurpunt. Maar al snel had ik door dat werken in 

de natuur mij helemaal op het lijf geschreven is.

Ik ben mijn loopbaan begonnen als arbeider die nog heel wat bij te leren had. Gelukkig heb ik 

daar steeds alle kansen toe gekregen. Ik leerde gaandeweg onder andere een hoogwerker bedienen, leerde 

met de tractor rijden en kreeg verschillenden opleidingen om met een kettingzaag te leren werken.

Door dagelijks in de natuur bezig te zijn, kreeg ik steeds meer oprechte interesse in natuurbeheer. Je raakt 

echt betrokken bij de waarden en de missie van je organisatie. En daar vloeit toch een zeker engagement 

uit voort. Ik ben zeer blij dat ik me op dagelijkse basis kan inzetten voor Natuurpunt. We werken hier met 

z’n allen – ieder op zijn manier – aan een toekomst waar natuur opnieuw een prominente plaats krijgt.

Ook de sociale insteek van mijn job vind ik erg boeiend. Ondertussen ben ik begeleider van de ploeg in 

Molenstede. Dat we binnen het overkoepelende natuurverhaal ook aan een verhaal met onze arbeiders 

bouwen, is voor mij minstens even belangrijk. Een aanzienlijk deel van onze medewerkers is sociaal 

tewerkgesteld. We leggen samen een mooi traject af. Ik zet me steeds in om het beste in onze arbeiders 

naar boven te halen en hen, samen met de collega’s van andere diensten, vooruit te helpen. 

Een job bij Natuurpunt: ik kan het absoluut aanraden.

Michiel Wellens  
Ploegbegeleider van ploeg Molenstede

PS Lijkt een job bij Natuurpunt je wel wat? Neem zeker eens een kijkje op onze vacaturedatabank  

via www.natuurpunt.be/pagina/vacatures

Hier komen ze even op adem tijdens 
een pauze – dat moet ook gebeuren – 
maar Michiel en zijn ploeg verzetten 
wel degelijk heel wat werk samen.  
Lees verder vanaf blz. 46!   
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Als fervent wandelaarster had 
Nathalie Ruymaekers sowieso al 
aandacht voor natuurschoon. Die 
beeldige natuur vastleggen was een 
logische volgende stap. Sinds een 
vijftal jaar laat Nathalie zich dus 
graag leiden door zowel haar benen 
als haar ogen. 
 
“Ik ben altijd al een buitenmens geweest 
met een grote appreciatie voor onze natuur. 
Natuurfotografie is daar voor mij een extensie 
van. Van de vijf jaar dat ik er nu mee bezig ben, 
heb ik het gros doorgebracht met een simpele 
camera – een canon powershot. Die heeft lang 
prima gediend om mooie beelden te maken. 
Pas sinds kort heb ik een geavanceerder model 
gekocht, omdat ik voelde dat ik de nodige  
progressie had gemaakt. Bij de nieuwe camera 
zat een gratis cursus. Weer een nieuwe impuls 
om te blijven bijleren.”

“De foto van de Kalmthoutse Heide heb ik nog 
gemaakt met mijn oude camera. Het bewijs dat 
je niet per se technische snufjes nodig hebt om 
pakkende foto’s te maken. In deze foto brengt 
de natuur zelf alles samen: het zachte licht 
van de opkomende zon in combinatie met de 
mysterieuze mistlaag en de heide die in bloei 
staat, is prachtig. Dan volstaat het dat je oog 
erop valt. En dat je er op tijd bij bent om het 
moment te aanschouwen. Voor zulke plaatjes 
sta ik voor dag en dauw op.”

“Toch bezoek ik meestal geen plekken 
specifiek om er een foto te maken. 
Of ik er graag wil wandelen is 
het belangrijkste criterium. 
Mijn camera pak ik hoe dan 
ook mee. Binnenkort heb 
ik wel voor het eerst een 
vogelkijkhut gereserveerd, 
ook in de Kalmthoutse 
Heide. Benieuwd wat dat zal 
opleveren. Mijn doel is om 
de ijsvogel in al zijn glorie op 
beeld te krijgen.”

    Mijn
BEELD29

Win!
Van vleermuizen tot nachtvlinders, het bruist van het leven 
tijdens de nacht. Met een Petzl-hoofdlamp krijg ook jij een glimp 
mee van dat nachtleven. Win een A.S.Adventure-voucher van € 25 
voor je aankoop, door deze vraag juist te beantwoorden: welke 
zeldzame roofvogel broedde dit jaar succesvol in de Westhoek? 

www.natuurpunt.be/win

 
Niet gewonnen? Ga langs bij een A.S.Adventure-winkel 
in je buurt en shop alsnog naar hartenlust aan het  
Natuurpuntledenvoordeel.

“Versnippering, monotone 
dennenplantages en uitgeputte 
bodems: de verzande toestand 
van onze zandstreken.”

20
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“De opkomende zon boven de heide die in bloei staat – daarvoor 
kom ik graag vroeg uit de veren.” © Nathalie Ruymaekers
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Kort

Opnieuw kraanvogelgeluk 
Heuglijk babynieuws: in de Vallei van de Zwarte Beek (Beringen) is dit voorjaar 
opnieuw een kraanvogel geboren! Vorig jaar broedden er voor het eerst sinds 
minstens 200 jaar kraanvogels in ons land en zagen Gru & Dru het levenslicht. 
Dit jaar slaagden de ouders erin om opnieuw een kraanvogel groot te brengen. 
De nieuwe telg kreeg de naam Ru. Ook al is het de tweede keer op rij, toch blijft 
het een klein wonder. Kraanvogels zijn heel kieskeurig als het aankomt op rust, 
broedplaats en eten. Lees er alles over op www.natuurpunt.be/kraanvogel

29 juni 2022: Het blijkt geen goed broedseizoen voor de 
uilen. Door het lage aantal muizen brengen veel uilensoorten 
weinig of maar een klein aantal jongen groot.

8 juli 2022: Er zijn dit jaar uitzonderlijk veel wespen. 
Dankzij het droge en warme voorjaar groeiden de nesten 
sneller en vertoonden de werksters sneller probleemgedrag.  

3 augustus 2022: Drie recente waarnemingen van de grote 
behangersbij in 2 jaar tijd in Zuid-West-Vlaanderen zou 
kunnen wijzen op een bestaande kleine populatie.  

5 augustus 2022: Er wordt een veldparelmoervlinder 
gespot in Waterschei. Een uitzonderlijke waarneming, want 
de vlinder leeft normaal gezien enkel in het voorjaar.

 

Expeditie Natuurpunt haalt 338.581 euro op voor meer natuur
Tijdens het weekend van 25 en 26 juni 2022 trokken meer dan 600 sportievelingen met een kano, fiets of te voet door de 
Limburgse natuur voor Expeditie Natuurpunt. Elk team zamelde minstens 1.500 euro in, maar heel wat teams deden nog een 
extra duit in het zakje. Het resultaat van die noeste inspanningen? 338.581 euro pure winst voor meer natuur in Vlaanderen.  
Al het geld gaat integraal en rechtstreeks naar het natuurgebied waarvoor het team in kwestie zich inzette. Zo zullen 102 
Natuurpuntgebieden er alleen maar beter op worden.

Wil je volgend jaar ook deelnemen aan Expeditie Natuurpunt? Schrijf dan 24 en 25 juni 2023 alvast in je agenda.  
Hou www.expeditienatuurpunt.be in de gaten want de inschrijvingen starten in de loop van december.
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Kort

Veenherstel voor het klimaat     
In veengebieden ligt al duizenden jaren heel veel CO2 opgeslagen in de 
grond. Helaas zijn veel veengebieden in Europa aan het verdrogen en 
stoten ze daardoor net CO2 uít. Om dat tegen te gaan moet het veen 
hersteld worden zodat het voldoende nat blijft. Enter LIFE Multi Peat: 
5 landen (België, Duitsland, Ierland, Nederland en Polen) werken 
samen in dit Europees veenherstelproject. Natuurpunt zal in de Vallei 
van de Grote Beek (Beringen, Ham en Leopoldsburg) de waterhuis-
houding van 130 hectare herstellen en start daar ook voor het eerst met 
paludicultuur of natte landbouw.

Edgar Kesteloot in de prijzen
Edgar Kesteloot, die recent 100 jaar werd, kreeg in september de 
Birdlife International Conservation Achievement Award. Een  
erkenning voor zijn levenslange bijdrage aan de natuur en natuur- 
bescherming – waaronder tal van wetenschappelijke publicaties, een  
grenzeloos engagement en inspirerende invloed op jongeren. BirdLife 
International is een van de grootste natuurbeschermingsorganisaties 
ter wereld. Ze is actief in meer dan 100 landen, beheert meer dan  
1 miljoen hectare natuur en heeft ruim 10 miljoen leden en aanhangers. 
Natuurpunt en Natagora zijn de Belgische partners van Birdlife. 

Dieren onder de wielen:  
registreer je route 
Al bijna 15 jaar registreren burgerwetenschappers dieren die slachtoffer 
worden van het verkeer in het project ‘Dieren onder de wielen’. Zo 
kunnen knelpunten bepaald en vervolgens verholpen worden. Meestal 
gaat het om losse meldingen van doodgereden dieren. Maar de meest 
waardevolle informatie komt uit routeregistraties. Daarmee geef je de 
wetenschappers een goed beeld van de route die je gevolgd hebt: waar, 
wanneer, tegen welke snelheid en waar je al dan niet aangereden dieren 
vond. Je kan dit doen via de apps ObsMapp en iObs.

18 augustus 2022: In de Westhoek hebben 3 koppels grauwe  
kiekendieven gebroed. In totaal vlogen 8 jongen succesvol uit. Een 
boost voor de populatie.

24 augustus 2022: In het Heidebos in het Oost-Vlaamse Wachtebeke 
is een recordkolonie van 102 rosse vleermuizen gevonden in een  
holle boom.

jouw voordeel
www.natuurpunt.be/voordeel

Isoleren met Natuurpuntkorting
Kies je voor de natuurlijke isolatiematerialen van 
Eurabo, dan kies je voor meer natuur: Eurabo 
maakt per bestelling een mooi bedrag vrij voor 
de aankoop van bedreigde natuur in Vlaanderen. 
Als lid van Natuurpunt krijg je bovendien 10% 
korting bij verschillende aankopen. Meer info op 
www.natuurpunt.be/eurabo.
 

Koop een fiets met voordeel voor jou  
én de natuur
Met een elektrische fiets of e-scooter van Velektro 
doe je niet alleen een goede zaak voor jezelf ( je 
krijgt tot wel 500 euro korting op de Leone  
e-bikes!), maar ook voor de natuur. Per verkochte 
fiets gaat er een mooi bedrag naar natuur- 
bescherming. Snuister door het aanbod (met  
tot 10% korting op het volledige assortiment)  
op www.natuurpunt.be/velektro. 

 
Korting bij Schoenen Torfs
Als familiebedrijf zit het Torfs in de genen om 
zorg te dragen voor elkaar en de maatschappij 
waarin we leven. Daarom is Torfs trotse part-
ner van Natuurpunt. Als Natuurpuntlid krijg 
je 10% korting op een nieuw paar schoenen bij 
inlevering van je oude paar en op vertoon van je 
lidkaart. Enkel geldig in de Torfswinkels.

Ontdek alle ledenvoordelen op  
www.natuurpunt.be/ledenvoordelen.

Een kurkeik die geoogst wordt voor isolatiemateriaal.
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Mijn gebied

VISBEEKVALLEI

In de Visbeekvallei struin je door een typisch  

Kempens landschap dat al talloze schilders tot 

prachtige schilderijen geïnspireerd heeft. Wij  

durven te stellen: ’t is nog mooier in het echt. Deze 

beekvallei is een van de meest bruisende en  

waardevolle in heel Vlaanderen en je ziet waarom. 

Variatie troef met moerassen, bossen, heide,  

vennen, gagelstruwelen, ruigte en graslanden. 

Deelgebied Kindernouw is zelfs een beschermd 

landschap, met prachtige houtkanten, vijvers, 

bossen en vochtige graslanden. Zoveel variatie, 

dat moet toch haast tot bijzondere biodiversiteit 

leiden? Klopt als een bus. Talloze zeldzame vlinders 

zorgen voor gefladder en wie weet spot je op de 

heide wel een adder!

WANDELEN & FIETSEN

Wil je Visbeek-Kindernouw verkennen onder begeleiding van 

een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met  

Werner Van Hove, 0479/67 94 77.

 “Ik wandel mee op het 
ritme van de geiten”
Lut Coppens

Trotse Geitenfluiter 

“Ik ben al meer dan 20 jaar actief bij Natuurpunt Lille, op 

verschillende manieren. Maar sinds acht jaar heb ik mijn 

roeping gevonden bij de Geitenfluiters, de geitenhoeders 

van de Visbeekvallei. Iedere zondag controleer ik de 

verschillende kuddes en soms neem ik ze mee op wandel. 

Het is geweldig om de Visbeekvallei te verkennen op het 

ritme van de geiten. In hun spoor kom ik op prachtige 

plekken en ontmoet ik ook ander leven. Laatst nog enkele 

hazen in een maïsveld en een wespendief. Als ik me tussen 

de geiten begeef, is dat pure me-time. Ik voel me soms één 

en al geit (lacht). Van geboortes tot zieke geiten opvolgen: 

we hebben samen al heel wat meegemaakt en dat schept 

een band.”

©
 W

im
 D

irc
kx

10 NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2022



Mijn gebied

  “Ik kwam hier  
als kind al tekenen”
Els Oostvogels  

Schapenhoedster met een visie

“We maken hier wel 
degelijk een verschil”
Nico Paepen   

Voorzitter Natuurpunt Lille

“Twee jaar geleden kocht ik een oude hoeve aan de rand 

van de Visbeekvallei. De ideale uitvalsbasis voor een 

samenwerking met Natuurpunt. Onze schapen zouden als 

grazers kunnen dienen en we zouden kunnen helpen bij 

het hooien. Op professioneel vlak houd ik me ook bezig met 

de cultuurlandschappen van de Kempen, maar dit is 

bovenal een passieproject: ik wil het schilderachtige 

karakter van dit landschap behouden. Als kind kwam ik hier 

al tekenen. De puntgave samenhang tussen de historische 

akkers, heide en hooilanden heeft niet alleen een grote 

natuurwaarde, maar ook een grote erfgoedwaarde. 

Bovendien hoop ik met dit project het sociale weefsel te 

versterken. Ik wil een brug slaan tussen natuurbeheer en 

landbouw en polarisering tegengaan.”

“Al sinds mijn 14de zet ik mij in voor dit gebied. Ondertussen, 

zo’n 30 jaar later, ben ik voorzitter van Natuurpunt Lille en 

aankoper. Ik ben trots op wat we hier verwezenlijkt hebben 

in die periode. Van praktisch niets naar 225 hectare in eigen 

beheer – dat had ik mij in de jaren 90 nooit kunnen voor- 

stellen. Onze inspanningen lonen echt. Heel wat iconische 

soorten vinden hun weg terug naar hier. Dit jaar kregen we 

zelfs een medaille: het eerste broedgeval van de grauwe 

klauwier sinds 1990. Zelf ben ik vooral met vlinders en 

libellen bezig. In Kindernouw, een deelgebied, vormen 

enkele natuurlijk herstelde vijvers nu een hotspot voor 

libellen. Fantastisch om te zien wat daar allemaal samen-

komt. We maken hier wel degelijk een verschil voor  

de natuur.”
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-  D E  F I L M   -

“Ontdek het wilde België.”

Benieuwd naar de wildste geheimen van dit natuurgebied?
Ontdek dat en nog veel meer in Onze Natuur - De FilmOnze Natuur - De Film, 

de strafste natuurdocumentaire ooit in België gemaakt. 
Vanaf 21 september in jouw bioscoop!

GENIETEN VAN EEN AVONDJE FILM EN TEGELIJK DE NATUUR EEN HANDJE HELPEN?
PER VERKOCHT TICKET VOOR ‘ONZE NATUUR, DE FILM’ BIJ KINEPOLIS GAAT ER 1 EURO NAAR PROJECTEN DIE EXTRA NATUUR TOT STAND BRENGEN.

Scan & bekijk Scan & bekijk 
de trailerde trailer



Doe mee

Vanaf 21 september speelt ‘Onze Natuur, De Film’ in alle bioscoopzalen. In samenwerking met 
Natuurpunt en het Agentschap Natuur & Bos filmde productiehuis Hotel Hungaria drie jaar lang de 
prachtige, wilde natuur in ons land. Lentevuurspin, vliegend hert, ijsvogel, ringslang … de sterren van 
onze natuur schitteren op het witte doek als nooit tevoren. Redenen genoeg om naar de cinema  
te gaan! 

1. JE KRIJGT KIJKPLEZIER MÉT KIPPENVELGARANTIE

Van het Zwin aan zee tot diep in de Ardennen: het is de eerste 

keer dat de natuur van ons kleine landje in beeld gebracht werd 

op waar ‘BBC Earth-niveau’. Onder leiding van Pim Niesten en 

Dick Harrewijn bracht een filmploeg eindeloos veel dagen – en 

nachten – ten velde door om in totaal maar liefst 1000 dagen 

video op te nemen. Uiteindelijk werden de allerstrafste beelden  

gemonteerd in één adembenemend mooie film. Op het grote 

scherm lijkt het alsof je midden in de natuur zit.  

2. GEEN DROGE DOCUMENTAIRE, WEL EEN SPANNENDE FILM

Onze Natuur ontneemt je vanaf de eerste scène (spoiler: het 

vliegend hert bijt de spits af ) de adem en laat je anderhalf uur 

lang op het puntje van je stoel balanceren. ‘Overleven’ is de rode 

draad, die vanuit verschillende standpunten tot een beklijvend 

verhaal wordt gesponnen, spannend verteld door niemand 

minder dan Matteo Simoni. Het resultaat is een meeslepende 

film waar volwassenen en zeker ook kinderen van zullen  

smullen. Met of zonder popcorn! 

3. JE ZIET NOOIT EERDER GEFILMDE NATUURBEELDEN

Denk je nu: die herten heb ik al wel vaker zien burlen? Weet 

dan dat Onze Natuur scènes uit de natuur bevat die nog nooit 

eerder werden gefilmd. Zo zie je de lentevuurspinnen – volgens 

kenners de allermooiste spin van heel Europa – vechten en 

paren, muurhagedissen uit hun eieren kruipen en grote  

snoeken jagen in poelen. Onze Natuur bewijst dat je voor  

absolute topnatuur niet naar het buitenland hoeft. Die van ons 

is wild en sensationeel genoeg. 

Onze Natuur  
op het grote scherm

WAAROM JE ABSOLUUT NAAR DE BIOSCOOP MOET GAAN 

“Bij mijn weten is het de allereerste  
keer dat het gevecht van twee 
lentevuurspin-mannetjes in beeld  
werd gebracht. Uniek! 

- Koen van Keer, spinnenexpert  

van Natuurpunt Antwerpen Stad
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Steek de handen uit  
de mouwen voor  
onze natuur
Dat onze natuur zo mooi in beeld 

gebracht kan worden door Hotel 

Hungaria is te danken aan de vele 

natuurbeschermers, waaronder de 

Natuurpuntvrijwilligers. Zin om zelf 

een handje toe te steken? Dat kan! 

Ook al ken je (nog) niets van natuur, 

alle helpende handen zijn meer dan 

welkom in je lokale afdeling. De Dag 

van de Natuur op 26 en 27 november 

is een ideaal moment om te proeven 

van natuurbeheer in jouw buurt,  

alleen of met het hele gezin!

www.natuurpunt.be/pagina/ 
dag-van-de-natuur-op-26-en-27- 
november

4. DE MUZIEK IS FAN-TAS-TISCH 

Dirk Brossé, dirigent en componist op wereldniveau, schreef een hedendaagse,  

pakkende soundtrack voor Onze Natuur. De muziek werd opgenomen door het  

Brussels Philharmonic en zorgt voor een weelderige, filmische score die de beelden 

van onze Belgische wilde natuur nog meer tot leven brengt. De avonturen van vos, 

eekhoorn, haas en zoveel andere dieren klonken nog nooit zo groots – zeker niet 

vanop het onberispelijke Dolby Surround System in de bioscoop.

5. NATUURPUNT WERKTE MEE AAN ONZE NATUUR 

Enkel dankzij het harde werk van de vele Natuurpunters – en andere natuur- 

beheerders – kan onze prachtige natuur überhaupt nog gefilmd worden. De film is 

dus ook een erkenning van hun dagelijkse inzet om onze natuur te laten floreren. De 

fiere vrijwilligers en medewerkers van Natuurpunt werkten graag mee aan Onze  

Natuur. Zij toonden de filmcrew waar ze de mooiste opnames konden maken van al 

die plant- en diersoorten en begeleidden hen op het terrein.

6. JE STEUNT ONZE NATUUR

Geeft de film ook iets terug aan onze natuur? Jawel: per bioscoopticket bij Kinepolis 

gaat er één euro naar de versterking van het leefgebied van het vliegend hert. Het 

geld wordt gebruikt om natuurgebied Altenbroek in Voeren uit te breiden en voor een 

kweekprogramma in de Brabantse Wouden, twee belangrijke thuishavens van onze 

grootste kever. Het vliegend hert staat sterk onder druk in Vlaanderen en heeft nood 

aan een uitgebouwd natuurnetwerk met veel dood hout. Door zogenaamde  

‘broedstoven’ (kunstmatige voortplantingsplaats) te installeren geven we de  

populatie meer kansen. 

“Het is enkel dankzij de inzet, de kennis en het 
tomeloze enthousiasme van de Natuurpunters, dat wij 
filmmakers in staat zijn om de pracht van de natuur te 
vertalen naar het grote scherm.” 

- Pim Niesten, cameraman van Onze Natuur

KAN JE NIET MEER WACHTEN? 

BEKIJK ALVAST DE TRAILER VOOR 

EEN SNEAKPEEK!
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onZe natuur is pracHtig in eLk seiZoen. ga naar buiten en geniet!

WandeLingen en inspiratie vind je op WWW.natuurpunt.be 

Spreeuwen vormen 

een wolk bij valavond.

Sneeuwklokjes  

steken lieflijk de kop 

op.

Hermelijnen 

showen hun  

winterkleed. 

Gele trilzwammen 

fleuren het winterbos op.

Vossen flirten 

en schreeuwen 

angstaanjagend. 

Bosuilen laten hun  

angstaanjagende roep  

klinken, ‘hoe-hoehoehoe’.

Vleermuizen 

openen de jacht op 

muggen. 

Mossen en korst-

mossen tieren welig 

op de bodem en op 

dood hout.

Hazelwormen kronkelen 

ongemerkt door het gras.

Reekalfjes liggen 

verscholen in het hoge 

gras. Niet aanraken! 

Klaprozen kleuren de 

akkerranden rood. 

Meikevers laten hun prachtige 

voelsprieten uitwaaieren. 

Gierzwaluwen 

gieren door de lucht 

in dorpen en steden. 

IJsvogels jagen op 

vis om hun gezin te 

voeden.

Distelvlinders komen aan 

uit Afrika en laven zich aan 

distels. 

Wilde orchideeën 

zorgen voor kleuren-

pracht.

Nachtzwaluwen  

ratelen als het donker 

wordt, ‘tjurrrrrrrrrrrrrrrrr’.

Vliegende herten 

kiezen het luchtruim 

in de schemering, 

op zoek naar een 

vrouwtje.

Glimwormen zetten hun 

geelgroene lampje aan.

Kolibrievlinders 

bezoeken de kamperfoelie die 

's avonds begint te geuren. Libellen en juffers 

pronken op de oever-

begroeiing.

Zonnedauw vangt 

insecten op de heide. 

Steenuiltjes 

verlaten hun 

knotwilgnest voor 

hun eerste vlucht. 

Bevers verlaten de burcht 

in de vooravond en keren 

pas 's ochtends terug.

Struikhei kleurt de 

heide prachtig purper.

Gentiaanblauwtjes leggen hun 

eitjes op de klokjesgentiaan.

Rugstreeppadden  

ratelen luid in de plassen 

na hevige onweders. 
Grote groene 

sabelsprinkhanen 

produceren een 

hard, schel getsjirp.

Bosmieren ‘melken’ 

bladluizen voor hun 

honingdauw.

Muurhagedissen  

komen tevoorschijn 

langs spoorwegbermen. 

Grijze zandbijen bouwen 

kegelvormige zandhoopjes 

in zanderige bodems.

Egels duiken op  

na een lange  

winterslaap. 

Buizerds beschermen 

hun territorium met een 

krijsend ‘miauw’. 

Boshyacinten kleuren 

oude bossen paars. 

Oranjetipjes  

bezoeken de  

pinksterbloem in  

natte weilanden.

Tjiftjafs kondigen hun 

terugkeer herkenbaar 

aan,'tjif tjaf'.

Bosanemonen 

vormen uitgestrekte 

witte tapijten.

Dagpauwogen starten 

met fladderen en openen 

hun gevleugelde nepogen.

Hazen slaan aan het 

rammelen op open  

akkers in de vooravond. 

Padden trekken naar 

de poelen op zachte, 

natte avonden. 

Grote bonte spechten  

roffelen er op los. 

Eekhoorns roefelen door 

de kruinen van de bomen.

Kelkzwammen 

steken de kop op in 

natte wilgenbossen.

Hommelkoninginnen 

kiezen een plekje voor 

hun kolonie.  

Pimpelmeesjes 

gaan op zoek 

naar een nest. 

Reigers speuren 

naar vis in poelen 

en vijvers. 

Hulst brengt de  

natuur in kerstsfeer met 

haar rode bessen. 

Kauwen vormen grote  

zwermen en maken veel kabaal. 

Roodborstjes 

zoeken eten in de 

tuinen en bakenen 

hun territorium af.

Oehoes lokken vrouwtjes  

met hun zware, bassende 

roep. 

Kraanvogels vliegen luid 

trompetterend over het 

oosten van ons land. 

Zeehonden rusten uit 

op de strandhoofden.

Galappelwespen 

laten hun sporen na op 

eikenbladeren.

Meeuwen plukken 

naar hartenlust 

schelpen.

Vuursalamanders laten 

zich spotten na felle  

regenbuien. 

Edelherten burlen 

er stevig op los en 

vechten het uit. 

Everzwijnen 

wroeten de 

grond lustig 

om. 

Vliegenzwammen 

verwonderen met hun 

rode hoed met witte 

stippen. 

Koperwieken trekken met miljoenen 

luidkeels naar het zuiden, 'prsriiihhh'. 

Bonte 

strandlopers 

pikken met hun 

lange snavels naar 

voedsel. Kruisspinnen weven 

wonderlijke webben.

Mestkevers rollen 

volop mestballetjes.

Duindoorns hangen 

vol rijpe, oranje bessen 

in de duinen. 

Dassen gaan vooral 

’s nachts op zoek naar 

regenwormen.

iets gespot dat je niet kent? de obsidentify app verteLt je in een kLik WeLke soort Het is. 
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Onze Natuur, nog beter in het echt? 
Natuurlijk! Al die indrukwekkende beelden die je op het grote scherm ziet, zijn 
nog indrukwekkender als je ze live kan meemaken. Maar … die onvergetelijke 
natuurervaringen komen niet op bestelling. Eén advies: trek zoveel mogelijk de 
natuur in en neem de tijd om goed rond te kijken. Natuurpunt helpt je graag op 
weg op twee manieren: 

1. Met de ‘Onze Natuur: het jaar rond’-poster. Bij dit tijdschrift krijg je een 

natuurkalender die je toont zie wat je mag verwachten in elke maand. Al zit 

daar wel wat variatie op. De natuur laat zich niet helemaal voorspellen. Het 

weer heeft bijvoorbeeld een grote invloed op wanneer welke fenomenen  

zich voordoen. 

2. Met de onlinelessenreeks ‘Wild spotten in onze natuur’. Onze experts 

vertellen je waar, wanneer en hoe je al die prachtige soorten zelf kan  

spotten. Je krijgt elke les in je mailbox met tal van praktische tips en tricks. 

Haal die verrekijker en dat engelengeduld al maar boven! 

Check www.natuurpunt.be/cursuswildspotten voor meer info.

7. DE FILM VERGROOT HET DRAAGVLAK VOOR NATUUR

Wat nog meer telt dan die euro per ticket: Onze Natuur zal de 

verwondering voor de wilde natuur in ons eigen land een boost 

geven. Zo wordt het maatschappelijk draagvlak voor natuur 

groter. En dat is nodig: de prachtige beelden mogen niet  

verhullen dat we met een enorme biodiversiteitscrisis kampen. 

Om onze soorten te redden moeten we een sterker natuur- 

netwerk uitbouwen met meer aaneengesloten natuur en minder 

milieudruk. Hopelijk geeft Onze Natuur het natuurherstel in 

België extra wind in de zeilen.
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Verenigingsnieuws

Lentevuurdoop
Natuurpuntspecialisten tot uw dienst! 
In mei ontdekte Rik Brys, deskundige 
ecologie bij de Stad Genk, dat de zeld-
zame lentevuurspin zich ook in Genk 
schuilhoudt. De bewuste vindplek is 
een heideterrein van de Stad Genk zelf. 
De stad voert er al jaren het beheer uit. 
Om hun beheeracties voortaan ook af 
te stemmen op de aanwezigheid van de 
lentevuurspin, ging de stad te rade bij 
onze spinnenspecialist Koen van Keer. 
Samen stelden ze een inventaris op en 
zochten ze naar de juiste beschermings-
maatregelen voor zowel het terrein als de 
lentevuurspin.

Plantactie Rode  
Dopheidereservaat
Nog eentje uit februari: in de Brugse 
zandstreek breidt het Rode Dopheide-
reservaat – vernoemd naar de zeldzame 
rode dophei – uit met maar liefst 37 
hectare. Giften van leden, sponsors en de 
bijzonder gulle financiële steun van Stad 
Brugge hebben dat mogelijk gemaakt. 
Het plan is om 11 van die 37 hectare te 
bebossen. De eerste 3000 bomen zijn 
dit voorjaar al geplant door Natuur-
punt Jabbeke en Natuurpunt Brugge, 
bescherming tegen wildvraat incluis. De 
rest volgt. Hopelijk wordt het gebied zo 
weerbaar tegen de gevolgen van  
klimaatverandering.

De Natuur in je buurt 
heeft je nodig  
Heel veel leden die zich nog niet inzetten 
als vrijwilliger bij Natuurpunt geven aan 
dat graag te willen doen. Met onze  
wervingscampagne in het voorjaar van 
2023 geven we hen de kans die voornemens 
in de praktijk te brengen. Zowel nationaal 
als lokaal laten we zien dat Natuurpunt het 
werk is van heel veel vrijwilligers en dat 
extra mensen altijd welkom zijn. In maart 
en april krijgen jullie volop de kans om te 
komen proeven van ons activiteitenaanbod. 
Kies het engagement dat bij jou past en 
vlieg er mee in. De natuur in je buurt heeft 
je nodig!

Oudste Vlaamse natuurreservaten 70 jaar   
Men zegge het voort: de oudste Vlaamse natuurreservaten bestaan 70 jaar! Feest- 
beesten van dienst? De Zegge (Geel), Snepkensvijver (Kasterlee) en Tikkebroeken 
(Oud-Turnhout). Het eerste werd in 1952 aangekocht door de Koninklijke  
Maatschappij voor Dierkunde (voorloper Zoo van Antwerpen), het tweede door de 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten en het derde door de Wielewaal (allebei  
voorlopers van Natuurpunt). Heel bijzonder aan de Zegge is dat het gebied normaal 
gezien niet toegankelijk is. Op 18 september echter wel: dan kan je er samen met 
Natuurpunt Geel-Meerhout een wandeling maken. Een unieke kans dus om met 
eigen ogen te aanschouwen waarom de Zegge 70 jaar geleden al groene pioniers in de 
Kempen wist te overtuigen dat haar natuur het beschermen waard was.

Daverend dankuwel aan onze donateurs 
Elk jaar heeft Natuurpunt het geluk talloze giften te mogen ontvangen van nobele  
donateurs. Daar is onze vereniging – en onze natuur – uiteraard enorm dankbaar 
voor. Die giften stellen ons mee in staat om natuur aan te kopen en zo bestaande  
gebieden uit te breiden of nieuwe gebieden open te stellen. Dat verdient een daverend 
dankuwel. Daarom zijn we sinds dit jaar begonnen met exclusieve wandelingen voor 
onze donateurs in de gebieden waarvoor zij hun duit in het zakje hebben gedaan.  
We trakteren hen op een hapje en drankje en een enthousiaste gids neemt hen mee op 
sleeptouw. Onderweg brengt hij de donateurs op de hoogte over wat er met hun gift 
zal gebeuren of gebeurd is. Die transparantie vinden we belangrijk – zo kunnen onze  
donateurs de vruchten van hun gulheid mee op de voet volgen!
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In actie

1Aankoop Overbroek  

Eind juni 2021 kocht Natuurpunt het 

voormalige jachtdomein en opbrengstbos 

Overbroek – een grensoverschrijdende 

schakel met het Landgoed Utrecht en de 

Rovertsche Heide in Nederland. Met 67 

hectare de grootste aankoop van het jaar. 

2 Wervingsactie 

In aanloop naar de openstelling van het 

Overbroek, zette Natuurpunt Turnhoutse 

Kempen, kern Ravels een campagne op 

poten om nieuwe vrijwilligers te werven. 

Maar liefst 7.300 huizen kregen een 

folder in de bus. 

3 Officiële opening 

Op paasmaandag dit jaar werd het  

gebied officieel geopend tijdens een 

openpoortdag. De toekomstplannen 

werden toegelicht onder aanwezigheid 

van onder andere onze voorzitter en de 

burgemeester van Ravels. 

1

Sinds april is de gemeente Ravels een natuurgebied rijker. Het Poppels Overbroek heeft heel 

wat potentieel als klimaatbos en nat gebied. Natuurpunt Turnhoutse Kempen staat te  

pop(p)elen om die plannen te realiseren, maar daarvoor is een toegewijd beheerteam 

uiteraard onmisbaar. Een zoektocht naar nieuwe vrijwilligers drong zich op! Tekst Quinten Lengeler

Overstag voor 
Overbroek Zelf vrijwilliger 

worden? Scan 
deze QR-code!
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In actie

4 Banden smeden 

Om de banden verder te smeden, konden 

gelijkgestemde aanwezigen na de  

openingsceremonie napraten bij een 

hapje en drankje. De oplettende kijker 

ziet dat er ook bij de openbare omroep 

belangstelling was.

 

5 Tussen pot en pint 

Wie echt zin had om zich te engageren 

kon op 28 april terecht op het  

Natuurpuntcafé in de zaal van de  

gemeente in Poppel. Tussen pot en pint 

werden de fundamenten van het nieuwe 

beheerteam gelegd. 

6 Beheerplan opstellen 

Een beheerplan opstellen, kan natuurlijk 

niet zonder een terreinbezoek. Samen 

met planner Joost Dewyspelaere nam het 

nieuwe beheerteam het Overbroek onder 

de loep. Waterberging, venherstel en 

bebossing krijgen prioriteit.
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Toekomstbeeld  
Kempen en zandig Vlaanderen

1   Monotone 
dennenaanplanten

2   Weinig en versnipperde 
natuurgebieden

3   Rechtgetrokken, ingedijkte 
en vervuilde rivieren

4   Glasteelt verspreid in 
landbouwgebied

5   Lintbebouwing en verspreide 
bebouwing

6   Intensieve paardenweides

7   Lichtvervuiling door glasteelt, 
weg- en industrieverlichting

8   Oppompen grondwater voor 
beregening en ontwatering natte 
gronden zorgen voor dalende 
grondwaterstand

9   Megastallen en intensief bemeste 
akkers en graslanden

10   Zonnepanelen op de grond of op water

11   Uitgeputte bodems met weinig organisch 
materiaal of bodemleven

2022
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Dit toekomstbeeld in detail bekijken?  
Vraag je gratis poster aan op  
www.natuurinhethart.be

Monotone dennenplantages, uitgeputte bodems en sterk versnipperde natuurgebieden: 

ziedaar de verzande toestand van onze zandstreken. 2050 mag wat ons betreft een 

stuivender plaatje schetsen met onder andere grote, gemengde bossen, duurzame 

korteketen-landbouw en robuuste, aaneengesloten heides, ven(n)en en landduinen.

2050

1  Grote gemengde 
bossen

2  Korte keten-
landbouw en nabije 

natuur rond dorp

3  Meanderende rivier 
met ruimte voor 

overstroming en 
natuurlijke oevers 

(hooilanden, extensieve 
begrazing en broekbos)

4  Woonkernen met 
meerlaagse bebouwing én 

veel openbaar groen

5  Robuuste verbonden 
heidegebieden, vennen, 

landduinen, veen

6  Zonnepanelen op daken en 
andere structuren

7  Niet grondgebonden landbouw 
in bedrijvenzone

8  Groene industriezone met eigen 
duurzame energievoorziening

9  Duisternisgebieden door beperkte 
en intelligent gestuurde verlichting

10  Hoge grondwaterstand en veel meer 
vennen en waterbuffering

11  Landschappelijk waardevolle 
paardenweides

12  Droge, nutriëntenarme, biodiverse 
graslanden

13  Duurzame landbouw (strokenteelt, 
boslandbouw)

14  Levende bodems met een rijk bodemleven
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Visie

Natuurinclusieve  
zandstreken

• Grotere gevarieerde bossen: in plaats van snippers hebben we grote  
aaneengesloten inheemse bossen. Van eiken-berkenbossen op droge grond  
tot berkenbroeken op natte bodem.

• Robuuste heide en veenlandschappen: een netwerk van robuuste heide 
omvat de helft van de natuurlijke landschappen in onze zandstreken. Natte 
veengebieden slaan CO2 op uit de atmosfeer.  

• Landduinen: levende landduinen krijgen een robuuste plek in de heide en 
vormen de hydrologische motor voor veensystemen.

• Meanderende beekvalleien: herstelde beekvalleien en vennen verhogen de 
grondwaterstand, waardoor de typische natte natuur van Vlaanderen kansen 
krijgt.

• Biodiverse graslanden: drogere graslanden worden niet of weinig bemest  
en staan vol kleurrijke kruiden, met positieve gevolgen voor insecten en  
weidevogels.

• Natuurgeïntegreerde landbouw: grotendeels kleinschalige en extensieve 
landbouw stoot netto geen stikstof meer uit, slaat koolstof maximaal op, kent 
een weelderig bodemleven en laat akkerkruiden floreren.

• Levende bodem: pesticiden worden niet meer gebruikt en de nutriëntenbalans 
is hersteld. Afvalstoffen worden hergebruikt en de doordringbare bodem is 
weer rijk aan organisch materiaal.

• Biodiverse wei: weidedieren die niet beroepshalve gehouden worden staan in 
natuurlijke, kruidenrijke weides. Het aantal dieren per hectare is beperkt.

• Woonkernen: we bouwen in compacte woonkernen met meer aandacht voor 
gemeenschappelijke delen, lokale voorzieningen en open ruimte.

• Compacte industriegebieden: ook hier bouwen we compact en kiezen we 
voor renovatie en herbebouwing in plaats van uitbreiding.

• Natuurlijke tuinen: onze tuinen zijn grotendeels onthard en natuurlijk met 
elkaar verbonden. Begroeiing is afgestemd op het klimaat en de bodem.

• Infrastructuur die niet versnippert of verstoort: waar verkeersinfrastructuur 
de natuur kruist, zetten we in op ontsnipperende maatregelen als ecoducten en 
-rasters, faunatunnels en uitstapzones.

• Strikte duisternisgebieden: duisternisgebieden in en langs natuurgebieden 
compenseren lichtvervuiling. Op plekken die wel verlicht zijn, gebeurt dat op 
een slimme manier.

• Duurzame energie: windmolens zijn gegroepeerd rond industrie en hoofd- 
infrastructuur. Zonnepanelen zijn maximaal aangebracht zonder open ruimte 
in beslag te nemen.

Ambassadeur Wouter Vanreusel    

(vrijwilliger en medewerker  

van Natuurpunt)

“Ik vind het essentieel om als grootste  
terreinbeherende organisatie te  
herbronnen over waar we naartoe  
willen met Vlaanderen, zeker in tijden van 
klimaatverandering. Ik ben opgegroeid en 
woon nog altijd in de Kempen, dus ik ken 
de waarde van zandgronden – als natuur-
beheerder én onderzoeker naar bedreigde 
vlindersoorten. Er moet meer ruimte komen 
voor robuuste en verbonden natuur. Daar-
voor moeten we onze slechte ruimtelijke 
ordening aanpakken.”

 

Ambassadeursoort:  
gentiaanblauwtje 

Het gentiaanblauwtje legt haar eitjes 
uitsluitend op de bloemknoppen van de 
zeldzame klokjesgentiaan. En die gedijt 
enkel in voedselarme vochtige heides en 
schraalgraslanden. De rupsen worden na 
enkele dagen geadopteerd door knoop- 
mieren. Die brengen hen groot als hun 
eigen larven. Mieren en planten moeten in 
de juiste omstandigheden aanwezig zijn om 
duurzame populaties te behouden. Grote, 
intacte heidegebieden met een stabiele 
waterhuishouding zijn dus essentieel.
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Ruil deze bon t.e.m. 30/11/2022 in  
bij Bio-Planet en krijg 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.

BON
€ - 10
bij aankoop 
vanaf € 50*

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

Uit eigen streek,  
op ’t ritme van de natuur 
Bij Bio-Planet werken we graag samen met lokale bioboeren én kiezen we altijd voor  
het beste van ’t seizoen. Recht van het veld, vers uit de boomgaard. Niet alleen erg lekker, 
maar ook nog eens goed voor onze natuur! Doe jij ook mee? Kom zeker eens langs en 
breng je kortingsbon mee. Zo kan je voordelig proeven van onze lokale toppers. 



CL POCKET
DE NATUUR 
IN JE ZAK
SEE THE UNSEEN
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Pim Niesten
“De verwondering voor onze eigen natuur 
        overdragen, geeft extra veel voldoening”

BV Gespot

Doorgaans te vinden achter de lens, maar wij wisten documentairemaker, bioloog en Director of Photography van  
'Onze Natuur, De Film' Pim Niesten te strikken voor die van ons. Als de beelden uit de film je straks naar adem doen happen, 
kunnen zijn begeesterende woorden je misschien reanimeren.

“Natuur is mijn zuurstof. Ik heb het echt in grote dosissen nodig. Gelukkig kan ik er mij dankzij mijn werk regelmatig voor 
langere periodes helemaal in onderdompelen. Vaak is dat op exotische locaties, maar de laatste jaren dus vooral in België. 
Dat was al sinds het begin van mijn carrière een droom. De verwondering voor onze eigen natuur is altijd intact gebleven. 
Nu kan ik ze overdragen op de kijkers met fantastische, soms nooit eerder vertoonde beelden. Dat geeft mij bijzonder  
veel voldoening.”
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Samenwerken

duo
Ezels met luisterend oor

Van graag geziene grazers gesproken: de ezels van 
Natuurpunt Damme houden niet alleen de natuur 
in vorm, maar ook de bewoners van De Nieuwe 
Notelaar in Brugge – een vereniging voor volwas-
senen met een niet-aangeboren hersenletsel. 

Rudy Deplae, verantwoordelijke ezelwerkgroep 
Natuurpunt Damme: “Ezels stralen rust en liefde uit. 
De mensen van de Nieuwe Notelaar hebben daar 
deugd van. In totaal hebben we 13 ezels. Meestal 
gaan er vier met de cliënten mee op wandel, sa-
men met zes begeleiders. Maar het is de bedoeling 
dat de cliënten vooral zelf met de ezels wandelen. 
Elke ezel heeft een eigen karakter, dus de cliënten 
kunnen uitzoeken welk dier hun het meest ligt.”

Fred, bewoner Nieuwe Notelaar: “Ik heb zelf geen 
favoriete ezel, maar vind het wel fijn als een ezel 
zich aan mijn tempo aanpast. Dan kom ik tot rust 
en kan ik mijn verhaal vertellen. Ik vorm dan echt 
een band met de ezel. Ook tussen de deelnemers 
onderling zit de sfeer goed. Soms vind ik de wande-
ling wel zwaar. De ezels helpen me dan om door te 
zetten. Daardoor verleg ik mijn grenzen. Ik vind het 
belangrijk om dat te blijven doen.”

Rudy: “Voor ons is het een meerwaarde dat we ons 
activiteitenaanbod ook afstemmen op personen 
met een handicap. Ik wil alle vrijwilligers van de 
ezelwerkgroep en van de Nieuwe Notelaar oprecht 
bedanken voor hun inzet. Hopelijk kunnen we de 
ezelwandeling op termijn als standaardactiviteit 
aanbieden. De opbrengst ervan gaat dan naar de 
opbouw van ons nieuw bezoekerscentrum.”

AB InBev en Natuurpunt doen aan waterherstel 

Tijdens een vierjarig partnerschap tussen AB InBev en Natuurpunt  
passen beide partijen het hydrologische regime aan van de valleiregio 
rond de Doode Bemde in Vlaams-Brabant. Ze zullen onder andere de 
leigrachten en drainagesystemen onder handen nemen zodat er meer 
grondwater in de vallei wordt vastgehouden. Zo verhoogt het algemene 
grondwaterpeil en meteen ook de kwaliteit van het grond- en  
oppervlaktewater binnen de Doode Bemde en de Dijle.

Reizen naar én voor de natuur
Natuurpunt zet al enkele jaren een (beperkt) aantal reizen op de agenda. 
Samen met Natuurpunters op stap, in het buitenland. Die reizen leveren 
vrije middelen op waarmee we projecten in binnen- en buitenland  
kunnen steunen. Bijvoorbeeld ons eigen 'Bos voor Iedereen', dat al  
€ 30.000 extra in het laatje kreeg. Of de aankoop van het meer van 
Belval in Frankrijk, waarvan Natuurpunt Reizen een deel financierde. 
We sponsorden ook de heraanleg van een zoutpannencomplex dichtbij 
Larache, Marokko. Of maakten expedities mogelijk naar pleisterplaatsen 
van de sterk bedreigde Finse broedpopulatie dwergganzen. En we  
financierden satellietzendertjes om Groenlandse walvissen te kunnen 
volgen door het pakijs. In totaal leverde het Natuurpunt-reisverhaal al 
meer dan € 100.000 op voor meer en betere natuur, vooral buiten België. 
Zelf ook eens mee op reis? Surf gauw naar www.natuurpunt.be/reizen.

Zandgroeve wordt natuurgebied met 
unieke uitkijkheuvel
Sibelco en Natuurpunt Netebronnen hebben het zuidelijke deel van de 
zandgroeve Schansheide ingericht als nieuw natuurgebied. Een ecologische 
en recreatieve opkikker voor de gemeente Mol. In het zuidoostelijke stuk 
zijn de oevers omgevormd tot heide en schraalland en kon een deel zich 
ontwikkelen tot moeraslandschap met rietvelden. Een troef voor vogels, 
maar ook wij kunnen optimaal genieten van al dat moois. Centraal in het 
decor is een uitkijkheuvel neergepoot die een prachtig panorama biedt van 
de aanwezige waterpartijen, rietmoerassen en heide. Even ten oosten van de 
heuvel staat nog een kleine vogelkijkhut die uitkijkt op de nabije slikplaat. 
Nog een troef: het nieuwe wandelpad maakt een groene verbinding richting 
Mol-Sluis. Natuurbeleving ten top dus, temeer omdat Natuurpunt het 
gebied zal beheren.
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Samenwerken

ding

doen

Plantastisch verjaardagsfeestje

Voor zijn zesde verjaardag trok telecom- 
aanbieder Orange alle registers open. Klanten 
konden een geschenk kiezen uit een catalogus, 
óf ze konden Orange een gift laten doen voor 
hun favoriete vereniging. Lang leve de altruïst, 
want meer dan 39.000 klanten kozen voor een 
gift aan Natuurpunt, goed voor in totaal bijna 
84.000 euro! Met dat bedrag plant Natuur-
punt dit najaar 4 hectare bos aan in Haaltert, 
samen met de medewerkers van Orange.  
Een plantastische bijdrage aan onze natuur, 
waarvoor dank!

Plant- en dieraardige  
geneesmiddelen

Voor Schwabe Pharma is de immense bio- 
diversiteit van plantensoorten een belangrijke 
bron van farmaceutische stoffen. En dus ook 
van gezondheid en levenskwaliteit. Natuurlijk 
moet die plantenrijkdom dan wel bewaard 
blijven. Daarom helpt Schwabe Pharma  
Natuurpunt om natuurgebieden te  
beschermen, in een partnerschap dat zich 
specifiek toespitst op de aaneensluiting van 
het Aronst Hoek in Geetbets. Hopelijk voelen 
de wulp, bever en wilde orchidee zich er zo 
snel weer thuis. Niet alleen plant-, maar ook 
dieraardig!

Internationale samenwerking  
    versterkt natuur rond Brussel
Natuurgebieden van Europees topniveau op een boogscheut van onze 
hoofdstad? De voorstedelijke regio tussen Brussel, Leuven en Mechelen, 
gekend als de Groene Vallei, is het beschermen én versterken waard. 
Daarom startte Natuurpunt in 2018 het project LIFE Green Valleys.  
Met bovendien een internationale samenwerking, zoals internationale 
topnatuur dat verdient. 

LIFE Green Valleys krijgt steun van de Europese Commissie via het  
projectfonds ‘LIFE’. Met middelen uit dat fonds kan Natuurpunt nog  
tot 2025 ruim 60 hectare natuur bij aankopen, 200 hectare natuur 
herstellen, werken aan de bekendheid van de betrokken natuurgebieden, 
het Natura 2000-netwerk promoten en tot slot mensen uit de omgeving 
betrekken bij de beheerwerken. Dat laatste speelt een belangrijke rol in 
de uitbouw van het Natura 2000-netwerk en is een element waar de  
Europese Commissie sterk op inzet. Vlaanderen is immers erg 
dichtbevolkt. Natuurpunt bekijkt hoe het mensen dichter bij de 
natuur(gebieden) kan brengen en de natuur dichter bij de mensen.

Natuurpunt werkt voor het project samen met de Poolse natuur- 
organisatie Klub Przyrodników. Zij beheren in het westen van Polen 
verschillende natuurgebieden met soortgelijke vegetaties, met een sterke 
focus op vernatting door lokale beken af te dammen. LIFE Green Valleys 
biedt zo een unieke kans om kennis uit te wisselen over beheer, samen 
ervaringen op te doen en oplossingen te zoeken voor de verwerking van 
de beheerresten.

“We zijn zeer trots op ons nieuw partnerschap met  
Natuurpunt. Bier bestaat voor ongeveer 90% uit water, het 
is dus voor ons van cruciaal belang om deze bron te  
beschermen. De Doode Bemde ligt op 10 kilometer van 
onze brouwerij en heeft een enorme strategische waarde 
voor waterbeheer in de regio. Het was dus een match made 
in heaven.”

Yleni De Neve,  
Duurzaamheidsmanager AB InBev Europa 
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“We zijn zeer trots op ons nieuw partnerschap met  
Natuurpunt. Bier bestaat voor ongeveer 90% uit water, het 
is dus voor ons van cruciaal belang om deze bron te  
beschermen. De Doode Bemde ligt op 10 kilometer van 
onze brouwerij en heeft een enorme strategische waarde 
voor waterbeheer in de regio. Het was dus een match made 
in heaven.”

Yleni De Neve,  
Duurzaamheidsmanager AB InBev Europa 
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Naar buiten

Opgelet:  

bij het ter perse 

gaan was  

De Liereman  

afgesloten wegens 

brandgevaar

Landschap De Liereman
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De hoogtes en laagtes in De Liereman creëren belangrijke moerasgebieden. 
Foto: Yves Adams

Bomenwijsheid en bierstruiken 
Mochten ze niet over zulke ervaren wandelbenen beschikken, waren Arnt, Rose en Raf vast 
en zeker over elkaar gestruikeld in al hun enthousiasme. Onze drie gidsen vertellen ons in 
geuren, kleuren en zelfs smaken over de wondere wereld van Landschap De Liereman. Een 
verbazingwekkend gevarieerd natuurgebied dat eindeloos inspireert, motiveert en verbindt.   
Tekst: Quinten Lengeler

Ik gun mezelf eenmalig de vrijheid 

om van wal te steken met een dood-

doener: we beginnen bij het begin. 

Ons vertrekpunt ligt aan het Stoeberpad, 

een ontdekkingstocht voor kinderen. En 

je kindertijd, die vormt het fundament 

van je natuurappreciatie. Rose: “Daar 

zetten we hard op in. Kinderen kunnen 

zich hier volop uitleven, of dat nu tijdens 

een natuurkamp, een verjaardagsfeest of 

een andere activiteit is.” Arnt: “Het pad 

staat in het teken van de dieren die hier 

voorkomen. Aan de hand van speel- 

tuigen of opdrachten leren kinderen iets 

bij over pakweg de blauwvleugelsprink-

haan, bosmuis of buizerd. Afhankelijk 

van ons publiek, passen we onze uitleg 

aan. Bij de allerjongsten ligt de focus 

puur op beleving, bij wat oudere kinde-

ren geven we meer achtergrondinfo.”

Onvergetelijke ontmoeting
We passeren een konijnenpijp waar zelfs 

een beer zich door kan murwen en een 

mysterieuze vleermuizentank, voordat 

Rose ons van het pad af loodst, naar 

een van haar lievelingsplekken. “Bij dit 

prachtige natuurlijke ven stop ik gega-

randeerd met de kinderen.” Wij zijn zelf 

alvast kinderlijk verwonderd: vlinders, 

sprinkhanen, kikkers,  

Boven: De illustere harkwesp aan het werk. Foto: Shutterstock 
Onder: Het landhuis van de familie Misonne, in cementrustiek-stijl. Foto: Natalie Sterckx
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libellen, juffers … We weten niet waar 

eerst kijken – het vibreert hier van het 

leven. En toch blijkt dit maar een fractie. 

Arnt: “Het water staat nu erg laag. 

Beeld je in hoeveel leven hier normaal 

is. Ik kom hier vaak met klasgroepen 

waterdiertjes opscheppen. Bij elke schep 

vind je wel een interessante larve, vaak 

van een libel of juffer.” Raf vult aan met 

enkele statistieken: “In De Liereman 

zijn 47 soorten libellen waargenomen. 

Best indrukwekkend, als je weet dat er in 

België zo’n 77 soorten voorkomen. Om 

een totaalbeeld te geven: over het hele 

gebied zitten meer dan 5.000 plant- en 

diersoorten. Door de grote variatie in 

biotopen heb je hier veel overgangs- 

zones, vaak van nat naar droog. Een 

goede voedingsbodem voor bijzondere 

biodiversiteit.” 

Wat later blijkt dat Raf geen gebakken 

lucht verkoopt. Een zandpad wordt plots 

het decor van een tafereel dat het  

enthousiasme van onze gidsen  

exponentieel aanwakkert.  

Raf: (voorzichtig) “Zou het er een zijn? 

Ze is precies een holletje aan het graven. 

(nu verrukt) Ongelooflijk. Het is echt een 

harkwesp. Op dezelfde plaats als vorig 

jaar dan nog. Daarvoor was ze hier al 10 

jaar niet meer gezien. Dit is een van haar 

laatste toevluchtsoorden. Fantastisch, we  

hebben echt geluk.” Het is effectief een 

onvergetelijk zicht. Wie een harkwesp 

aan het werk ziet, begrijpt dat ze haar 

naam niet gestolen heeft.

Viagra van de  
middeleeuwen
Gaandeweg valt inderdaad op hoe snel 

de biotopen elkaar opvolgen. Boeiend, 

en een tikkeltje desoriënterend. Tijd voor 

wat overschouwing. Raf: “Vanop deze 

uitkijktoren krijg je een goed landschap-

pelijk beeld. Je ziet de vennen liggen, 

welke stukken bebost zijn, waar het 

gagelstruweel is … De Liereman kent een 

specifieke opeenvolging van hoogtes en 

laagtes. Daardoor krijg je een  

interessante kwelwerking (grondwater 

dat onder druk aan de oppervlakte komt, 

red.), met moeraszones als gevolg. Dat 

is belangrijk voor de ontwikkeling van 

veenmossen. Die moeten we koesteren, 

want ze houden CO2 vast – nog beter  

dan bomen.”

We struinen verder langs een perceel met 

gagelstruweel in overvloed. Wanneer 

Rose wat gagel fijn wrijft en ons onder de 

neus duwt, snappen we meteen waarom 

mensen hier bier van maken. Maar de 

Onze gidsen zorgen voor een ingetogen laatste etappe, met stiltepalen  
en boomkwetsuren. Foto: Natalie Sterckx

Nog niet verzadigd? 
Hoor de gidsen zelf 
aan het woord met 
nog meer verhalen!
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Naar buiten

geur blijkt niet het enige bedwelmende aan de plant … Raf: “Gagel 

zou lustopwekkend zijn. Ik noem het ‘de viagra van de middel- 

eeuwen’. Misschien ligt daar de reden waarom de vrome monniken 

destijds hop verkozen om bier mee te brouwen?” Gelukkig konden 

enkele wilskrachtige vrijwilligers hier zo’n 20 jaar geleden hun 

driften temmen en durfden zij het wel aan om bier te brouwen met 

gagel. Een goede zaak voor de natuur, want dankzij hen gaat er 

van elke Gageleer die je koopt 10 cent naar natuurgebieden uit de 

buurt. Een mooie manier van geven en nemen.

Omgaan met groeipijnen 
Het idee van geven en nemen komt opnieuw ter sprake wanneer 

we bij het feeërieke landhuis van de familie Misonne aankomen. 

Normaal is het domein errond ontoegankelijk, maar met een gids 

mag je het betreden. Ook vanaf het wandelpad is het huis zichtbaar. 

Arnt: “Joseph Misonne begon in 1934 met de bouw van het huis. 

Als kunstenaar had hij oog voor schoonheid.” Dat oog liet hij ook 

waken over de omgeving: “Joseph is verdere verkaveling van het 

domein altijd tegengegaan. In 1997 hebben zijn klein- 

kinderen het huis verkocht aan de Vlaamse overheid, waardoor het 

nu beschermd is. Ze kregen in ruil erfpachtrecht voor 99 jaar. Ze 

zullen hier dus nog wel enkele weekends komen verpozen (lacht). 

Dankzij de familie Misonne is dit gebied verder ongerept gebleven. 

De kleinkinderen zijn trouwens allemaal lid van Natuurpunt en 

helpen geregeld tijdens activiteiten.”

Vlak bij het landgoed van de familie stuiten we op een stiltepaal. 

Met daarop een klinkende boodschap: even zelf stoppen met  

kwetteren en je overgeven aan de geluiden van de natuur. Een  

krassende havik, een lachende groene specht, fluisterende wind-

flarden … We zijn helemaal klaar voor het laatste, ingetogen deel 

van onze wandeling. Rose geeft ons nog een levensles mee: “Van 

bomen kan je veel leren. Neem nu deze hier. Die draagt duidelijk 

een litteken. Zijn groeilaag is verwijderd en zal nooit meer volledig 

dichtgroeien. Daar gaat een boom erg inspirerend mee om. Hij sluit 

het gewonde deel af, opdat hij voor de rest intact blijft. Ook voor 

de mens een heilzame aanpak: we dragen allemaal kwetsuren mee, 

maar laat ze niet té diep komen. Sluit ze op een gegeven  

moment af.”

En plots zien we ze overal, die kwetsuren. Ze geven de bomen 

karakter. Misschien kunnen we die lijn doortrekken naar De 

Liereman in zijn geheel. Ondanks enkele ferme tegenslagen – een 

verwoestende brand en herhaaldelijk vandalisme – blijven alle  

betrokkenen hun gebied met passie en optimisme beheren,  

beschermen en koesteren. Zoals Raf al zei: hoogtes en laagtes. Maar 

steeds met opgeheven hoofd.

Plannen voor een  
nationaal park

Samen met het naburige Turnhouts 
Vennengebied vormt De Liereman de spil in 
het plan om een Nationaal Park op te richten 
rond Turnhout, onder de naam Taxandria. 
Natuurpunt is samen met Oud-Turnhout, 
Turnhout en het Agentschap Natuur en Bos 
kernpartner om dat Nationaal Park vorm te 
geven. Intussen wordt volop gewerkt aan de 
opmaak van een masterplan en operationeel 
plan. Wij zijn alvast overtuigd dat de 
uitzonderlijke natuur en rijke geschiedenis 
van deze regio de ideale ingrediënten vormen 
voor de uitbouw van Taxandria. Een erkenning 
als Nationaal Park kan een belangrijke 
hefboom zijn voor verdere natuurontwikkeling 
en -beleving en kan een motor zijn voor 
duurzame streekontwikkeling. Midden 
2023 volgt de definitieve toekenning van 
de vier parken die het label Nationaal Park 
Vlaanderen zullen mogen dragen.  
Wordt vervolgd!

Wat is er gebeurd met de  
wandelkaart?
De papier- en grondstofprijzen blijven stijgen.  
Dat heeft helaas ook impact op de druk van het  
Natuur.blad. Om de stijgende kosten te drukken, hebben 
we de wandelkaart geïntegreerd in het magazine in 
plaats van ze op een aparte, uitneembare bijlage te 
drukken. Uiteraard kan je alle wandelkaarten ook online 
downloaden. Die van Landschap De Liereman vind je  
via deze QR-code.
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West-Vlaanderen

 Schobbejakshoogte, Brugge
Een overblijfsel van een heide- en stuifzandgebied 
en een van de toppers in Vlaanderen voor Noord-
Atlantische heide. Hier vind je nog landduinen, die 
in Vlaanderen vrij zeldzaam zijn.

 Heideveld-Bornebeek, Beernem 
Hier word je teruggeworpen naar de Brugse 
Zandstreek van de 17de eeuw. Geniet van dit  
historische heidelandschap waar poelkikker en 
levendbarende hagedis zich nog steeds thuis voelen.

Oost-Vlaanderen

 Heidebos, Moerbeke
Variatie troef op deze brede zandrug: droge bossen, 
schrale graslanden, struwelen, heidevelden – je 
vindt het allemaal. Daar profiteren veel vlinders 
van. Ook de boompieper laat zich al eens zien, 
parachutevlucht inbegrepen. 

 Maldegemveld, Knesselare
Het Maldegemveld is een mozaïek van droge en 
natte heide en schrale graslanden. Met een heerlijke 
soortenweelde als gevolg: zonnedauw, dophei, 
tormentil, stekelbrem, vleugeltjesbloem … Om van 
in zwijm te vallen! 

Antwerpen

 Stappersven, Kalmthout
Kleine kans dat je ze ziet, maar toch: de  
Kalmthoutse Heide (waar het Stappersven deel van 
is) is de enige plek in Vlaanderen waar gladde slang 
en adder samen voorkomen. Reden genoeg voor een 
bezoek, niet? 
 
 

 Landschap De Liereman,  
Oud-Turnhout

Dit uitgesproken Kempense landschap biedt dankzij 
haar erg gevarieerde biotopen kansen aan heel wat 
typische en spraakmakende heidesoorten. Nacht-
zwaluw of rugstreeppad zouden hier je pad wel eens 
kunnen kruisen.

 Bels Broek en Heide, Meerhout 
Tussen de stuifduinen hier krioelt het van het leven. 
Richt je blik naar de grond op zoek naar graafbijen 
en -wespen of heidespurrie en kruipbrem. Of speur 
de lucht af naar boompiepers, nachtzwaluwen en 
boomleeuweriken.

Limburg

 Hageven - De Plateaux, Pelt
De Dommel baant zich hier een weg door het 
schilderachtige landschap. Wie weet spot je het 
gentiaanblauwtje wel, een vlinder die voor zijn 
overleving afhankelijk is van de klokjesgentiaan en 
steekmieren.

        Mechelse Heide, Maasmechelen
De Mechelse Heide is een van de grootste heide- 
gebieden in Vlaanderen en vormt de toegangspoort 
tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Waag je  
aan een klim en je wordt beloond met prachtige 
vergezichten.

Vlaams-Brabant

         Averbode Bos en Heide
Averbode Bos en Heide is niet alleen een lappende-
ken van biotopen en soorten, maar ook van prach-
tige wandel- en fietsroutes. Laat je loodsen langs 
uitgestrekte bossen, vennen, moerassen, heides en 
graslanden!
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Uitgestrekte zandgronden met heide en levende landduinen waar het zand kan 
verstuiven zijn schaars. Deze tien gebieden staan garant voor uren struinen door het 
zand en genieten van eindeloze landschappen.  
Tekst: Yasmine Heynderickx

Stuivende natuur

10 x actief
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DE HANENKAM
EEN NJAM-NJAM-ZWAM

Focus

Een paddenstoel die hanenkam heet: de punker onder de zwammen? Echt punk ziet hij er niet uit, al 
mag zijn mooie dooiergele kleur er zijn. Helaas is de hanenkam een pak zeldzamer dan vroeger. Dat 
heeft te maken met de kwaliteit van onze leefomgeving. Droevig nieuws voor zowel natuurliefhebbers 
als culinaire liefhebbers. Tekst: Wim Verachtert

De hanenkam is een vrij goed herkenbare paddenstoel: warm geel, 

met onder de hoed iets wat op plaatjes lijkt, maar omschreven 

wordt als ‘onregelmatige ribben’. De hanenkam is dan ook niet 

nauw verwant met andere plaatjeszwammen. Hij hoort thuis in 

zijn eigen familie: de Cantharellaceae of cantharelfamilie.

Delicatesse 
Misschien zegt de naam ‘hanenkam’ je niets, maar klinkt de in 

keukens gebruikte naam ‘cantharel’ je als muziek in de oren. De 

hanenkam is een delicatesse die bekendheid geniet bij iedereen 

die graag paddenstoelen eet. Rauw heeft de paddenstoel een licht 

scherpe smaak, waaraan hij zijn Duitse naam ‘Pfifferling’ dankt. 

Maar eens bereid is de smaak helemaal anders. Googel eens op 

‘cantharel’ en je vindt vooral recepten. De geur is aangenaam en 

wordt vaak vergeleken met die van abrikoos. 

Cantharel komt van het Franse ‘chanterelle’, dat al in de zestiende 

eeuw gebruikt werd voor deze zwam. Maar tegelijk werd het 

woord ook gebruikt om een kraaiende haan te benoemen. Daar 

ligt wellicht de link met de hanenkam? 

Boombegeleider
De hanenkam is geen paddenstoel die strooisel of dood hout 

opruimt. Hij groeit op de grond, maar de zwamdraden in de 

bodem leggen contact met de wortels van bomen in de buurt. Je 

vindt de hanenkam dus altijd vlak bij bomen: bijvoorbeeld berken, 

eiken of grove dennen. De zwam levert voedingsstoffen aan de 

boom en krijgt er suikers voor terug. Paddenstoelen met zo’n 

leefwijze noemen we symbionten of boombegeleiders. Ook de 

vliegenzwam en het eekhoorntjesbrood zijn symbionten. 

De hanenkam mag dan wel samenleven met algemene boom- 

soorten, toch is hij veel zeldzamer dan de bomen in kwestie. Dat 

komt omdat hij groeit op een relatief zure bodem: in Vlaanderen is 

hij vooral op de zandgronden te vinden, elders op verzuurde 

bemoste taluds. Nauwverwante soorten zoals de bleke cantharel 

vind je op zwaardere bodems zoals bijvoorbeeld in het  

Zoniënwoud. 
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BROERTJE
In Vlaanderen kan je ook een valse hanenkam vinden. Die 

lijkt oppervlakkig op de hanenkam, maar heeft minder 

stevig vlees en andere (gevorkte) plaatjes. De valse 

hanenkam kent ook een andere leefwijze: als strooisel- 

opruimer in bossen en heiden. Hij is veel talrijker en wijder 

verbreid dan de ‘echte’ hanenkam. Je kan een valse 

hanenkam wel eten, maar de smaak is weinig bijzonder  

en hij zou bij overvloedig gebruik tot overvloedig  

darmverkeer leiden.

Niet te kweken
Vanwege zijn eerder genoemde culinaire kwaliteiten werd de 

hanenkam vroeger massaal geplukt. De Antwerpse mycoloog 

Imler plukte in 1942 alleen al in Westmalle 33 kg hanenkammen. In 

de twintigste eeuw was de soort veel talrijker dan nu. Nu moet je 

goed zoeken om nog cantharellen te vinden. Wegens die achter-

uitgang werd de hanenkam dan ook op de Rode Lijst geplaatst in 

de categorie ‘kwetsbaar’.

Hun bijzondere connectie met bomen zorgt ervoor dat hanen-

kammen niet gekweekt kunnen worden. Nochtans zit er steevast 

cantharel tussen als je een mengeling bospaddenstoelen in de 

winkel koopt. Dat gaat doorgaans om zwammen uit het  

buitenland, waar ze wel nog veel talrijker voorkomen. In  

Vlaanderen is het overigens verboden om paddenstoelen te 

plukken in bossen en openbare domeinen. 

Last van stikstof
Het is verleidelijk om de achteruitgang van de hanenkam toe te 

schrijven aan overmatig plukken. Maar langlopend Zwitsers 

onderzoek toonde aan dat paddenstoelen daar weinig last van 

hebben. Paddenstoelen komen voort uit ondergrondse zwamvlok-

ken. Zolang die niet beschadigd worden, blijven ze jaarlijks 

‘vruchten’ produceren. Stikstof blijkt de echte boosdoener: de 

stikstofdepositie zorgt ervoor dat bomen meer bladeren produce-

ren en de humuslaag in het bos dikker wordt. De hanenkam groeit 

liefst op strooiselarme plekjes: een bemoste bodem onder de 

bomen. Daarom vinden we hem nu vooral nog op plaatsen waar 

strooisel zich niet ophoopt, zoals in dreven of op taluds.

Focus

warme dooiergele kleur

onregelmatige ribben onder de hoed

trechtervormige hoed met 
een ingerolde rand

3-8 cm lange steel in dezelfde 
kleur als de hoed
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DE TREFZEKERE  
MIERENLEEUW

Seizoensweetjes

Oppervlakkig lijkt een volwassen mierenleeuw wat op een 

waterjuffer, met zijn grote vleugels en lange achterlijf. Maar in 

tegenstelling tot juffers zijn mierenleeuwen onhandige vliegers. 

Ze fladderen dus niet zoveel rond en zijn vaak ’s nachts actief. 

Mierenleeuwen zijn verwant met gaasvliegen. Samen behoren 

ze tot een aparte insectenorde, de netvleugeligen, met insecten 

die opvallend geaderde vleugels hebben.

De mierenleeuw dankt zijn naam aan de leefwijze van de larve. 

Die maakt een trechtervormig kuiltje in een zanderige bodem 

en graaft zich daarin onder. Hij heeft het op mieren en andere 

beestjes gemunt die langs de valkuil lopen. Door gericht zand-

korrels te mikken op een mier, valt de mier in het putje. Met 

zijn opvallende grijpkaken kan de mierenleeuw zijn prooi dan 

gemakkelijk verschalken. En vervolgens leegzuigen …

Er komen twee soorten mierenleeuwen voor in Vlaanderen: de 

vrij wijdverbreide gevlekte mierenleeuw (die in alle provincies 

voorkomt) en de zeldzamere zwartkopmierenleeuw (enkel  

in de Kempen). De gevlekte mierenleeuw kan je ook in de tuin  

tegenkomen: vaak graaft de larve een valkuiltje op een  

zanderige plek waar de regen niet aankan, bijvoorbeeld nog net 

onder een overstekende dakrand.

Je moet wat geluk hebben om hem te spotten, maar een ontmoeting met een mierenleeuw vergeet je 
niet snel. Dit lange, maar onopvallende insect ziet er even bizar uit als zijn naam doet vermoeden. En 
die naam, die dankt hij aan zijn nogal roofzuchtige jeugd … Tekst: Wim Veraghtert
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Seizoensweetjes

Wolfsklauwen: planten ouder dan dino’s

Het Carboon is de periode die duurde van ca. 350 miljoen tot 300 
miljoen jaar geleden. De eerste reptielen ontstonden toen en er waren 
primitieve insecten. Op de dinosaurussen was het nog miljoenen jaren 
wachten. De dominante vegetatie bestond uit wolfsklauwachtigen. Van 
die superoude familie sporenplanten vinden we nu nog vertegenwoordi-
gers terug. Destijds groeiden ze uit tot bomen, vandaag worden ze nog 
geen 15 cm hoog. Momenteel komen er in Vlaanderen nog drie soorten 
wolfsklauwen voor (een vierde, dennenwolfsklauw, overleefde de hitte 
van 2018 niet). Ze zijn intussen zonder uitzondering zeldzaam tot uiterst 
zeldzaam en groeien enkel op zandgronden. De meest wijdverbreide 
soort is de moeraswolfsklauw, die vooral in natte heidegebieden op kale 
bodem groeit. Een soort waarvoor Natuurpunt het verschil maakt!

De geheimzinnige gladde slang 
De gladde slang is een van onze drie inheemse slangensoorten, naast de 
adder en de gevlekte ringslang. Ze is niet giftig, wordt niet langer dan  
75 cm en voedt zich voornamelijk met andere reptielen en kleine zoog- 
dieren. In Vlaanderen komt ze nagenoeg alleen voor in kwaliteitsvolle 
heidegebieden in de Kempen. Met hun lichtbruine tot grijze kleur en 
vlekjes op de rug zijn ze goed gecamoufleerd. Ze warmen zich zelden 
open en bloot op in de zon en verstoppen zich liever in structuurrijke 
vegetatie. Om een beter beeld te krijgen van waar de soort voorkomt, 
worden in heel wat gebieden zwarte rubberen platen of ‘slangenplaten’ 
uitgelegd. Die trekken de gladde slangen aan. Onder de platen is het  
lekker warm en zijn de slangen veiliger voor predatoren. Krijg je graag 
een glimp van de gladde slang? Controleer dan gericht slangenplaten bij 
de juiste weersomstandigheden.

VRAGEN
aan Wim

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

Ik heb een neushoornkever 
gezien. Is dat bijzonder? 

De neushoornkever is een van de grootste 

insecten in ons land. Met een lengte van ca. 4 cm 

is het een indrukwekkend beestje. De larven 

leven vooral in houtsnipperhopen. Enkele 

decennia geleden was de neushoornkever 

ronduit zeldzaam, maar sinds we houtsnippers 

meer gaan gebruiken zijn, is deze soort toe- 

genomen. Intussen komt de neushoornkever in 

heel Vlaanderen voor, behalve aan de kust. Een 

zeldzaamheid kunnen we het niet meer noemen, 

maar een ontmoeting met een neushoornkever 

blijft natuurlijk bijzonder!

Wanneer vertrekt de  
nachtzwaluw?

De nachtzwaluw is een bijzondere vogel die 

vooral broedt in heidegebieden. Overwinteren 

doet hij in tropisch Afrika. Door zenderonderzoek 

zijn we meer te weten gekomen over deze 

mysterieuze vogel. We weten nu onder andere 

dat de nachtzwaluw tussen half augustus en  

eind september vertrekt voor een tocht van zo’n 

8600 km tot aan hun overwinteringsplek. Daar 

doet hij ongeveer 60 dagen over, da’s toch zo’n 

143 km per dag!
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Visie

Soorten verdwijnen razendsnel uit ons landschap. De belangrijkste oorzaak? Onze menselijke impact  
op hun leefgebied. Naast de ontregeling van het klimaat is die uitstervingsgolf één van de grootste  
uitdagingen van deze tijd. Europa ziet de bui hangen en kwam aanzetten met een 
biodiversiteitsstrategie én een natuurherstelwet. Wat doet Vlaanderen? Tekst: Jos Ramaekers

Een schets van 20 jaar anticlimax: al in 

2001 lanceerde een eerste decennium van 

de biodiversiteit. Teleurstellende  

resultaten dwongen een herkansing af in 

2010. Helaas: 2020 stond opnieuw in het 

teken van teleurstelling.  Met het dubbele 

initiatief van een biodiversiteitsstrategie 

en een natuurherstelwet gaat de derde 

poging verder dan de vrijblijvende beloftes 

van de vorige twee. Tegen eind dit jaar 

moeten alle landen concrete plannen op 

tafel leggen, met gebieden, doelen  

en maatregelen.  

Meer dan papieren bescherming

Voldoende leefruimte en de kwaliteit 

daarvan zijn de twee belangrijkste 

parameters voor behoud van natuur. 

Daarom staan er in de biodiversiteits- 

strategie oppervlaktedoelen. 30% van 

Vlaanderen moet een vorm van bescher-

ming voor natuur krijgen en daarvan moet 

1/3de een strikte bescherming genieten. 

Vlaanderen werkt momenteel aan een 

voorstel dat eind dit jaar aan Europa wordt 

bezorgd. Logischerwijs vormen de 

vogel- en habitatrichtlijngebieden de 

kerngebieden voor de plannen. We missen 

in de Vlaamse oefening echter verbinding 

van leefgebieden, robuustheid van natuur 

en meekoppeling van ander beleid (zoals 

waterbeleid). Het is ook nog onduidelijk 

welke maatregelen er komen om er meer 

dan een papieren bescherming van te 

maken.

Omdat natuur in de stad of in landbouw- 

gebied buiten de biodiversiteitsstrategie 

valt en omdat Europa ‘papieren bescher-

ming’ wil voorkomen komt de nieuwe 

natuurherstelwet met verplichte maatre-

gelen. 20% van iedere habitat op land en in 

zee moet tegen 2030 opnieuw gezond zijn. 

Dit nieuwe Europese wetsvoorstel is in juni 

gelanceerd en wordt de volgende twee jaar 

onderhandeld tot een verplicht kader om 

alle ecosystemen in Europa weer gezond 

te maken.

Klimaat en biodiversiteit: één strijd

Gezondere ecosystemen met een grotere 

biodiversiteit zorgen voor aanzienlijk 

betere resultaten om de gevolgen van 

klimaatverandering te milderen en rampen  

te voorkomen. Bovendien zorgen ze voor 

zuiver en voldoende water, schone lucht, 

gezondere bodems en algemeen welzijn. 

Met die initiatieven geeft Europa het 

goede voorbeeld voor de internationale 

klimaattop van december in Canada.

Maar wat doet Vlaanderen? Europa legt 

voor deze nieuwe initiatieven enkel de 

doelstellingen vast. De prioriteiten, 

maatregelen en middelen bepaalt ieder 

land of iedere regio zelf. Van de Vlaamse 

Regering mogen we dus een ambitieus 

eigen herstelplan verwachten met 

voldoende inspraak van wetenschappers, 

belangengroepen en burgers. Momenteel 

zijn we de Europese hekkensluiter op vlak 

van biodiversiteit. Een uitgelezen kans om 

daarvan weg te raken.

“20% van iedere 
Europese habitat op  
land en in zee moet 
tegen 2030 opnieuw 
gezond zijn.”

Europese ambities voor biodiversiteit:  
blijft Vlaanderen de hekkensluiter?

Voor de dennenwolfsklauw is het al te laat. Kan Vlaanderen 
verder biodiversiteitsverlies stoppen? 
© shutterstock
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Snuit

Goed nieuws: het Groot Bushcraftweekend (7-9 oktober) komt er weer aan! Slecht nieuws: 't is al volzet. Extra 
goed nieuws: zo hebben jullie nog een heel jaar oefentijd om volgend jaar een meesterklas bushcraft te geven in 
het Kinder Baas Bos. Hier alvast een spoedcursus!

SNUITSPOEDCURSUS BUSHCRAFT

Wat is bushcraft?
Bushcraft (spreek uit als ‘boesjkraft’) is de kunst van 

het leven in en met de natuur. Een bushcrafter kent 

dus allerlei technieken om zijn verblijf in de natuur  

zo aangenaam mogelijk te maken. Met als belang- 

rijkste principe: behandel de natuur altijd met respect. 

Anders krijg je misschien wel een tak naar je hoofd 

geslingerd of een mierennest in je onderbroek … Maak je eigen mes
Stap 1: pak een mes. 
Stap 2: maak met je mes een supercool 
mes van een tak. Bushcraft = simpel!

Snuiterijen

LEPELTJESGEWIJS
Bushcraftwoordenboek
Bushcrafters doen graag moeilijk en gebruiken vaak Engelse woorden. Wil je 

hen toch een beetje verstaan, leer dan alvast deze termen vanbuiten!

 f Dead standing: een dode boom die nog recht staat. Rot minder snel dan 

hout op de grond en brandt dus beter. 

 f Shelter: schuilhut of kamp

 f Carving: snijden, liefst in hout

 f Featherstick: verenstok, ideaal om vuur te maken.

 f Dutch oven: een gietijzeren kookpot die je op gloeiende kolen zet.

 f Firesteel: magnesiumstick, euh … staafje

Voor meer Snuitspiratie, 

surf naar Snuit.be

Eet je graag soep? Maak je eigen 

soeplepel! Eet je helemaal niet graag 

soep, maar wel choco? Maak je eigen 

chocolepel! Wil je weten hoe dat moet, 

scan de QR-code en bekijk ons filmpje 

op YouTube!
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NATUUR ...in de stad

Rond de Mechelse kerken tref je 

steeds dezelfde bomen aan: 

hemelboom en valse christusdoorn. 

Gekozen vanwege hun naam en 

wellicht een inside joke voor de 

groenplanners van de stad, want hoeveel 

voorbij- of kerkgangers zouden de hint  

begrijpen? De hemelboom is weliswaar Chinees 

maar er zijn vele hemels (zeven?) en daar is 

plaats voor iedereen … die zijn hemel verdiend 

heeft, uiteraard. De valse christusdoorn komt 

dan weer uit Noord-Amerika, en zoals het ‘valse’ 

in de naam al aangeeft, is het niet echt de boom 

wiens doornen gebruikt werden om Christus’ 

kroon te vlechten. Christus – zo menen we te 

mogen opmaken uit het Nieuw Testament – 

heeft Noord-Amerika niet bezocht.  

Valse christusdoorn is niet ingevoerd uit Amerika 

vanwege de doornen, hoe spectaculair die ook 

zijn (in Amerika is immers alles groter). De 

vruchten zijn evengoed spectaculair: donker-

bruine, kronkelige snijbonen, tot wel een halve 

meter lang. Die gelijkenis is geen toeval: valse 

christusdoorn is familie van onze sperziebonen 

en de christusdoornbonen werden in Amerika 

gebruikt als veevoer. Ze blijven hangen lang 

nadat de blaadjes afgevallen zijn. Onze  

veehouders lijken alsnog niet geneigd ze te gaan 

oogsten in de stad. Die vruchten zijn ook niet de 

reden dat de boom hier aangeplant werd. 

Als valse christusdoorn dan een  

‘vlinderbloemige’ is zoals onze boontjes, zou je 

een opvallende bloei verwachten, maar dat valt 

tegen. Het heeft mij enige jaren gekost om de 

bloei te kunnen zien: vaak verkeerd gezocht of 

net gemist, uiteindelijk toch gelukt. Zo’n queeste 

waarbij je je na de obligate foto afvraagt: was 

het dat nu? 

De reden dat de valse christusdoorn nu onze 

straten en (kerk)pleinen siert, is de herfstver-

kleuring: een rijk botergeel. Wij noemen het een 

nazomer, in Amerika heet het ‘Indian Summer’. 

Een kleurenspektakel zonder weerga dat eind 

september in Canada begint en opschuift naar 

het zuiden. Plantenjagers bezorgden in voorbije 

eeuwen zaden van tal van Noord-Amerikaanse 

loofbomen aan Europese boomkwekers zodat 

wij nu op bescheiden schaal evengoed kunnen 

genieten van de herfstkleurenpracht in onze 

parken en langs straten en pleinen in onze 

steden. Een wandeling in de stad is misschien 

niet even ‘wow, great’ of ‘awesome’, maar je 

waant je even in Amerika. En het kost je niets.

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.

Indian Summer in de stad
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...in je tuin

Ik ben een lijstjesman. Altijd al geweest. 

Inkomsten en uitgaven, meterstanden van de 

elektriek, opbrengst van de zonneboiler: alles 

wordt deftig bijgehouden. En vogels. Vogels 

worden ook op lijstjes bijgehouden. Het is een 

afwijking, ik weet het. Eén van de vele.

Het is najaar en dus is de trek bezig. Zot veel 

beesten vliegen, soms zonder dat je ’t doorhebt, 

boven je kop richting zuiden. Vinken, lijsters, 

duiven, mezen, aalscholvers, roofvogels. Al die 

beesten komen gewoon voorbij. Soms trekken ze 

zich geen bal aan waar ze vliegen, als ze maar zo 

rap mogelijk elders zijn. Dan heb je boven 

Gent-centrum plots een visarend. Of een velduil. 

Kiekendieven. Kuddes koperwieken, hordes 

duiven. En dan zijn er mensen die naar boven 

kijken en dat allemaal zien en doorgeven aan de 

mede-vogelaars. En dat wordt genoteerd. Want 

meten is weten.

Af en toe doe ik mee. Trektellen, heet dat. De 

vogels tellen die naar ’t zuiden trekken. Op 

strategische plaatsen staan we dan, gekende 

plekken waar massief veel vogels passeren: de 

E17’s en de E40’s van de vogelwereld. Meestal sta 

Vogellijstjes
je daar niet alleen en is het wel een gezellige boel. 

En de gsm’s staan niet stil, want trektelposten 

houden elkaar op de hoogte. ‘we hebben hier vier 

bruine kieks, die gaan jullie richting uit’ – en tien 

minuten later zie je vier bruine kiekendieven, 

statig zwierend in de lucht. Mega. Technologie 

heeft toch schone kanten.

Maar je hoeft niet de ultra-trekteller te zijn om 

mee te doen. Je hoeft geen super-vogelaar te zijn 

om er van te kunnen genieten. Soms is lui 

vogelen ook leuk. Een open hemel eind oktober 

en een schamel zonnetje: dan zit ik wel eens in 

mijn hof, met drie pulls aan. Naar boven kijkend, 

naar de vogels die passeren. En dan staat dat op 

mijn vogellijstje. Dan zie je dat op de website van 

Waarnemingen. Zestien graspiepers, overvlie-

gend zuid. Vierentwintig houtduiven, overvlie-

gend zuid. Haastige buizerd, overvliegend zuid. 

En af en toe eens zwaaien, die straffe vogels een 

goeie reis wensen. Zo van die lijstjes maken, da’s 

geen werk. Da’s ontspanning.

Bio: Tim De Winter is vogelaar en 

gids in het Gentse natuurreservaat 

Bourgoyen-Ossemeersen. Hij woont 

in een rijhuis in de Brugse Poort in 

Gent. Binnen zijn uren werkt hij bij 

de Vlaamse overheid en buiten zijn 

uren is hij bezig met o.a. boeken 

lezen, modelbouw en allerhande 

natuuractiviteiten.
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...in close-up

Het najaar vordert en het wordt 

koud buiten. Terwijl ik de trap 

afdaal, werp ik door het raam een 

blik op de tuinen. De bomen en 

struiken kalen en hun afgeworpen 

tooi ligt op de platte daken. Er hangt een 

jaarlijkse klus in de lucht ... 

Hé, een beest kruipt aan de binnenzijde tegen de 

hor omhoog. Een forse wants, dat zie ik, maar 

wel met vreemde achterpoten. Die zijn bijzonder 

lang, en ook nog eens erg breed afgeplat, gelijk 

roeispanen. Van ver doet het me ook denken aan 

de olifantsbroekspijpen uit de jaren 1970. Met 

zo’n opvallend kostuum is het opzoeken 

natuurlijk een makkie. De bladpootrandwants. 

Een randwants met bladpoten. De naam klopt.

Sinds 1999 in Europa (Italië) en in België het eerst 

gesignaleerd in 2006. Oorspronkelijk afkomstig 

uit Noord-Amerika en daar bekend als pestsoort 

die schade kan aanrichten aan naaldbomen. Een 

invasieve exoot! Nou ja, dat valt nog wel mee, al 

heeft ie zich op die korte tijd toch stevig weten te 

verspreiden, en werd ie in sommige jaren ook in 

grote aantallen waargenomen. Hij zuigt dus sap 

uit naaldbomen. Je vindt hem regelmatig op de 

nog groene kegels. Eitjes leggen de vrouwtjes in 

een lange aaneengesloten rij. Daar hebben ze 

maar een (spar- of dennen)naaldbreedte voor 

nodig! Een sliert liggende tonnetjes met duidelijk 

rond dekseltje aan de bovenkant. 

De pas uitgekomen nimfen hebben al heel  

wat poot, maar die verbrede en afgeplatte 

achter-scheen krijgt pas vervelling na vervelling 

vorm. Tot ze in het najaar met roeispaanpoten 

rondlopen en onmiskenbaar zijn! Ze over- 

winteren als imago, als volwassen exemplaar,  

en zoeken daarvoor een geschikt plekje op, niet 

te koud, niet te nat. Kortom: getuigend van een 

zekere gezelligheid, zoals bij u en mij ‘s winters 

binnen in huis. En tijdens die zoektocht, op het 

moment dat ze zonder scrupules open en bloot 

onze habitat betreden, passeren ze door ons 

menselijk blikveld. Betrapt!

Een raar beest op de hor

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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Natuurpunt Winkel

Natuurpunt Winkel
Grootste keuze aan 
natuurproducten

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

Natuurpunt agenda 2023

Leden € 15,29

Niet-leden € 16,99

Art. nr. 60113

Natuurpunt kalender 2023

Leden € 9,00

Niet-leden € 10,00

Art. nr. 60112

Pindakaas voor tuinvogels 
met meelwormen

Leden € 2,51

Niet-leden € 2,79

Art. nr. 10254

Premium pinda's 780 g

Van € 5,49 voor ledenprijs € 4,39

Art. nr. 20020

Premium pinda's 2,5 kg

Van € 14,99 voor ledenprijs € 11,99

Art. nr. 20028

Premium pinda's 12,5 kg

Van € 49,99 voor ledenprijs € 39,99

Art. nr. 20061

Voordeelpakket agenda & kalender 2023

Leden van € 26,99 voor € 21,59

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

CALORIERIJKE LEKKERNIJ
Deze pindakaaspothouder hang je aan een muur, boom of schutting. 
Je plaatst de pindakaaspot zonder deksel onder het dakje en wachten 
maar. Succes gegarandeerd!

PINDA VOEDERHUISJE
Met dit voederhuis zie je hoe de vogels vanuit verschillende posities de 
zachte en olierijke pinda's uit dit leuk vormgegeven voederhuisje halen. 
Het voedzame voer zorgt ervoor dat er veel vogelsoorten een hapje 
komen nemen. 

VOEDZAME PINDA'S

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.

Pindakaaspothouder Dublin

Leden € 5,39

Niet-leden € 5,99

Art. nr. 35026

Pinda voederhuis Princeton

Van € 13,99 voor ledenprijs € 11,99

Art. nr. 35164

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

   op stap met...
Michiel Wellens

MA 08:00

Maandag 08u00
Bij het begin van iedere dag licht ik de arbeiders in over de 

dagplanning. Samen overlopen we waar we naartoe gaan, wat 

we juist gaan doen en wat we nodig hebben. We nemen bewust 

tijd voor een lach en een koffietje. Kwestie van de dag luchtig  

te beginnen.

Dinsdag 11u00
Als begeleider kan je veel leren van de arbeiders. Over  

onderhoud en mechaniek bijvoorbeeld. Verschillende collega’s 

zijn daarin beter geschoold dan ik. Om je plan te trekken of om 

anderen bij te staan heb je een bepaalde basis nodig, daarom 

school ik me graag bij.

Bio 
Op twee-en-een-half jaar tijd 

uitgegroeid van arbeider in 

Molenstede naar vervangend 

begeleider in Lummen, om 

uiteindelijk opnieuw in 

Molenstede aan de slag te gaan 

als vaste ploegbegeleider: een 

cirkelbeweging die duidelijk 

maakt dat Michiel Wellens zijn 

draai heeft gevonden bij 

Natuurpunt. En zijn hart en 

ziel in zijn job steekt.

Zelf werken bij 
Natuurpunt? Scan 

deze QR-code! 
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Op stap met

Woensdag 10u00
Van juni tot november zijn we vooral aan het 

maaien in onze hooilanden en trilvenen, vaak met 

de hand. Nadien voeren we het maaisel – tot wel 

500 kg – met een ‘ijzeren paard’ af naar een 

maaiselhoop. Of nog beter: naar een  

compostplaats waar het verder verwerkt wordt.

Donderdag 14u00
Voor en na een uitgevoerd werk doen we een 

terreinbezoek, al dan niet met vrijwilligers. Hier 

hebben we varens weggemaaid om de heide en de 

zichtassen uit te breiden in het natuurgebied 

Dassenaarde. Een mooi resultaat waar ik oprecht 

gelukkig van word.

Vrijdag 08u30
Elke vrijdag zitten we samen met de begeleiders en onze 

consulent om planningen op te maken, personeelszaken te 

bespreken en administratieve taken te overlopen. Evaluatie- 

gesprekken met eventuele stagiaires of sollicitatiegesprekken 

reserveren we ook voor vrijdagen. 

 
Vrijdag 17u00

Om de werkweek goed af te sluiten, plan ik als getogen 

Diestenaar al eens graag een terrasje. Geregeld is dat met 

collega’s bij, zodat we samen kunnen genieten en eventueel 

kunnen nabespreken. Af en toe leidt dat tot prachtideeën.  

We zijn dan ook een topteam!

WO 10:00

DO 14:00

VR 08:30DI 11:00

VR 17:00
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Onlangs fietsten we door 

Amsterdam. Duizenden 

anderen waren er ook, op 

zoek naar coffeeshops, 

nieuwe kleren of een glas 

oranje natuurwijn. Ik had net iets  

waanzinnigs gespot in één van de drukste 

winkelstraten van de stad: fossielen van 

driehonderd miljoen jaar oud, zomaar 

vervat in de gladde stoepstenen.  

Driehonderd miljoen! Dat is misschien wel 

evenveel als het aantal voeten dat er dit 

jaar al overheen stapten. Terwijl een 

niet-aflatende stroom shoppers tegen ons 

opbotste, zagen we het stralend witte 

torentje van een fossiele zeeslak, duidelijk 

afgetekend tegen en voor eeuwig vervat in 

de donkerblauwe steen van het trottoir. 

Een straalvormige schelp, ongelijke 

tweekleppige schelpen of brachiopoden, 

honingraatachtige koralen ... Ze passeer-

den allemaal de revue. Vol ongeloof keek ik 

om me heen. Ik wilde roepen: ‘Mensen! 

Hier is iets geweldigs te zien! Geen 

peperduur entreeticket nodig, geen gids, 

enkel je ogen. Misschien zitten dezelfde 

fossielen zelfs in jouw vensterbank of 

keukenblad!' Wijselijk hield ik mijn mond. 

Op de gezellige stadscamping waar we 

sliepen, had ik ook al zoiets aan de hand. 

Terwijl ik naar het sanitaire blok wandel, 

praat ik met mijn dochters. Simultaan 

schuiven de dieren die ik hoor voorbij op 

een tweede spoor in mijn hoofd. In 

gedachten noteer ik: keep, pimpelmees, 

het baldadige geschetter van meerkoeten. 

Ik zie een gaatje in de grond, het werk van 

een muis. Een grijze veer, vroeger eigen-

dom van een houtduif. We worden wakker 

gemaakt door een ijverige zanglijster en 

het avondlied van de merel wiegt ons in 

slaap. Door alles heen krijsen luidruchtige 

halsbandparkieten. 

Enkele weken later parkeren we ons 

kampeerbusje in het heerlijke Wales.  

’s Ochtends, tijdens die heilige eerste 

koffie, ontwaar ik tussen een massa 

boerenzwaluwen enkele andere  

kwetteraars: puttertjes! Zo veel heb ik er 

nog nooit bij elkaar gezien. Wat een 

schoonheden. Dat knalrode kopje! Dat 

hevige geel aan hun flanken! De uit- 

gestrekte weides op de camping staan vol 

wilde bloemen en distels, niet moeilijk dat 

ze hier zo graag zijn. Een vriend vond al 

eens een van hun ontroerend mooie 

veertjes, met dat felle, bijna exotische geel. 

Ik nog nooit. Terwijl ik naar de douches 

wandel, vraag ik mezelf af wanneer mij 

zoiets moois in de schoot zou vallen. En 

geloof het of niet, nog geen minuut later 

duikt het veertje op, vlak voor mijn voeten. 

Mijn dag kan niet meer stuk. 

Een paar dagen later weer van dat. Na een 

prachtige wandeling op het schiereiland 

Llyn arriveren we op het strand, waar twee 

eikapsels van hondshaai ons lijken op te 

wachten, alsof iemand ze daar speciaal 

voor ons heeft neergelegd. Zo lijkt het 

altijd te gaan. Eens je weet wat voor moois 

er allemaal is, is het onmogelijk het niét 

meer te zien. You cannot unsee it, zoals  

ze het zo mooi zeggen, hier in  

Groot-Brittannië.

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.

Horen, zien (en zwijgen)

“Eens je weet wat 
voor moois er 
allemaal is, is het 
onmogelijk het niét 
meer te zien.”

Column
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Schenken

“Mechelen verdient nog 
meer natuur”
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Achter de verbluffende opbrengst van Expeditie Natuurpunt 2022 staan al even verbluffende deelnemers. Eén team dat  
meteen in het oog sprong was ‘Onze mama’s mogen ook mee’. Twee mama’s en hun twee kinderen van 14 zamelden  
€ 2.256,41 in voor het Mechels Broek. 

Tineke Marivoet: “Het idee om mee te doen kwam van mijn zus Liesbet. Zij had al eerder meegedaan en was erg enthousiast. 
Aangezien mijn oudste zoon Jolan en haar oudste dochter Winter niet liever doen dan kampen bouwen, ravotten of  
wandelen in de natuur, vroegen we hen om ons te vergezellen. Met de papa’s als teamcoach was het familieteam compleet.”

“Als geboren en getogen Mechelaars kozen we ervoor het Mechels Broek te steunen. Een zalig gebied vlak bij de stad, maar 
we zijn het er allemaal over eens dat Mechelen nog meer natuur verdient. Zelfgebakken koekjes, een wijn- en cavaverkoop  
en een tapasavond in de Noen waren voldoende om onze centjes vlot bij elkaar te krijgen. De Expeditie was voor ons een 
topervaring. De teamcoaches waren zelfs wat jaloers. Volgend jaar verandert de teamnaam dus misschien naar ‘Onze papa’s 
mogen deze keer mee’.

Jeukt het om zelf mee te doen? Blokkeer alvast 24 en 25 juni 2023 voor de volgende Expeditie.  

Vanaf december starten de inschrijvingen, dus hou www.expeditie.natuurpunt.be in het oog.  

Zin in een voorproefje? Bekijk dan de aftermovie van de voorbije editie via deze QR-code!
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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

Roek @simonp_naturepictures Goudvink @siebes_eye

Bever @_ellen_v_83 Vuursalamander @fascinated_by_nature

Putter @sabine_van_hecke Ransuil @fransbruinsma

Mechels Broek @celestvandessel

Scholekster met snack @fminnebo Vos @van_elven_ludo

Ree @natuurfotografie9031

Foodsharing @geco_photoworld

Keizerlibel @eric_van_hul

Steenmarter @an.meert_anotherlook Muurhagedis @svenscraeyen

Driestreepspin @koen.crabbe

Reiger in de mist @fotografiedamme
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Agenda

Schrijf je in voor de 
sponscursus! 
Wil je te weten komen waarom water en natte natuur zo belang-
rijk zijn in tijden van klimaatverandering? Schrijf je dan snel in 
voor de Sponscursus van Natuuracademie, in samenwerking 
met Join For Water en De Milieuboot. 
 
Vanaf januari 2023 vertellen experts als professor Marijke 
Huysmans (VUB), Stijn Van den Vondel (UA), Dirk Glas (Join For 
Water) en Annelies Jacobs (Natuurpunt Studie) je vanop unieke 
locaties in Vlaanderen hoe het onder andere zit met ons grond- 
en drinkwater, hoeveel natte natuur er was en is in Vlaanderen, 
en hoe je zelf een spons kan maken van je tuin. Daarnaast krijg 
je een sponspakket thuis gestuurd en kan je direct na de cursus 
mee met de (spons)excursies van de Milieuboot.
 
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/sponscursus

Nacht van de Duisternis
Zelfs vanuit de ruimte is Vlaanderen een baken van licht. Dat 
klinkt misschien hoopgevend, maar dat is het eigenlijk net niet. 
Ons kwistige lichtverbruik heeft een grote impact op onze natuur. 
Dat brengt Nacht van de Duisternis jaarlijks onder de aandacht. 
Duik met een gids het nachtleven van onze natuur in en ontdek 
aan den lijve waarom het zo belangrijk is om onze nachtdieren 
effectief hun duisternis te gunnen. 

Hou zaterdag 8 oktober dus vrij in je agenda en domper je onder 
in een sfeer van mysterie en zinnenprikkelende verwachting! Het 
ijzige gekras van een uil, het dartele gefladder van nachtvlinders 
of de voorzichtige tred van een bosmuis – wie weet wat kom je 
allemaal tegen …

Kijk voor meer informatie op www.natuurpunt.be/agenda

Activiteiten 
& Cursussen 

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

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/agenda

24.09
Workshop: Waarnemingen.be  
en ObsIdentify

Avelgem

24.09 Cursus: DoeNatuur Herentals

25.09 Excursie: Spinnensafari Eeklo

27.09 Lezing: Natuur op doktersvoorschrift Oostende

29.09 Cursus: Planten beter leren kennen
Temse -  
Steendorp

01.10 Workshop: Vuurkeuken taart en gebak Asbeek

04.10 Cursus: Roofvogels Westerlo

04.10 Cursus: Klimaatverkenner Brakel

06.10 Cursus: Spoorzoeken Mechelen

06 & 
07.10

Workshops: Bushcraft meesterklassen Sint-Joris-Weert

12.10 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Essen

17.10 Lezing: De geheimen van de vogeltrek Heverlee

22.10 Cursus: Paddenstoelen voor gevorderden Bornem

26.10 Cursus: Paddenstoelen voor beginners Berchem

27.10 Comedyvoorstelling: Flirten in ’t groen Lichtaart

15.11 Lezing: Otter versus bever Ranst

16.11
Lezing: Weetjes en verhalen over padden-
stoelen

Mortsel

15.12 Lezing: Samenleven met de steenmarter Ternat

11.01 Cursus: Leren kijken naar vogels Lanaken
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AgendaAgenda

25.09
Diepenbeek
BOOMKIKKERSAFARI
Kom boomkikkers spotten in hun  
natuurlijke biotoop aan de Dauteweyers.

Zondag 25 september, 14u-16u30
Parking 1, St.-Servatiusstraat tegenover 
de Steenakkerstraat, Diepenbeek

01.10 
Holsbeek
NACHTSAFARI IN HET  
DUNBERGBROEK
Lekker lang opblijven en in het donker 
dieren spotten die je anders niet ziet. 
Trek je stoute schoenen aan en ga mee op 
nachtsafari! 
Zaterdag 1 oktober 2023, 19u tot 22u
Brug over de Winge, Molenbaan,  
Holsbeek 

02.10 
Zottegem
ZWALMVALLEI CHALLENGE 
Wandel jij mee 5, 13 of 28 km voor de 
natuur in de Zwalmvallei? De wandeling 
van 5 km is kinderwagen- en rolstoel-
vriendelijk.

Zondag 2 oktober, 8u-16u 
OC Strijpen, Sint-Andriessteenweg 163, 
Zottegem 

08-09.10
Oudenburg
OOG VOOR NATUUR
Natuurfotografen Hoge Dijken bestaat 
15 jaar en dat vieren we met het beste 
wat de amateurnatuurfotografie in onze 
streek kan voorleggen!

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober,  
10u-18u 
Biezenbilk, Ettelgemsestraat 24,  
Oudenburg

18.09
Gentbrugge
TWEEDEHANDS BOEKEN/CD/
DVD/PLATENBEURS 
De 7de en laatste beurs ten voordele van 
de groei van de Gentbrugse Meersen.

Zondag 18 september, 10u-18u 
Klimaatloods Natuurpunt,  
Weverbosdreef aan de kruising met de 
Houw, Gentbrugge

17.09
Hasselt
AVONDWANDELING MET  
NATUURGIDS 
Tijdens deze bijzondere gegidste  
wandeling gaan we ‘s avonds op pad door 
het bos op zoek naar nachtleven.
 
Zaterdag 17 september, 19u-21u30 
BC Kiewit, Putvennestraat 112, Hasselt

Ben jij binnenkort JNM’er? 
Wil jij graag ravotten in de bossen? De natuur ontdekken? De natuur beschermen? Ben je  
tussen 7 en 26 jaar? Wees op 24 & 25 september meer dan welkom op de startdagen van  
JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu), je beestigste jeugdbeweging! Alle info vind je op  
onze website via www.jnm.be/startdagen.

Zaterdag 24 en zondag 25 september
Over heel Vlaanderen en Brussel

18.09 
Zwevegem
TE LAND, TE WATER EN  
IN DE LUCHT
Een gezinsactiviteit waarbij we kinderen 
proberen te verwonderen over de natuur 
rondom ons. Schrijf je in door een mailtje 
te sturen naar  
ignacetanghe@yahoo.com. 
Zondag 18 september, 14u-16u
Loods Natuurpunt Zwevegem,  
Kraaibosstraat, Zwevegem
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Agenda

22.10
Scherpenheuvel-Zichem 
NACHTELIJKE WANDELING IN DE 
DEMERBROEKEN
Een avontuur gekruid met Zichemse 
legendes en natuur uit de Demerbroeken. 

Zaterdag 22 oktober, vertrek  
om 19u30 - 19u45 - 20u - 20u15
Ernest Claesstraat 152,  
Scherpenheuvel-Zichem

25.11
Westmalle
6DE PUUR NATUUR QUIZ
Toffe quiz over fauna en flora.  
Inschrijving: 18 euro per ploeg op  
rekening BE80 7512 0545 9477 van  
Natuurpunt Voorkempen met vermel-
ding van de groepsnaam van de ploeg. 

Vrijdag 25 november, 20u 
GC Alice Forceville, Sint Jozeflei 26, 
Westmalle

13.11
Halle
HERFSTLANDSCHAPWANDELING 
Wandeling van 5 km door Natuurgebied 
Grote Zenne en langs holle wegen.

Zondag 13 november, 14u-17u 
Achter de kerk van Lembeek,  
S. De Waelplein, Lembeek

29.10
Haasdonk
BOSBADEN
Heb jij al eens van Shinrin-Yoku gehoord? 
Dat is Japans voor baden in het bos of de 
bosatmosfeer. Doe je mee?

Zaterdag 29 oktober, 14u-17u
Haasdonkse bossen, tussen Tassijnslaan 
en Vossekotstraat, Haasdonk

12.11
Lier
BENEFIETAVOND KLEINE  
NETEVALLEI 
Benefietavond voor de Kleine Netevallei 
met verkoop van unieke (natuur)voor-
werpen. Bekijk het volledige aanbod op 
www.natuurpuntwielewaal.be. Bieden 
per mail is ook mogelijk. 
 
Zaterdag 12 november, 20u  
Lokaal Zevenberg, Peter Benoitlaan 6, Lier 

27.11  
Knokke-Heist 
NEPTUNUS STRUINT IN DE 
BRANDING 
Op zoek naar aanspoelsels op het strand. 
Stevige strandschoenen en warme  
winddichte kledij zijn een must.  
 
Zondag 27 november, 14u-17u   
Surfers Paradise, Zeedijk-Het Zoute, 
Knokke-Heist

23.10   
Brussel
KLIMAATMARS MET  
NATUURPUNT
Stap met ons mee in de Klimaatmars en 
roep de politiek op tot actie! Inschrijven 
via www.natuurpunt.be/klimaatmars

Zondag 23 oktober, 13u
Monument Hemel en Aarde,  
Koning Albert II-laan, Brussel

10.12
Pelt
WINTERWULPWANDELING
Voor één keer in het jaar is het Hageven  
’s avonds open om te mogen wandelen. 
Vrij vertrek tussen 17u en 19u.  
Kaarten vooraf te verkrijgen in het  
bezoekerscentrum.

Zaterdag 10 december, 17u tot 19u
BC Hageven, Tussenstraat 10, Pelt

Bekijk alle activiteiten op

www.natuurpunt.be/
agenda

Dag van de Natuur 
voor Kids 

26 november
Kom mee zoeken naar takjes, bessen, 

blaadjes, twijgen … kortom alle natuur-
lijk knutselmateriaal dat je pad kruist 

in de buurt van het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder. Na al dat sprokkelwerk 
knutselen we onze vondsten samen met 
een creatieve natuurgids in elkaar. Vanaf 

8 jaar, (groot)ouders ook welkom!

Zaterdag 26 november, van 14u tot 16u
BC Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 

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

ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Foto cover: Vliegend hert, still 'Onze Natuur, De Film'

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

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

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

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

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

Een goed stikstofbeleid biedt investerings- 

zekerheid voor de Vlaamse landbouwer, 

neemt de volksgezondheid ernstig én 

beschermt kwetsbare natuur. Dat sommige 

landbouworganisaties halsstarrig blijven 

pleiten voor een strategie van wegkijken en 

minimaliseren, is schuldig verzuim waar de 

boer het gelag voor dreigt te betalen.

Feiten veranderen niet door ze niet te willen 

zien. En toch blijft een aantal stemmen bin-

nen de landbouwsector vandaag vasthouden 

aan de strategie om het stikstofprobleem te 

minimaliseren, of zelfs te ontkennen. 

De stikstofproblematiek draait niet alleen 

om de landbouwsector. Op het spel staat de 

gezondheid van de hele bevolking, de  

natuurkwaliteit in ons aller leefomgeving en 

de bescherming van de burger tegen de  

financiële impact van de schadevergoedingen 

die Vlaanderen moet betalen als onze regio 

niet voldoet aan de Europese richtlijnen.

Het evenwicht tussen ecologische en econo-

mische waarden is zodanig uit balans geraakt 

dat een stevige correctie en een herstelbeleid 

nodig zijn. Het was nooit zover gekomen als 

er onder druk van de landbouwlobby geen 

halfslachtige regels waren geïmplementeerd. 

Net dat getalm heeft ertoe geleid dat de  

economische en sociale problemen voor de 

landbouwsector en de schade aan de natuur 

vandaag zo groot zijn. Tot voor kort werden 

vergunningen uitgereikt waarvan je perfect 

kon voorspellen dat ze juridisch niet zouden 

standhouden. Zowel de landbouwlobby als de 

toenmalige Vlaamse Regering heeft boter op 

het hoofd. 

De Vlaamse landbouwers die de voorbije 

weken hun stem lieten horen,  vroegen vooral 

om een toekomstperspectief. Gelijk hebben 

ze. De Vlaamse Regering moet nu slagvaardig 

en snel optreden en duidelijkheid scheppen in 

het aanslepende stikstofdossier. 

Bart Vangansbeke

Een portie politieke moed
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“De landbouwers die 
de voorbije weken 
hun stem lieten horen, 
vroegen vooral om 
toekomstperspectief – 
gelijk hebben ze.”
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www.natuurkijkers.be • Bestel online in onze webshop •  Gratis bezorging 
Natuurkijkers.be is een erkend Natuurpunt partner - Nederstraat 25 - 9700 Oudenaarde - T 055 61 33 13 - info@natuurkijkers.be

ZEISS SFL 8x40 & 10x40
✔  licht en zeer compact
✔  levensechte kleurgave met hoogste detailniveau
✔  nauwkeurige scherpstelling door SmartFocus concept
✔  minimale scherpstelafstand van 1,5 meter
✔  gezichtsveld van 140 m voor de 8x40

AANBEVOLEN DOOR DÉ  
TELESCOPENSPECIALIST

VERKRIJGBAAR VANAF 

JUNI ’22

LAAT JE
DE WEG WIJZEN

DEPANNE.BE/WANDELEN

ONTDEK ONZE WANDELKALENDER



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. 
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