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   Landbouw en natuur 
        zij aan zij

T
oen Natuurpunt me 15 jaar geleden vroeg om mijn koeien te laten grazen in haar 

natuurgebieden was ik direct enthousiast. Ik was net gestopt met geiten houden  

omdat de crisis me zou verplichten om mijn boerderij uit te breiden. Meestappen in het 

klassieke landbouwpatroon zag ik niet zitten. Ik wilde tijd overhouden voor mijn vrouw 

en drie kinderen. Samenwerken met Natuurpunt past goed bij mijn filosofie om een 

eerlijk en kleinschalig landbouwbedrijf uit te bouwen. Landbouw moet voor mij ingebed zijn in de 

samenleving dus waarom niet samenwerken met een organisatie als Natuurpunt?

Collega boeren bekijken mijn samenwerking met Natuurpunt soms wat argwanend. Ze begrijpen 

niet dat het een meerwaarde kan zijn. Voor mij is het een manier om het alternatieve karakter van 

mijn boerderij te benadrukken. Mijn klanten zijn heus niet allemaal Natuurpuntleden maar ze 

respecteren wel dat ik met beperkte middelen aan vleesproductie doe. In tijden waarin vleescon-

sumptie onder vuur ligt, waarderen zij mijn eerlijk en natuurlijke vlees. 

Ook vanuit groene hoek zijn er iets teveel vooroordelen ten opzichte van het effect van landbouw  

op de natuur. Boeren doen vandaag de dag op hun veld niet meer wat ze willen maar proberen te 

doen wat ze kunnen en wat ze nog mogen. Zo is er op mijn velden best nog wel wat natuur: haas, 

patrijs, kievit, kwikstaartjes, leeuwerik … 

Natuurlijk mogen we elkaar kritisch bekijken maar ik vind dat we vooral moeten proberen om zo 

goed mogelijk samen te leven. Dat is mij aardig gelukt: als eigenzinnige landbouwer werk ik goed 

samen met een niet zo evidente partner als Natuurpunt. Ik maakte er vrienden, engageerde me  

als vrijwilliger en leer nog graag elke dag dingen bij over de natuur.    

Blader door naar pagina 44 en werp een blik achter de schermen van mijn landbouwbedrijf. 

Groetjes,

     Jos Vanderlinden
    landbouwer en vrijwilliger Natuurpunt Diepenbeek
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jouw voordeel

Korting op elektrische fiets Lampiris
Bestel jouw elektrische heren-, dames- of plooifiets 
tot 14 augustus en geniet van 600 euro korting.  
Je betaalt 1.199 euro in plaats van 1.799 euro. 
Geniet naast de korting van tal van diensten zoals 
twee jaar garantie en een jaar gratis fietsbijstand. 
Dit aanbod is enkel geldig voor leden die klant zijn 
of worden bij Lampiris.
www.lampiris.be/natuurpunt-fietsactie
www.natuurpunt.be/fietsen

Voordelige uitstapjes 
Heb je deze zomer zin in een leuke uitstap in eigen 
land? Vergeet je lidkaart niet en geniet korting.
 
Plantentuin in Meise
Ledenvoordeel: Op vertoon van je lidkaart krijg  
je 50% korting op een toegangsticket. Dat wil  
zeggen dat je 3,5 euro betaalt in plaats van 7 euro. 
Maximum 2 volwassenen per lidkaart  
(-18 jarigen gratis). 
 
Sea Life in Blankenberge 
Ledenvoordeel: Sea Life Blankenberge biedt je  
het hele jaar door een korting van 4,5 euro per 
persoon op vertoon van je lidkaart.  
Max. 4 personen per lidkaart.  www.sealife.be
 
Aquascope in Virelles 
Ledenkorting: - 1 euro per persoon op vertoon van 
je lidkaart
 
De Grotten van Han 
Ledenkorting:  15% korting op vertoon van je 
lidkaart.

Meer ledenvoordelen op  
www.natuurpunt.be/ledenvoordelen.

28

48

41
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Zien door te luisteren
Bechsteins vleermuis vliegt ijskelder binnen.
Foto: Karl Vanginderdeuren
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Kort

    Mijn 
BEELD

Fint paait weer 
dankzij  
proper water

Red de polder-
graslanden 

nieuws

Op enkele zwoele avonden begin 
mei hebben vrijwilligers van 
Natuurpunt Rupelstreek, samen 
met medewerkers van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, het 
paaien van de fint in kaart ge-
bracht. De fint is een grotere broer 
van de haring en kan 60 cm lang 
worden en wordt ook wel de meivis 
genoemd. Hij leeft in zee, maar 
plant zich voort in zoet water. Tot 
een eeuw geleden trok de vis 
massaal de Schelde op. Volgens de 
overlevering was hun gespetter in 
de paaiperiode soms zo fel dat het 
de oeverbewoners uit hun slaap 
hield. Dit jaar was het natuurspek-
takel te bewonderen in de Rupel en 
zelfs in de Nete. Dat was al 100 jaar 
geleden. De terugkeer van de fint 
wijst op een verbetering van de 
waterkwaliteit. 
www.natuurbericht.be 

Natuurpunt, Vogelbescherming 
Vlaanderen en de West-Vlaamse 
Milieufederatie hebben de Vlaamse 
regering in gebreke gesteld. De 
natuurorganisaties vinden dat de 
regering onvoldoende doet om de 
unieke poldergraslanden en 
bijhorende weidevogels te bescher-
men. Na 20 jaar politiek getouw-
trek nam de Vlaamse regering een 
beslissing over de graslanden. Het 
bleef echter een halfslachtige 
oplossing: wat al beschermd was, 
blijft beschermd, 4000 hectare 
wordt niet aangeduid op de 
beschermingskaart en 3000 
hectare krijgt een schijnbescher-
ming. Zo blijft het gebruik van 
onkruidverdelgers en frezen er 
toegelaten. Bovendien gelden de 
bepalingen maar tot 2020. Daarna 
dreigt onzekerheid, zowel voor de 
natuur als voor de landbouwers.

Karl Vanginderdeuren is een bioloog 
met een grote voorliefde voor moeilijk 
waar te nemen zoogdieren. Samen 
met Pieter-Jan maakt hij jacht op de 
perfecte foto.

Pieter-Jan D’Hondt en ik fotograferen al 
jaren samen, vooral vleermuizen en andere 
zoogdieren. Het fotograferen van vleermui-
zen is teamwerk: veel rijden, weinig slapen, 
veel prospecteren, en bergen materiaal op 
moeilijk te bereiken plekken krijgen. 
Vorig jaar besloten we naar een kleine 
ijskelder te rijden omdat we wisten dat  
de zeldzame Brandts vleermuizen daar 
zwermen. Enkele dagen per jaar komen 
mannetjes en wijfjes samen in de winter-
verblijven om met de andere sekse te 
communiceren, te fladderen en elkaar het 
hof te maken.
We plaatsten camera’s, flitsers en een 
laserstraal rond de invliegopening. Wanneer 
een vleermuis de straal onderbreekt, gaan  
de flitsers automatisch af en wordt een foto 
genomen. Wijzelf staan buiten de ijskelder, 
met afstandsbedieningen, om het gedrag 
van de dieren niet te beïnvloeden met onze 
lichaamswarmte.
Naast enkele Brandts vleermuizen troffen 
we raak met een mooie Bechsteins vleer-
muis, een typische bewoner van oude bossen 
die waarschijnlijk aangetrokken werd door 
de echolocatie klikgeluiden van de zwer-
mende Brandtsen. De foto werd genomen 
met breedhoek, en we zagen het resultaat 
pas tegen de ochtend, toen we het toestel 
gingen ophalen. Leuk aan het beeld vind  
ik dat de sensor al even belicht werd voor  
de flitsers afgingen. Zo zie je nog enig  
detail in het bos achterin het beeld.
www.karlvanginderdeuren.be

Interesse in vleermuizen? Neem dan deel 
aan een activiteit tijdens de Nacht van de 
Vleermuis op 26 & 27 augustus.. 

3000 wandelaars nemen deel aan Walk 
for nature in Lubbeek. In totaal wordt 
5000 euro ingezameld voor natuurge-
bieden in de streek.

17 april

Op de oever van de Schelde bij Bornem 
is een narwal gevonden. De “eenhoorn 
van de zee” leeft normaal in het 
Noordpoolgebied.

28 april

Op de algemene vergadering van 
Natuurpunt kondigt algemeen 
directeur Chris Steenwegen aan 
dat we de symbolische kaap van 
100.000 leden dit jaar nog willen 
ronden.

1 mei
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In de putten  
met Dirk Draulans

In het natuurdagboek “In de Putten” tiegt 
Dirk Draulans ons een jaar lang mee naar de 
Scheldepolders vlak bij de haven. Het wordt 
een wonderlijke ontdekkingstocht met 
prachtige weidevogels en een heldere analyse 
een conflictregio.

Welke vogel staat op de voorflap van het boek?
Doe mee en maak kans op één van de tien 
exemplaren van het boek:  
www.natuurpunt.be/wedstrijd

Te koop in de Natuurpunt Winkel
Artikel Nr.: 3100045
Ledenprijs: 20,25 euro
Niet ledenprijs: 22,50 euro
www.natuurpunt.be/winkel

Zakgids Dagvlinders

De Zakgids Dag-
vlinders is dé 
veldgids om dag-
vlinders in Neder-
land en Vlaanderen 
te leren kennen en  
je voor te bereiden 
op het Grote 
Vlinderweekend.
Aan de hand van 
meer dan 600 
tekeningen van 

gerenommeerd natuur-
illustrator Richard Lewington, kan je de 
vlinders in de verschillende levensstadia in 
hun leefomgeving zien. In samenwerking  
met Natuurpunt.

Te koop in de Natuurpunt Winkel
Artikel Nr: 1561745
Ledenprijs: 13,63 euro
Niet ledenprijs: 14,99 euro
www.natuurpunt.be/winkel

20 miljoen  
waarnemingen

Nieuw LIFE-project  
in Demervallei       NATUUR

    PRODUCT

Natuurdatabank waarnemingen.be 
rondt de kaap van twintig miljoen 
meldingen. Het ging om een 
melding van een zingende nachte-
gaal in natuurgebied de Boelare-
meersen in Geraardsbergen door 
Bart Uitterhaegen. Het succes van 
waarnemingen.be illustreert de 
kracht van citizen science. Vrijwil-
ligers zorgen voor een massa aan 
informatie die onmogelijk louter 
met professionele krachten 
verzameld zou kunnen worden. 
Met twintig miljoen waarnemingen 
op acht jaar tijd is de website 
uitgegroeid tot een belangrijke bron 
voor natuuronderzoek in België. 
Natuurliefhebbers voeren er 
soorten, aantallen en vindplaatsen 
van observaties in. Bijna de helft 
van de gegevens wordt rechtstreeks 
vanuit het veld via apps ingevoerd.
www.waarnemingen.be

De Europese Commissie zal de 
komende 6 jaar 6,3 miljoen euro 
investeren in de ontwikkeling van 
de Demervallei in Limburg en 
Vlaams-Brabant. Daar zal kwets-
bare topnatuur in het gebied van 
profiteren zoals de kwartelkoning 
en roerdomp. Daarnaast is het ook 
goed nieuws voor omwonenden, 
toeristen en de lokale horeca. Na 
het project zal de Demervallei ook 
een grotere hoeveelheid water 
kunnen bufferen. Natuurpunt en 
het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) coördineren het project en 
werken voor de uitvoering samen 
met de Vlaamse Milieumaat- 
schappij (VMM) en Regionaal 
Landschap Haspengouw (RLHV). 
Natuurpunt is met dit LIFE-project 
niet aan haar proefstuk toe: dit is 
het 36ste LIFE-project waaraan we 
deelnemen.  
www.natuurpunt.be/life

Sociale media worden overdonderd 
door duizenden boodschappen die 
gericht zijn aan Eurocommissarissen 
Vella en Timmermans. De bood-
schappen pleiten voor het behoud 
van de Europese natuurwetten.

16 mei

Minister Schauvliege kondigt in De 
Morgen de betonstop aan. Goed 
nieuws, maar de sense of urgency 
ontbreekt. Uitbollen tot 2050 kunnen 
we ons in Vlaanderen niet permitteren.

23 mei

Natuurpunt trekt samen met het 
actiecomité Zonhoverheid, BBL en 
Bos + naar de Raad van state om te 
voorkomen dat het Essersbos onder 
het beton verdwijnt.

15 juni
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Pocket G
uide to the B

u
tterflies of G

reat Britain and Ireland 
Lew

ington

A pocket guide to 
all the butterflies 
of Great Britain 
and Ireland

•	Includes up-to-date  

information on all our  

resident and migrant  

butterflies, together  

with a selection of  

day-flying moths

•	All stages of the life cycle 

beautifully illustrated

•	Presented in an  

accessible, easy-to-use 

format, including a new illus-

trated ‘at a glance’ 

identification section

•	Ideal for both beginners  

and more experienced  

butterfly enthusiasts

Zakgids

Dagvlinders
voor Nederland 
           en Vlaanderen

Richard
Lewington

Richard Lewington is 

one of Europe’s leading 

natural history artists and 

a knowledgeable butterfly 

enthusiast.









“Quite simply the best and 

most beautiful field guide to 

the butterflies of our islands.”

Nick Baker



10 NATUUR.BLAD    juni | juli | augustus 2016  

1

GROENE 
  VALLEI
De waardevolle open ruimte behouden en zo 
een groene long creëren in de drukbevolkte 
driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen: 
aan die droom bouwen natuurorganisaties, 
de provincie Vlaams-Brabant, gemeentes en 
landbouwers samen in de Groene Vallei. Op 
een hinkstapsprong van Brussel beland je in 
een groene oase: orchideeën, landelijke dorp-
jes, moerassen, bossen … Er valt altijd wel iets 
leuk te ontdekken: zoals een ontmoeting met 
een vos, bever of ijsvogel. Of waarom niet een 
duik nemen in het verleden met erfgoed zoals 
de Zwarte Madam? Vanaf juli zorgt het nieuwe 
bezoekerscentrum in Erps-Kwerps voor een 
warm welkom.

  ‘Grote groene  
     longen creëren’
Tie Roefs, gedeputeerde  
van de provincie Vlaams-Brabant

De Groene Vallei past echt binnen ons beleid: we willen 

grote groene longen creëren.  In onze dichtbevolkte 

provincie is natuur heel belangrijk: het biedt ademruimte. 

Die groene longen vormen bovendien een buffer voor de 

effecten van de klimaatverandering. De Groene Vallei blinkt 

ook uit in toegankelijkheid. Er lopen mooie fietslussen en 

wandelpaden leiden je van natuurgebied naar natuurge-

bied. Het nieuwe bezoekerscentrum, dat we mee onder-

steunen, zal die troeven nog meer in de verf zetten. Ik hoop 

dat de Groene Vallei uitgroeit tot een voorbeeldproject: niet 

alleen op natuurvlak maar ook door de unieke manier van 

samenwerken met verschillende partners. Daarom dat wij 

als provincie al enkele jaren de Groene Vallei financieel en 

inhoudelijk ondersteunen.

Mijn gebied

WANDELEN 
Wil jij er op uit trekken in de Groene Vallei?  
Probeer een van de vele wandel- of fietsroutes uit.  
Meer info vind je op www.natuurpunt.be/groenevallei  
of ga even langs in het nieuwe bezoekerscentrum.

FEEST IN DE GROENE VALLEI
Opening bezoekerscentrum
Zondag 3 juli, 11u-18u
Lelieboomgaardstraat 60, Erps-Kwerps
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  ‘Meer mensen  
de Groene Vallei  
     laten ontdekken’
Kathryn Sheridan, CEO van Sustainability 
Consult en Natuurpuntvrijwillig

  ‘Samenwerken  
 is het sleutelwoord’' 
Patrick Luyten, 
secretaris van Natuurpunt Herent

Al vier jaar staat mijn bedrijf één procent van de verkoop  

af aan Natuurpunt (in het kader van One Procent for the 

Planet, nvdr). Vorig jaar sponsorden we de picknickplaats in 

het Silsombos in het hart van de Groene Vallei, ook wel de 

mooiste picknickplek van Vlaanderen genoemd. Ik ga er 

vaak wandelen en ontspannen met vrienden. Dit jaar 

steunen we de uitbouw van het bezoekerscentrum. Ik hoop 

dat met onze hulp meer mensen de natuur in zullen 

trekken. Mensen in Brussel weten vaak niet dat dit mooie 

plekje, op amper een halfuurtje rijden, bestaat. Ik maak er 

mijn missie van om mensen in Brussel de Groene Vallei te 

laten ontdekken. 

Twintig jaar geleden probeerden we een gelijkaardig project 

uit de grond te stampen maar dat is niet gelukt. Nu zijn we er 

in geslaagd om verschillende organisaties, overheden en 

landbouwers warm te maken voor de Groene Vallei. Samen-

werken is het sleutelwoord en zo realiseerden we al veel op 

korte termijn. Ik ben blij dat het bezoekerscentrum, de 

toegangspoort tot de Groene Vallei, binnenkort open gaat.  

Zo kunnen we het maatschappelijk draagvlak voor ons 

project vergroten en is de toekomst van de Groene Vallei 

verzekerd. Ik koester nog een grote droom voor de Groene 

Vallei: natuurgebieden verbinden met groene corridors,  

langs stroken die door landbouwers en andere grondbezit-

ters kunnen gemist worden, zodat er mogelijkheden 

ontstaan voor migratie van plant en dier.

Mijn gebied
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Doe mee

S
tel je voor: op een dag wordt 

het stadhuis van Antwerpen 

afgebroken om plaats te 

maken voor de uitbreiding 

van een logistiek distributie-

centrum. Een internationaal geklasseerd 

monument, door brute bulldozers herleid 

tot een hoop onbetekenende stenen. Het 

is volkomen ondenkbaar, science-fiction 

van het ongeloofwaardige type. En toch 

verschilt het scenario maar weinig van 

wat het Esserbos in Genk dreigt te 

overkomen.

Het terrein waarop Essers een nieuwe 

hal wil bouwen, geniet een strikte 

Europese bescherming. Het behoort  

tot het Natura 2000-netwerk, een 

selectie van de meest waardevolle natuur 

van Europa. En dankzij die bescherming 

kan het alleen maar wijken wanneer het 

écht niet anders kan. De voorwaarden en 

de procedures daarvoor zijn glashelder. 

Het is alleen mogelijk wanneer er sprake 

is van een dwingend openbaar belang, 

wanneer er geen enkel ander alternatief 

denkbaar is. Enkel en alleen dan kan, 

mits goedkeuring van Europa, be-

schermde natuur op de schop. Die moet 

dan uiteraard gecompenseerd worden op 

een andere plek. Maar in het Essersdos-

sier werden de voorwaarden stuk voor 

stuk genegeerd. 

Het bestaan van een dwingende reden 

van maatschappelijk belang is voor 

discussie vatbaar. Het gaat hier niet om 

de uitbreiding van de Antwerpse haven 

als motor van onze Vlaamse economie, 

maar om de belangen van één privaat 

bedrijf dat vooral inzet op wegtransport. 

Maar over de tweede voorwaarde, het 

gebrek aan alternatieve oplossingen, valt 

weinig te redetwisten. In de regio ligt 

ruim 1000 hectare aan ongebruikte 

bedrijfsterreinen: er is dus meer dan 

voldoende ruimte om de beloofde jobs 

daar te realiseren. Vraag is trouwens of 

de 400 beloofde jobs er effectief zullen 

komen. Daarvoor is door de Vlaamse 

regering geen enkele garantie gevraagd 

 De dominosteen die 
het Essersbos heet

Geen stuk natuur in Vlaanderen dat de gemoederen zo weet te verhitten als het bos dat 

transportreus Essers wil kappen in Genk. Cabaretier met een groen hart Wouter Deprez  

sprong in de bres voor het bos en natuurverenigingen trekken met het dossier naar de  

Raad van State. Waarom is dit dossier zo’n halszaak? Tekst: Hendrik Moeremans
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en het bedrijf zelf spreekt over een 

inschatting voortgaand op de huidige 

werkwijze. De nieuwe hal wordt echter 

volautomatisch en het is onduidelijk hoe 

dat honderden jobs zal opleveren. Essers 

is qua loze beloftes over jobcreatie 

overigens niet aan zijn proefstuk toe: 

ook de ontbossing van het Ferrarisbos in 

Wilrijk werd gemotiveerd door drin-

gende economische noden en de creatie 

van vele nieuwe jobs. Vandaag, meer dan 

2 jaar na de ontbossing, ligt het terrein 

er troosteloos en verlaten bij. 

Tot slot is het 12 hectare grote terrein 

onvervangbaar. Niet enkel omwille van 

de bomen en heide op het terrein, ook 

omdat het gebied een natuurlijke kom 

vormt die water opvangt, zuivert en 

aanvoert naar de hele regio. Als het bos 

verdwijnt onder het beton, is die 

levensader voorgoed verloren. 

De gevolgen daarvan reiken ver: het 

grondwaterpeil in publiekstrekkers als 

Bokrijk en het Vijvergebied Midden-

Limburg zakte al dramatisch sinds  

de inrichting van de industriezone.  

Die verdroging zal nog verergeren.  

In natuurgebied De Teut, op enkele 

honderden meters van het Essersbos, 

heeft het Agentschap voor Natuur en  

Bos heel wat middelen geïnvesteerd om 

weer meer water te laten insijpelen in het 

grondwater. Als de levensader van het 

Essersbos overgoten wordt met beton 

dan zijn we aan het dweilen met de 

kraan open, op kosten van de belasting-

betaler.  

 

“De uitbreiding heeft alle elementen 

tegen en had nooit goedgekeurd mogen 

worden”, legt Frederik Mollen, expert 

ruimtelijke ordening bij Natuurpunt, 

uit. Bepaalde voorwaarden, onder 

andere het verbeteren van de kwaliteit 

van het bos zijn nooit vervuld, nu is dat 

nota bene een argument om het bos 

gemakkelijker uit de weg te kunnen 

ruimen. De slechte leerling wordt  

dus beloond met een vrijbrief om te 

ontbossen. 

“In het Essersdossier werd duidelijk een 

regeling à la tête du client uitgewerkt”, 

besluit Mollen. Daarmee katapulteert de 

Vlaamse regering ons terug naar de tijd 

van achterkamerpolitiek met machtige 

industriëlen, terwijl de bedrijfswereld 

anno 2016 vooral inzet op maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen, in overleg 

en harmonie met de natuur en de 

omgeving.

HET WOUTER DEPREZ-EFFECT

Het was met een reeks bevlogen posts op 

Facebook dat cabaretier Wouter Deprez 

het dossier onder de aandacht van de 

nationale pers wist te brengen. De eerste 

post waarin hij zich luidop vragen stelde 

over de omstreden ontbossing, werd 

maar liefst 9799 keer gedeeld. Virtueel 

Vlaanderen stond op z’n kop. De rest 

Essers

Essersbos

Het voortbestaan  
van de Teut is bedreigd  
als het bos onder het  
beton verdwijnt.
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volgde weinig later: Deprez werd 

voorpaginanieuws en was te gast in 

actualiteitsprogramma’s om het er over 

het dossier te hebben. Met zijn dossier-

kennis verraste hij vriend en vijand. Met 

zijn oprechte verontwaardiging raakte 

hij een gevoelige snaar. 

“Het deed deugd”, vertelt Kristien 

Kempeneers, de drijvende kracht achter 

het lokaal actiecomité Zonhoverheide 

die haar slaap en vakantie opofferde voor 

het dossier. “Plots kregen we van alle 

kanten steun, mensen werden plots 

moediger.” “Vaak moesten we hier in het 

verleden als natuurbeschermers opbok-

sen tegen de perceptie dat er al genoeg 

natuur is in Limburg”, zegt ze. “Het is 

Wouters verdienste geweest dat hij die 

mindset heeft kunnen omdraaien. We 

hebben hier in Limburg een verantwoor-

delijkheid voor robuuste natuur in 

Vlaanderen - en we moeten stoppen aan 

de open ruimte te knabbelen. Dat 

beginnen alsmaar meer mensen in te 

zien.”

Intussen is Essers een echt symbooldos-

sier geworden. Een symbool voor natuur 

en open ruimte die niet mag wijken als 

gevolg van achterkamerpolitiek.

Intussen is Essers een echt symbooldos-

sier geworden. Een symbool voor natuur 

en open ruimte die niet mag wijken als 

gevolg van achterkamerpolitiek.

DE GENKSE SCHOOL

Kristien leidt ons rond in De Teut, een 

prachtig heidegebied met stuifduinen, 

waterpartijen met kieviten, veldleeuwe-

riken en graspiepers, rugstreeppadden 

en jagende boomvalken vlak bij het 

geviseerde bos. “Het Essersbos heeft 

exact dezelfde potentie”, vertelt Kristien, 

“vroeger was het namelijk één aaneenge-

sloten landschap.”

"Als we ons inzetten voor het behoud van 

dat landschap dan zijn we niet de eersten 

om dat te doen”, zegt Kristien. In de 

tweede helft van de 19de eeuw kwam een 

hele generatie landschapsschilders zich 

in het toenmalige Genck vestigen. Het 

landschap met duinpannen en stuifdui-

nen vond je nergens anders tussen 

Scandinavië en de Provence en inspi-

reerde hen in grote mate. De kunste-

naars - sommige namen klinken wellicht 

bekend in de oren: Emile Van Doren, 

Joseph Coosemans en Armand Maclot 

- bezorgden Genk internationale faam 

en voorspoed. Het waren dan ook de 

eersten die zich verzetten tegen de 

aantasting van dat landschap door de 

toenmalige infrastructuurprojecten.

DROMEN 

Hoe zeer het behoud van het Essersbos 

hen ook bezighoudt, toch reikt de 

horizon van het actiecomité verder.  

De Zonhoverheide is namelijk de  

laatste natuurlijke verbinding tussen  

de robuuste natuurblokken van het 

Natuurpark Hoge Kempen en het 

Vijvergebied Midden-Limburg. Als we 

van de voormalige dennenplantages 

waardevolle natuur kunnen maken,  

dan kunnen we een natuurlijke aanslui-

ting maken op Nederlands Limburg en 

via de Voerstreek zelfs tot de Eifel. Als er 

ergens in Vlaanderen nog potentieel is 

voor robuuste natuur, dan is het hier wel. 

Net wanneer ik op bezoek ben bij het 

actiecomité, doen geruchten de ronde 

over een waarneming van een lynx in de 

streek. De opwinding en het enthousi-

asme zijn groot. Later blijkt het een 

hoax, maar áls een lynx ergens in 

Vlaanderen een kans zou hebben, dan 

zou het hier wel zijn. “Beeld je in wat een 

kans dat zou zijn voor de streek”, zegt 

Kristien. We zien dat ook elders: grote 

natuur lokt natuurtoeristen van heinde 

en verre en is een zegen voor de lokale 

toeristische sector.

RAAD VAN STATE 

Het Essersdossier is typerend voor het 

onfrisse natuur- en milieubeleid van de 

VALSE TEGENSTELLING 

“En de jobs dan?“ Zeker in een streek die de littekens draagt 

van het failliet van de steenkoolmijnen en -recenter- de 

sluiting van Ford Genk raakt dat argument een gevoelige 

snaar. Maar in het geval van het Essersdossier wordt vooral 

misbruik gemaakt van die gevoeligheid. Met ruim 1000 

hectare onbenutte bedrijventerreinen zijn de alternatieven 

voor de bouw van een nieuwe hal legio. De uitbreiding in het 

bos is voor het bedrijf zelf misschien wel de goedkoopste 

oplossing, maar welke maatschappelijke kost dragen we  

voor dat gemak? Bovendien biedt ook robuuste natuur 

zuurstof voor de economie. In het Nationaal park Hoge 

Kempen, bijvoorbeeld, zien we hoe grootschalig natuur-

herstel, toerisme en lokale horeca zorgen voor jobs en 

inkomsten.

Het Essersdossier is 
typerend voor het onfrisse 
natuur- en milieubeleid 
van de huidige Vlaamse 
regering.
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huidige Vlaamse regering. Het mega- 

shoppingcentrum Uplace, de Limburgse 

Noord-zuidverbinding, de boskappen 

van Essers: telkens moet het maatschap-

pelijk belang wijken voor winst op korte 

termijn, telkens delft de natuur, de open 

ruimte, onze gezondheid, het onderspit. 

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen 6 

hectare bos en open ruimte onder het 

beton.

Dit mogen we niet zomaar laten 

passeren. “In theorie is geen enkel bos in 

Vlaanderen zo goed  beschermd als het 

Essersbos in Genk: het is in eigendom 

van de overheid, het ligt in een  groene 

bestemming, en het draagt het Europese 

beschermingsstatuut. Beter beschermd 

dan dat wordt het niet in Vlaanderen”, 

zegt Bert De Somviele, directeur van 

BOS+. Als het Essersbos verdwijnt, dan 

is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen 

nog veilig. Dan komt het volledige 

natuurbeleid op losse schroeven te staan. 

Het Essersbos is een dominosteen die 

niet mag vallen. Daarom trekken 

Natuurpunt, het actiecomité Zonhover-

heide, BBL en BOS+ samen naar de 

Raad van State. Zo’n procedure kost 

handenvol geld, daarom hebben we jouw 

steun nodig.

KRONIEK

1989: Instituut Natuurbehoud geeft in een advies aan  

dat de zone noodzakelijk is voor het voortbestaan van  

het nabijgelegen natuurgebied de Teut.

1994: Essers bouwt hal 6, wetende dat die naast  

natuurgebied ligt en niet kan uitgebreid worden. 

2002: De Vlaamse Regering onderschrijft het belang van dit 

gebied door het aan te duiden als Europees beschermd 

Natuurgebied.

2007-2009: Essers doet een eerste uitbreiding, 2.3 

hectare Europese topnatuur moet wijken. Er zijn twee strikte 

voorwaarden: de natuur in het resterende bos moet opge-

waardeerd worden én Essers verbindt er zich toe om na deze 

uitbreiding niet verder uit te breiden. 

 

 

2014: De transportgigant laat na om de natuurwaarde van 

het bos te verhogen én vraagt een nieuwe uitbreiding aan. 

Beide afspraken worden niet gerespecteerd. Hierdoor wordt 

de eerdere uitbreiding strikt genomen een bouwovertreding.

2016: De Vlaamse regering keurt de uitbreiding, ondanks 

protest, goed. Om de negatieve adviezen van haar eigen 

administraties (INBO) van de kaart te vegen, wordt een 

‘externe expert’ ingehuurd.

Het onderzoek naar alternatieven wordt door Essers zelf 

georganiseerd, en blijkt een verplicht nummertje. Per locatie 

werden maar 3 tot 16 regels verspild. Sommige werden niet 

verder onderzocht omdat ze ‘te goed’ scoorden. 

15.6.2016: Natuurpunt, het actiecomité Zonhoverheide, 

BBL en BOS+ trekken samen naar de Raad van State om de 

beslissing van de Vlaamse regering alsnog te kunnen keren.

DOE MEE, RED HET ESSERSBOS 

STAP 1: 

Onderteken de platformtekst op www.natuurpunt.be/essers. Hiermee willen  

we een krachtig signaal geven aan de politieke wereld: veel burgers pikken het 

niet langer pikken dat natuur en open ruimte telkens weer verdwijnen onder het 

beton.

STAP 2: 

Doe je duit in het zakje en ondersteun de juridische actie om het Essersbos te 

redden van het beton. Stort je bijdrage op BE47 0017 3871 3680 met als 

mededeling “Steun actie Essersbos”.
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Nieuw: online 
uitleendienst voor 
natuurstudie-
materiaal 
Ben je op zoek naar een cameraval  
of amfibiefuik voor in je buurt?  
Of beschik je over uitleenbaar 
materiaal? Via de uitleendienst 
van Natuurpunt Studie wissel je 
inventarisatiemateriaal uit met 
andere waarnemers,  afdelingen 
of werkgroepen. Het principe is 
eenvoudig: je maakt een profiel aan 
om aan te melden. Vervolgens kan je 
materiaal lenen bij andere gebruikers 
of zelf iets plaatsen om uit te lenen.  
De afspraken en de voorwaarden bij 
het uitlenen bepaal je zelf.

www.natuurpunt.be/uitleendienst

BV’s drogen 
hun was op 
Natuurpunt- 
evenementen
Dit voorjaar droogden Erika Van 
Tielen, Evy Gruyaert en Roos Van 
Acker hun was op enkele grote 
publieksevenementen van Natuurpunt. 
Je trof een van hen aan op de Open 
Natuurdag in het Zevenbergenbos, 
Walk For Nature in Lubbeek, de 
Zwaanhoek Life Happening in 
Zandvoorde en op Amuse in Domein 
Kiewit. Je was buiten drogen, is 
goed voor het milieu, je kleding en 
je portemonnee. De ludieke actie 
kaderde in de Love Nature campagne 
van Brabantia waarmee het bedrijf per 
verkochte droogmolen een boom in het 
zuiden plant. 

3335 padden  
gered in Westmalle
Vrijwilligers van Natuurpunt 
Voorkempen hebben in de periode 
februari-maart maar liefst 3335 
gewone padden gered in Westmalle. 
De padden keerden in het 
vroege voorjaar terug vanuit hun 
overwinteringsplek in het bos naar 
hun klassieke voortplantingspoel. Het 
domein waarin de poel gelegen was, 
was wegens werken herschapen in 
een bouwwerf en de poel stond op het 
punt gedempt te worden. Na overleg 
met ANB werd besloten de padden 
naar een nabijgelegen natuurgebied te 
verplaatsen. Het plan is om een nieuwe 
poel aan te leggen maar die kon nog 
niet gerealiseerd worden.

EXPEDITIE NATUURPUNT
In 2016 vieren we met Natuurpunt ons 15 jarig bestaan en 
bedanken we ook graag de bedrijven van wie we al jarenlang 
op steun mogen rekenen. Velen van hen zetten zich nu nog 
eens extra in voor Expeditie Natuurpunt, de tweedaagse door 
de Vlaamse wildernis die we voor het eerst organiseren naar 
aanleiding van onze verjaardag. 
50 teams stappen, fietsen of peddelen naar Mechelen en 
zamelden geld in voor hun favoriete natuurgebied of soort. 
Groot enthousiasme bij onze hoofdsponsors Aquafin, 
Lampiris en A.S. Adventure. Zij vaardigden in totaal tien 
teams af. Ook onze partner Linea Trovata wandelt mee. 
Bijzondere dank gaat naar Aquafin, A.S. Adventure, Ricoh, 
Westmalle, Lampiris en Indaver. Wij hopen jullie volgend  
jaar opnieuw als deelnemers en sponsors te verwelkomen. 
www.expeditienatuurpunt.be

LANDINRICHTINGSPLAN 
SLAGMOLEN
Met het landinrichtingsplan Slagmolen willen de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) en de planbegeleidingsgroep 
Stiemerbeekvallei van de omgeving rond de historische 
Slagmolen een onthaalpunt maken voor de natuurgebieden 
De Maten en De Wijers. Hiervoor stellen ze een aantal 
maatregelen voor zoals de herinrichting van de huidige 
parking als een plein, het voorzien van belevingselementen 
en de inrichting van fiets- en wandelverbindingen. De 
ecologische waarde van het gebied krijgt een lift en de 
watertoevoer naar De Maten wordt verbeterd. Niet alleen 
de Vlaamse overheid, maar ook Europa investeert mee, via 
het LIFE-project Green4Grey. Bovendien dragen de stad 
Genk, de provincie Limburg en Natuurpunt ook bij aan dit 
landinrichtingsplan.
www.natuurpunt.be/natuurpunt-genk

Kort
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KWEEK DE LEKKERSTE 
TOMAAT VAN ‘T STRAAT
Met het bio-gamma van Naturen
Niets zo lekker als tomaten van eigen kweek! Met zachte hand, geduld 
en veel liefde geplant, verzorgd en gerijpt. Het biologisch verantwoorde 
productgamma van Naturen sluit perfect aan bij je goeie zorgen en staat 
mee garant voor een topresultaat: de lekkerste tomaat van ’t straat. Want 
biologisch kweken is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor een lekkere, 
volle smaak.  Een smaak waar je best fier op mag zijn. 

Surf naar www.lekkerstetomaat.be en doe mee. Maak kans op een serre 
of één van de vele leuke andere prijzen.

Met Bartel

www.vivara.be

Natuurbeschermingsproducten
Vivara.be

Vraag de gratis 
catalogus aan op 
www.vivara.be/catalogus

Bestel eenvoudig via:
 www.vivara.be
 02-6400028
Vermeld hierbij de 
kortingscode BENPAD162

Krachtvoer voor tuinvogels
De behoefte van vogels aan kwalitatief goede 
voeding is in de zomermaanden enorm. Help 
ze een handje door het aanbieden van levend 
voer. Meelwormen zijn een smakelijke en 
eiwitrijke traktatie voor vrijwel alle tuinvogels. Dit 
starterspakket bevat een groene meelwormfeeder 
en 50 gram gedroogde meelwormen. 

GEDROOGDE MEEL-
WORMENPAKKET

28277 •  € 11,94 
€ 9,95

28277 •

€ 9,95ACTIE



1 De geelgors is een mooie, geel en 

rosbruin gekleurde zangvogel die zich 

thuis voelt in kleinschalige, gevarieerde 

landschappen. Het lied van de geelgors 

klinkt bekend in de oren, en zou de 

inspiratie zijn geweest voor Beethovens 

Vijfde Symfonie.

 2 Tussen Roesbrugge en Dranouter 

liggen veel akkertjes die in samenwer-

king met de lokale landbouwers 

ingezaaid werden met zadenrijk graan. 

Die akkertjes voorzien overwinterende 

vogels van het broodnodige voedsel.

 

3 De geelgors voelt zich vooral thuis in 

gebieden waar nog aan gemengde 

landbouw wordt gedaan: afwisselend 

akkers en grasland, met hagen en hier 

en daar een boom als zangpost.  

De geelgors mijdt dichtbebouwde 

gebieden als steden.

In West-Vlaanderen overleeft de geelgors enkel nog in de Westhoek in een smalle strook 

langs de Franse grens. Eind vorige eeuw ging de soort sterk achteruit. Om de plattelandsvogel 

te helpen zetten de provincie, landbouwers en natuurliefhebbers een actieplan op voor de 

soort. Dat is gericht op geschikte schuil- en broedplaatsen, zomervoedsel (insecten) en 

wintervoedsel (zaden).  

 Tekst: Olivier Dochy & Sofie Versweyveld - Foto's: Wim Dirckx

   2In actie
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4 Om een idee te krijgen van het 

gedrag van de geelgorzen werden een 

dertigtal gorzen voorzien van een 

piepkleine zender. Daarnaast kregen de 

geelgorzen ook kleurringen om. Zo kan 

iedereen de vogels individueel herken-

nen. Ook lang nadat de batterijen van 

de zendertjes uitgeput zijn.

5 Het huidige gekende broedareaal 

wordt verdeeld onder de vrijwillige 

vogelkijkers. Zo kunnen we zo veel 

mogelijk broedterritoria opsporen. 

Vanaf eind maart tot diep in juli zijn de 

zingende mannetjes relatief makkelijk 

op te sporen. 

 

 6 Ook onze Franse buren kijken mee 

uit naar geelgorzen met kleurringen.  

We vermoeden namelijk dat een deel 

van onze winterpopulatie van over de 

grens komt.

In actie

6
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S
inds de klimaattop eind vorig 

jaar in Parijs lijkt het 

klimaatbeleid opnieuw in een 

stroomversnelling te zijn 

gekomen. Eindelijk. Al jaren 

probeerden wereldleiders vruchteloos 

een globale aanpak uit te werken. Maar 

nu is er weer hoop.

“De doorbraak is dat bijna de hele wereld 

zich achter het klimaatakkoord heeft 

geschaard, ook China, India en de VS”, 

zegt Hans Bruyninckx, directeur van het 

Europees Milieuagentschap in Kopenha-

gen. “Het bedrijfsleven en de banken 

beseffen nu dat niets-doen economische 

zelfmoord is. Maar we zijn er nog lang 

niet. Er gaan nog moeilijke keuzes 

volgen om volledig van fossiele brand-

stoffen over te schakelen op hernieuw-

bare energie.”

KLIMAATOPWARMING  

BEDREIGT BIODIVERSITEIT

Toch zijn er veranderingen op til die niet 

meer te stoppen zijn. Meer hittegolven, 

meer overstromingen. Ook de natuur 

heeft er nu al mee te kampen. Zo zijn de 

leefgebieden van vlinders en vogels de 

afgelopen twintig jaar naar het noorden 

opgeschoven. Maar de vlinders zelf 

zitten nog 135 kilometer zuidelijker. 

Vogels zelfs meer dan tweehonderd. In 

bijna alle Europese landen doen ‘warm-

teminnende’ soorten zoals kleine 

zilverreiger en koninginnenpage het 

steeds beter, ten koste van noordelijke 

soorten zoals spotvogel en veenbes-

blauwtje.

Vandaag is verlies en versnippering van 

leefgebieden de grootste bedreiging voor 

de biodiversiteit. Maar tegen het einde 

van eeuw zal dat de klimaatverandering 

zijn, voorspelt het IPCC, het klimaat- 

panel van de Verenigde Naties.

Toch zal het net de natuur zijn die ons 

zal beschermen tegen de gevolgen van  

de klimaatopwarming. Slikken, schorren 

en natuurlijke stranden moeten de kust 

wapenen tegen de stijgende zee. In 

steden zal meer groen nodig zijn als 

verkoeling bij hittegolven. Natuur- 

gebieden waar rivieren buiten hun 

oevers kunnen treden, zullen overstro-

mingen voorkomen. Tegelijkertijd slaan 

die gebieden CO2 op, zorgen ze voor 

zuivere lucht, proper water en extra 

leefgebied voor planten en dieren.

Al die gebieden moeten aan elkaar 

worden geregen tot de zogeheten 

groenblauwe netwerken (Natuur.blad 

sept 2015). Ze zullen de natuur tot in  

Net de natuur kan ons 
beschermen tegen 
de gevolgen van de 
klimaatopwarming.

Hoe moet Vlaanderen omgaan met de klimaatopwarming? Door de natuur het zware werk  

te laten doen. En door dichter bij elkaar te gaan wonen, zo blijkt.

Tekst: Joris Gansemans

 
Dicht bij elkaar voor  

het klimaat
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de kernen van onze dorpen en steden 

brengen en ervoor zorgen dat planten en 

dieren die op de vlucht zijn voor de 

klimaatverandering zich kunnen 

verplaatsen.

WATERBERGING  

IN NATUURGEBIEDEN

Een recent voorbeeld van waterberging 

in natuurgebieden vind je in Ranst. Met 

de steun van het Europese LIFE-fonds 

hebben Natuurpunt, de provincie 

Antwerpen en VMM het natuurgebied 

Het Zomerklokje omgevormd tot een 

moeras. De beek kan er nu opnieuw in 

en uit stromen. Bij hoge waterstanden 

komt het volledige gebied blank te staan. 

Tijdens een normale winter zal het 

gebied meer dan 550.000 m2 water 

bergen, ruwweg de inhoud van 220 

olympische zwembaden. De omwonen-

den, die vroeger vaak te kampen kregen 

met volgelopen kelders, houden het nu 

droog. Een kanttekening hierbij is dat te 

veel waterberging in kleine gebieden 

planten en dieren letterlijk kan laten 

verdrinken. Het zal dus zaak zijn om 

meer ruimte beschikbaar te maken voor 

waterberging én voor grote robuuste 

natuurgebieden.

VLAAMSE KLIMAATTOP  

EN BETONSTOP

Het was op de eerste Vlaamse klimaat-

top dit voorjaar dat minister-president 

Geert Bourgeois ruimtelijke ordening 

prominent naar voor schoof als prioriteit 

voor het klimaatbeleid. “We moeten 

dichter bij elkaar gaan wonen”, stelde hij.

“Door onze ruimtelijke ordening 

radicaal anders aan te pakken, kunnen 

we de impact op het klimaat drastisch 

verkleinen én veel beter gaan leven”, zegt 

Leo Van Broeck, van het ruimtelijk 

bureau Bogdan & Van Broeck en prof 

aan de KULeuven. “We hebben Vlaande-

ren de verdoemenis in verkaveld. In die 

verkavelingen met vrijstaande woningen 

is er haast geen economische of socio-

culturele activiteit, geen natuur en geen 

openbaar vervoer. Gevolg is dat iedereen 

de wagen in moet om te gaan werken, 

inkopen te doen of zich te ontspannen. 

Ook loopt de bijkomende kost van 

distributie van water, gas, elektriciteit, 

openbaar vervoer en rioleringen in de 

miljarden.”

Volgens Van Broeck moeten onze dorpen 

weer microstadjes worden. Met com-

pacte rijhuizen, winkels, gemeenschap-

pelijke voorzieningen, centrale pleintjes 

en veel groen. Dat gaat niet alleen veel 

ruimte vrijmaken voor natuur en 

landbouw in het buitengebied, het heeft 

ook een rits andere voordelen. Zo zal er 

minder transport nodig zijn. Gevolg? 

Propere lucht, minder verkeersongeluk-

ken, een dalend energieverbruik, minder 

kosten voor distributie en infrastructuur 

drastisch dalende overheidsuitgaven en 

lagere belastingen.

GROENNORM

Een paar weken na de Vlaamse klimaat-

top presenteerde Joke Schauvliege haar 

plan om de ruimtelijke ordening in 

Vlaanderen aan te pakken. De betons-

top, verdichting en meer groen staan 

daarin centraal. Dat is goed nieuws. 

Schauvliege is de eerste minister van 

ruimtelijke ordening die durft voor te 

stellen dat er geen extra open ruimte 

meer mag ingenomen worden. Maar de 

sense of urgency ontbreekt. De overheid 

mag niet wachten tot 2050. Aan het 

huidig tempo is Vlaanderen dan zo goed 

als volgebouwd. De principes die 

Schauvliege naar voor schuift, moeten 

nu ingevoerd worden.

Opvallend in de ruimtelijke plannen van 

Schauvliege is de zogeheten ‘groennorm’. 

Wie in Vlaanderen nog wil bouwen, zal 

dat dan niet meer kunnen zonder een 

stukje groen te voorzien. Natuurpunt 

pleit voor een groennorm op Vlaams 

niveau en die in te passen in de groen-

blauwe netwerken. Zo vermijd je 

versnippering en krijg je meer collectief 

groen, toegankelijk voor iedereen.  

En dat al dat groen meewerkt om de 

gevolgen van de klimaatopwarming  

op te vangen, is meer dan mooi  

meegenomen.

We moeten dichter bij 
elkaar gaan wonen.
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We ontmoeten actrice Ann Tuts tijdens een 
festival in Ingelmunster, West-Vlaanderen. Ze 
treedt er op met de Bevergemband, maar zet 
er zich net zo graag in voor de zomercam-
pagne van Natuurpunt ‘Ontdek de natuur van 
bie oes’.
“Als ik, door de campagne te steunen, mensen 
kan overtuigen om lid te worden van Natuur-
punt dan doe ik dat graag. Natuur is belangrijk 
voor mij. Ik ben opgegroeid in Zwevegem. 
We brachten onze dagen op den buiten door. 
Zwemmen in de vaart, kanovaren, door de 
velden rennen … Het kon toen allemaal onbe-
lemmerd. Vandaag zijn er voor kinderen veel 
minder mogelijkheden om de natuur te ver-
kennen en in het groen te spelen. Daar werkt 
Natuurpunt aan en dat steun ik graag. Ook nu 
zoek ik nog vaak de natuur op, wandelend met 
de hond, de rust tegemoet.”

www.natuurpunt.be/leie-schelde

  Ann     
 Tuts
    ontdekt de  
natuur van bie oes



SamenwerkenSamenwerken

duo
Project Retoer Natuurpuntvlees   

op het menu

Met Natuurpunt Reizen ontdek je unieke stukken natuur én de op-

brengst wordt gebruikt om lokale projecten te steunen. Zo kan je 

meereizen naar Marokko. Dit land is van groot belang voor ‘onze’ 

trekvogels. De reisorganisatie BirdingBreaks organiseert, in samenwer-

king met Natuurpunt, speciale beschermingsreizen naar Marokko. De 

touroperator staat een deel van zijn winst af aan Natuurpunt die op 

haar beurt die afdracht doorstort aan GREPOM, de BirdLife partner in 

Marokko.

In 4 Kempische gevangenissen, in 
Hoogstraten, Wortel, Merksplas en 
Turnhout, startte CAW De Kempen 
met Retoer een traject op, waarbij op 
een positieve manier een verbinding 
met de buitenwereld wordt gelegd. 
Gedetineerden kozen twee goede 
doelen uit waarrond ze zouden 
werken: natuur en kinderen in 
kansarmoede.
Tijdens workshops kregen de 
gedetineerden begeleiding van 
Natuurpunt CVN om vanuit 
grotendeels recuperatiemateriaal iets 
te maken ten voordele van de natuur.  
Gedetineerden maakten zo voederta-
fels, nestkasten, voederstammetjes 
en bijenhotels.
De gemaakte creaties verkocht 
Natuurpunt CVN tijdens evenemen-
ten. De opbrengst gaat naar Open 
Kamp vzw, een vzw die kampen 
organiseert voor kinderen in 
kansarmoede.
www.cvn.natuurpunt.be

Grand Café De Hoorn in Leuven 
mag zich het eerste restaurant 
noemen dat Natuurpuntvlees een 
plekje op haar menukaart gegeven 
heeft. In een historisch brouwe-
rijpand aan de Vaartkom wordt er 
gallowaystoofvlees en gallowaybur-
ger geserveerd. Het vlees is 
afkomstig van de kudde runderen 
die ingezet worden als grazers in 
onze natuurgebieden. Om de kudde 
jong en vitaal te houden worden elk 
jaar een aantal oudere dieren 
geslacht. Het vlees is niet alleen op 
en top biologisch, duurzaam en 
lokaal: het is vooral ook smaakvol. 
De reacties van de klanten zijn zeer 
positief, zegt mede-eigenaar Steven 
Coppens, oud-JNM’er, vrijwilliger 
van Natuurpunt en bekend van de 
kanosafari van het VRT-program-
ma Dieren in Nesten.

Wat is de heimat van de galloway? 
Geef je antwoord op  
www.natuurpunt.be/win en maak kans 
op een etentje voor 2 in De Hoorn.

Natuur & gezondheid,  
2 handen op 1 buik

Op zondag 22 mei organiseerden Natuurpunt en 
Zorg- en Buurtboerderij Meander een geslaagde 
Marktdag rond Natuur en Welzijn. Tal van 
infostands en sessies toonden aan dat de  
2 thema’s goed te linken zijn. Mensen in een 
natuurlijke omgeving voelen zich beter en zijn 
dan ook gezonder, bewijzen steeds meer  
wetenschappelijke studies.
 

Goran Van Dyck (Meander): “We organiseren 

al meer dan 30 jaar alle activiteiten ter 

ondersteuning van kwetsbare mensen in een 

groene omgeving. Onze slogan is “Zorg voor 

mens, zorg voor dier, het zit in onze natuur”. 

Het aanbod is zeer divers: we doen samen aan 

natuurbeheer, zaaien, oogsten, onderhouden 

van de ecologische moestuin, we verzorgen 

boerderijdieren, doen aan therapeutisch 

paardrijden en snoezelen met dieren. En er is 

ook een opvangcentrum voor vogels en wilde 

dieren.”     

Benno Geertsma (Natuurpunt): ”Steeds meer 

ontdekken we dat er binnen de zorgsector een 

vraag leeft om samen te werken rond natuur. 

We krijgen  vragen voor advies of samenwer-

king van OCMW’s, zorgverzekeraars, woon-

zorgcentra, psychotherapeuten, ziekenhuizen, 

medische bedrijven … Geïnteresseerden mogen 

zich dus altijd melden!”

 www.natuurpunt.be/gezondheid

     Natuurpunt Reizen  
steunt buitenlandse projecten
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Barend van Gemerden werkt bij Vogelbescherming Nederland en ondersteunt 

GREPOM. “Natuur.reizen steunt o.a. een project in Larache voor het herstel 

van een zoutpannencomplex. Hiermee wordt een belangrijke foerageer- en 

rustplaats hersteld waar vele trekvogels op hun jaarlijkse trektocht tussen de 

Afrikaanse overwinteringsgebieden en de Europese broedplaatsen even 

kunnen bijtanken.” 

 

www.facebook.com/NatuurpuntReizen

Help de papierberg in je buurt 
verkleinen dankzij Postbuzz 

Natuurpunt is een nieuwe 
partner rijker! Blijf op de 
hoogte van wat er gebeurt in 
jouw buurt met Postbuzz, 
het hyperlokaal, digitaal 
prikbord. Het biedt je een 

alternatief voor huis-aan-huis folders en 
lokale pers. 
Help mee de papierberg te verkleinen en 
registreer je op Postbuzz.com. Voor elke tien 
nieuwe gebruikers realiseert Postbuzz samen 
met Natuurpunt 1 m2 natuur in jouw buurt. 
www.postbuzz.com/natuurpunt

Geniet van een voordelig verblijf 
bij Landal GreenParks

Landal GreenParks, dat zijn 75 bungalowpar-
ken in 7 landen midden in de natuur. 4 
daarvan liggen in België. Boek als lid van 
Natuurpunt je midweek of weekendarrange-
ment en betaal geen reserveringskosten ter 
waarde van 24,5 euro. Per boeking schenkt 
Landal GreenParks nog eens gemiddeld 5 
euro aan Natuurpunt voor meer natuur.
Meer info op:  
www.landal.be/natuurpunt

ding

doen
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Lampiris en Natuurpunt:  
een groen engagement
Samen met Natuurpunt is Lampiris, hoofdsponsor van Natuurpunt sinds 
2012, altijd op zoek naar leuke invalshoeken en acties voor onze leden en 
klanten om ons partnerschap kracht bij te zetten.  Het bedrijf zorgde al voor 
meer dan 23 hectare nieuwe natuur in Vlaanderen en is daarmee een unieke 
partner in de energiesector.  

GRATIS MEESPAREN VOOR MEER NATUUR
Wist je dat klanten van Lampiris er al vanaf het begin van de samenwerking 
voor kunnen kiezen dat Lampiris 2,5% van hun energiefactuur doorstort aan 
Natuurpunt? Al meer dan 2800 gezinnen sparen mee voor de aankoop van 
natuur zonder zelf één cent meer te betalen.

LOPEN VOOR NATUURPUNT
Lopen is een laagdrempelige sport die nauw verbonden is aan de natuur. 
Lampiris koos er daarom voor om loopwedstrijden op verschillende niveaus 
te sponsoren. Voor elke deelnemer die het Lampiris t-shirt draagt op die 
wedstrijden, stort Lampiris een euro voor een natuurgebied in de regio.  

MINDER PAPIER, MEER NATUUR
Lampiris plant 1 m2 nieuw bos voor elke klant die beslist om zijn facturen 
digitaal te ontvangen in plaats van op papier. De boodschap prijkt in juni op 
elke papieren factuur die bij Lampiris de deur uitgaat en wordt regelmatig 
herhaald. 

VAN PELLETS NAAR FIETSEN
Begin dit jaar kon je als lid van Natuurpunt met korting duurzame Lampiris-
pellets bestellen. Deze zomer haal je aan een voordelig tarief een kwalitatieve 
elektrische fiets in huis.
www.natuurpunt.be/lampiris 
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Je kijkt door het raam en ziet fl itsen van kleur door je tuin schieten. 
Dan ontdek je tot je grote vreugde dat een roodborstje zijn intrek heeft 
genomen in de haag. Terwijl je de kleine bezoeker met zijn opvallende 
verenkleed observeert, is hij ijverig op zoek naar geschikte takjes voor het 
maken van een nest. Bij dit soort gelegenheden blinkt de compacte 
CL Pocket-verrekijker van SWAROVSKI OPTIK uit, door zijn unieke optische 
kwaliteit, maximaal kijkcomfort en intuïtieve bediening. De perfecte verrekijker 
voor het hele gezin, altijd bij de hand om de kleine wonderen van de natuur 
dichterbij te brengen. SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.

CL POCKET
EEN TUIN VOL 
GEHEIMEN

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

U VINDT ONZE PRODUCTEN 
BIJ EXCLUSIEVE SPECIAALZAKEN EN 
ONLINE OP WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

N02_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 04.05.16   11:37
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Naar buiten

Stappersven 
Kalmthoutse Heide

n a a r
BUITEN
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De zon staat hoog aan de hemel 

wanneer ik de trein afstap in 

station ‘Heide’. Ik klap de 

plooifiets open en vertrek. Vanuit de 

vennen waait een friszure moerasgeur  

me tegemoet.

De tocht brengt me naar het  

Stappersven. Dat maakt samen met  

de Kalmthoutse Heide en een aantal 

natuurgebieden in Nederland deel uit 

van het Grenspark De Zoom/Kalmt-

houtse Heide. Natuurpunt, ANB, 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

en private eigenaars werken hier samen 

aan één groot natuurpark van in totaal 

meer dan 6000 hectare. 

Ik heb een afspraak met René Peeters, 

vrijwilliger bij Natuurpunt Noorderkem-

pen en één van de drijvende krachten 

achter het beheer van het Stappersven. 

Van 0 naar 362  
in 10 seconden

“Ik herinner me die dag in 2009 als 

gisteren. We kregen een telefoontje van 

Willy Ibens, toen directeur bij Natuur-

Het stuift weer in de heide
Urenlang wandelen, vogels kijken, of gewoon uitwaaien. Elke dag is de perfecte dag 
om de Kalmthoutse Heide en Stappersven te bezoeken. Sinds kort heeft het gebied 
een nieuwe troef. De duinen zijn opnieuw aan het stuiven. Met dank aan wind, regen 
en een ambitieus herstelproject.

Tekst: Joris Gansemans

Boven: Gladde slang © Yves Adams Boomleeuwerik © Wim Dirckx

Onder: Dopheide © Wim Dirckx
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punt. ‘Mannen, zei hij. We hebben hier 

een prachtaankoop kunnen doen: 362 

hectare van het Stappersven, de Nol en 

Boterbergen.’ Dat was wel even slikken. 

Met de lokale afdeling beheerden we een 

breed karrenspoor in Essen en wat 

andere gebieden. Allemaal erg klein-

schalig. Maar plots moesten we met een 

handvol vrijwilligers het beheer organi-

seren van een gebied van honderden 

hectares. Hoe pak je dat aan? Onder 

leiding van Igor Vandamme hebben we 

met het beheerteam de mouwen 

opgestroopt en zijn aan de slag gegaan, 

samen met de arbeiders van Natuurpunt 

en later met steun van het LIFE-fonds.” 

Nu, nog geen zeven jaar later, is het 

resultaat verbluffend. Het uitgestrekte 

gebied is opengesteld voor wandelaars en 

ruiters. Grote stukken bos die waren 

overwoekerd met Amerikaanse vogelkers 

en rododendron zijn hersteld. Tot zover 

het oog kan reiken zie je heide, vennen 

en bossen. Gladde slang, adders, 

levendbarende hagedissen, heikikkers - 

de plek is een hotspot voor reptielen en 

amfibieën die je haast nergens meer in 

Vlaanderen aantreft. Tientallen soorten 

vogels, vlinders en libellen vliegen door 

het gebied. De heide bruist van het leven. 

De Grote Brand

Het voorjaar was droog en warm 

geweest. De brandtoren was bezet, en de 

alarmfase was oranje. Iedereen was 

alert. Op 25 mei 2011 rond 12 uur 

signaleerden schoolkinderen rond het 

ven ‘de Putse Moer’ rookwolken. 

Onverwacht draaide de wind en joeg het 

vuur over de heide. 

“Ik heb het vuur letterlijk zien oversprin-

gen van de bomen aan de ene kant van 

de straat naar de andere kant. Die 

verwoestende kracht, dat vergeet ik 

nooit meer,” zegt René. Uiteindelijk 

gingen niet minder dan 450 hectare 

heide in vlammen op.  

Nu, vijf jaar later, draagt de heide nog 

steeds de littekens. Afgebrande boom-

stronken staan nog her en der verspreid. 

Langs het Stappersven is de heide nog 

niet helemaal teruggekeerd, al steken 

heidestruiken voorzichtig opnieuw de 

kop op. 

“De heide is de laatste jaren kwetsbaar-

der geworden voor brand”, zegt René. 

© Wim Dirckx
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Naar buiten

“Door de stikstofvervuiling worden de heideplanten verdrongen 

door het pijpenstrootje. Dat gras vormt een kurkdroge laag met 

stro. Een achteloos weggeworpen sigaret is al voldoende.  

Toch toont de natuur een grote veerkracht. De Kalmthoutse 

Heide en Stappersven zijn het kerngebied voor de gladde slang 

in Vlaanderen. Na de brand werd gevreesd dat de soort een 

zware klap had gekregen. Heel wat slangen kwamen om in het 

vuur. Maar de populatie op de heide wordt nu weer op enkele 

honderden exemplaren geschat. 

Ook de vogels doen het onverwacht goed. Een typische heides-

oort als de boomleeuwerik is fors toegenomen. Dat kwam niet 

geheel onverwacht. De brand creëerde prima omstandigheden. 

Boomleeuweriken hebben baat bij kale, zandige plekken in de 

buurt van een bosrand.  

 

Duinen in de Kempen

Een reusachtige tractor rijdt voorbij met een grote lading zand. 

Die is afkomstig van de graafwerken aan de Nolse Duinen. Begin 

20ste eeuw liep er een uitgestrekte duinengordel door de 

Kalmthoutse Heide. De grond zelf was niets waard en om er toch 

iets aan te verdienen, legden de eigenaars dennenplantages aan. 

Zo begonnen de grove den en de Amerikaanse vogelkers aan hun 

veroveringstocht. De landduinen geraakten uiteindelijk overwoe-

kerd of werden afgegraven. Dankzij subsidies van de Europese 

Commissie via het LIFE Helvex-project, wordt het landschap nu 

hersteld.

Aan het Stappersven is de eerste fase van de werken nu al 

afgewerkt. Door het kappen van de bomen en het afgraven van de 

humuslaag is een deel van de oorspronkelijke Nolse Duinen terug 

aan de oppervlakte komen liggen. René wijst naar het westen. 

“Als alle werken in 2019 afgerond zullen zijn, ontstaat een 

weidse, open vlakte van in Nederland tot aan de Nolse Duinen.” 

Wind en regen zullen ervoor zorgen dat de duinen opnieuw tot 

leven gaan komen. Het zand zal weer gaan stuiven. 

De natuurherstelwerken leiden in de eerste plaats tot duinherstel 

en meer natuur in het Stappersven en de Nolse Duinen. Maar ze 

zorgen er ook voor dat er meer water in de grond dringt en op die 

manier het grondwaterpeil opnieuw aanvult. Dat is ook de reden 

waarom de Coca-Cola Foundation een gift heeft gedaan van 

280.000 euro voor de werken. De frisdrankenproducent heeft er 

zich toe geëngageerd om in de toekomst 'waterneutraal' te 

werken. Daartoe worden zogenaamde watercompensatieprojec-

ten opgezet. Het heideherstel is er daar één van.

Alleen al in het Stappersven en de 
omliggende gebieden kan je makkelijk een 
weekend verdwalen. Wil je dwalen over de 
heide, vogels kijken of genietend vanop 
een bankje het ven overschouwen? Boek 
dan nu een weekendje heide.

Hotel de Volksabdij  
& Restaurant De Blauwe Pauw
De Volksabdij is het ideale startpunt voor jouw fiets- of 
wandeltocht. Je stapt zo de natuur in. Aan het hotel 
vertrekken meteen twee kortere wandelroutes. Uiteraard 
is het Stappersven niet ver af. Met de fiets ben je er zo. 
Of onderneem een grotere tocht die je tot in het hart 
van het Stappersven voert.
De Volksabdij beschikt over 35 abdijkamers. Van 
authentieke abdijkamers basic met gedeelde badkamer, 
tot superior rooms voorzien van alle moderne 
faciliteiten.

   Uitwaaien  
  op de heide

Win een overnachting met ontbijt voor 
2 in Hotel de Volksabdij  & Restaurant 
De Blauwe Pauw in Ossendrecht.
“Welke slang huist er in het 
Stappersven?” Geef een antwoord op 
de vraag en wie weet overnacht jij 
binnenkort in de Volksabdij.
www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op hun overnachting.

W I N !



Het Belgisch merk van verrekijkers en telescopen

kwaliteit in service en techniek
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Optiek Porteman 
Natuurpunt optiekshop | Ieper
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KITE PETREL  
SINDS JAAR EN DAG BEWEZEN DE BESTE KWALITEIT  
EN DUURZAAMHEID IN ZIJN KLASSE.

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

Optiek Mertens 
Natuurpunt optiekshop | Leuven
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10 x actief

West-Vlaanderen

 Noordzee
Zeevonk. Machtig mooi. Miljarden minuscule 
lichtjes die de zee hullen in een blauwe, golvende 
fluomassa. Buitenaards, onwezenlijk, fascinerend. 
Het Noorderlicht, maar dan in het water.

 Oude Spoorweg–Vaarttaluds 
De Orveyt wandelroute neemt je mee langs de 
mooiste stukjes natuur in Zwevegem. Margrieten, 
orchideeën en glimwormen geven zowel overdag als ’s 
nachts kleur aan de bermen en graslanden. 

Oost-Vlaanderen

 Heidemeersen
Tussen de dorpskernen van Berlare en Wichelen, 
strekt zich een bijzonder en waardevol natuurgebied 
uit, de Heidemeersen. Vanuit de holen in de 
knoestige knotbomen roepen uilen de hele nacht 
door.

 Duivenbos 
Het Duivenbos verhult zijn geheimen, maar eens 
ontdekt, opent er zich een nieuwe wereld in Sint-
Antelinks. Een wandeling door het Duivenbos toont 
moerasbossen, droog bos, graslanden en weides. 

Vlaams-Brabant

 De Beemden 
Midden van het grootschalige cultuurlandschap is dit 
gebied één van de laatste toevluchtsoorden voor wilde 
dieren en planten in en rond Landen. De nachtegaal 
zorgt voor een muzikale noot tijdens je avondlijke 
zoektocht. 

 Oude Spoorwegzate 
‘Vuurvliegjes’ is hun volkse naam, officieel heten 
ze kleine glimworm. Ze komen maar op een paar 
plekken in Vlaanderen voor. Ontdek ze op 18 juni in 
Hoegaarden onder begeleiding van een ervaren gids! 

Antwerpen

 Klein Zwitserland 
Het Hazelwormpad in Klein-Zwitserland, dat klinkt 
niet alleen mooi. Het is een heuse aanrader zo vlak 
bij de stad. Boerenwormkruid, honingklaver en 
fluitenkruid kleuren het pad. Met wat geluk vind je er 
grote glimwormen én de hazelworm. 

 Schupleer
De Kleine Nete is misschien niet de meest bezongen 
rivier van Vlaanderen, maar wel nog één van de 
mooiste. De wijze waarop ze door het landschap 
kronkelt en daarin vele mooie meanders heeft 
uitgesleten, is echt uniek. 

Limburg

 Altenbroek
Wanneer je in de Voerstreek om je heen kijkt, vergeet 
je even dat je in Vlaanderen bent. Dat is in Alten-
broek niet anders! Dassen, everzwijnen en reeën 
vergezellen je bij je zoektocht naar glimwormen.
 

 Diepenbeekse Demervallei
Water speelt een belangrijke rol in dit gebied. Het 
zuivere water van de Dauteweyers vormt het ideale 
decor voor wel heel speciale gasten: glimwormen en 
… boomkikkers.

www.natuurpunt.be/actief
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Tijdens korte zomernachten loont het zeker de moeite om op stap te gaan. 
Glimwormen, vuurvliegjes en zelfs de mysterieuze zeevonk zorgen voor een 
unieke beleving in het donker. Onze natuurgebieden zijn enkel toegankelijk van 
zonsopgang tot zonsondergang, geniet dus voor zonsondergang en zoek daarna 
de glimwormen in de wegbermen langs het gebied. 

         LICHT IN HET  
   DONKER
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Focus

Majestueus, als een zeiler onder water, zwemt de stekelrog door de Noordzee. De stekelrog is 

een van de meer dan 20 soorten roggen en haaien die in de Noordzee voorkomen.  Op de rug 

en de staart van de rog staan stevige stekels, vandaar zijn naam. Gelukkig voor de vissers zijn  

die stekels niet giftig.

Tekst: Krien Hansen

     de 
STEKELROG

Onderwater zeiler
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BROERTJE

De stekelrog heeft verschillende broertjes, zoals de zandrog. Interessant om 

weten is dat Belgische vissers de naam zandrog gebruiken voor alle roggen die  

ze niet snel op naam kunnen brengen. Als je in de vangststatistiek op zoek gaat 

naar hoeveel ton zandrog er gevangen wordt, dan klopt dat cijfer niet. Zandrog is 

een bedreigde diersoort en komt niet veel meer voor in de Belgische visgronden. 

Daardoor wordt de soort waarschijnlijk niet vaak meer gevangen. De naamsverwar-

ring bij roggen was een van de aanleidingen voor Natuurpunt om het HAROkit- 

project op te starten.

Focus

Een volwassen stekelrog kan tot meer dan 

1 meter groot worden en wordt soms zelfs 

15 jaar oud. En dat op een dieet van vis en 

schaaldieren. Jagen doet de stekelrog plat 

op z’n buik half ingegraven in het zand op 

de bodem van de Noordzee. De stippen op 

de rug zorgen voor de perfecte camouflage 

zodat een voorbij zwemmend visje niets 

in de gaten heeft, tot het plots in de buik 

van de stekelrog beland. Ook een krabbetje 

of kreeft is niet te versmaden voor de 

stekelrog, die het harde pantser makkelijk 

breekt met zijn sterke kaken en tanden. 

Door zijn voorkeur voor zandige zeebodems 

komt de stekelrog vaak terecht in visnetten 

van vissers die bodem bewonende vissen 

vangen zoals tong en pladijs. Het is een 

zogenaamde bijvangstsoort in de visserij, 

wat wil zeggen dat er niet gericht op gevist 

wordt.

Het duurt meer dan 5 jaar vooraleer een 

vrouwtje stekelrog geslachtsrijp is. De 

gevaren loeren om elke hoek, de kans is 

groot dat een stekelrog niet oud genoeg 

wordt om zich te kunnen voortplanten. 

Belgische vissers mogen roggen die 

kleiner zijn dan 50 cm niet vangen en 

zetten ze overboord als ze in de netten 

terechtkomen. Onze wetgeving is op dat 

vlak strenger dan de Europese, wat goed is 

voor de bescherming van de onvolwassen 

stekelroggen. 

Mannelijke en vrouwelijk stekelroggen 

leven meestal gescheiden en zoeken 

elkaar enkel op om te paren. Het 

vrouwtje is meestal groter dan een 

mannetje. Ondiepe baaien zoals bvb. de 

monding van de Thames zijn belangrijke 

voortplantingsgebieden. Het zijn zowel 

ontmoetings- en paarplaatsen voor de 

oudere dieren als opgroeiplaatsen voor 

jonge dieren. Elk embryo zit in een stevig 

eikapsel en het vrouwtje legt telkens 1 ei.  

Die voorplantingswijze zorgt ervoor dat 

als de populatie krimpt, het moeilijk is en 

lang duurt om de populatie weer te laten 

groeien. Daardoor is de stekelrog, net zoals 

alle soorten haaien en roggen gevoelig voor 

overbevissing. Gelukkig zijn er Europese 

vangstquota voor ‘roggen’ en gaat het 

weer iets beter met sommige populaties. 

In vergelijk met andere roggen plant de 

stekelrog zich nog relatief snel voort. 

Daardoor zijn er de laatste jaren opnieuw 

meer stekelroggen in de Noordzee en komt 

de soort op meerdere plaatsen voor. Europa 

verbiedt om de meest bedreigde soorten 

haaien en roggen te vangen. Vissers zijn 

verplicht die terug in zee te zetten. Voor 

Natuurpunt mag die wetgeving best 

wat strenger, op dit moment vallen er 

immers verschillende bedreigde soorten 

tussen ‘wal en schip’. Ondanks de huidige 

maatregelen liggen de huidige aantallen 

roggen en haaien nog ver van de aantallen 

in de jaren ’60. 

Er is niets mis mee om af en toe een 

roggenvleugeltje te eten dat gevangen is 

door Belgische vissers. Het is wel belangrijk 

dat je zeker bent van de soort. Vraag aan je 

vishandelaar zeker welke soort er verkocht 

wordt.  Want jammer genoeg worden er 

soms ook bedreigde soorten roggen zoals 

de golfrog aan wal gebracht en verkocht. 

Natuurpunt zet zich actief in voor de 

bescherming van haaien en roggen.  

Lees alles over het HAROkit-project: 

www.natuurpunt.be/haaien-en-roggen

©
 K

ar
l V

an
 G

in
de

rd
eu

re
n

©
 K

ar
l V

an
 G

in
de

rd
eu

re
n

 48-160
Er is nog discussie over het aantal 

eieren dat een vrouwtje stekelrog per 

jaar produceert, de getallen variëren 

tussen 48 en 160 per jaar. Dat is veel in 

vergelijking met andere soorten roggen 

die soms maar 2 nakomelingen per 

worp hebben.

4-6 
Afhankelijk van de temperatuur van het 

water, komt er na 4 tot 6 maanden een 

babystekelrog uit het ei. Als het eikapsel 

tijdens die periode niet opgegeten werd 

door vissen of aanspoelde op het strand 

natuurlijk. Daarnaast is een babystekel-

rog van amper 10 centimer een hapklare 

brok voor grotere vissoorten. Slechts 

een klein aantal eieren groeit op tot een 

geslachtsrijpe rog.
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ANTWOORD: Sommige spinnen kunnen op het water lopen, 

maar echt onder water leven; dat kan er maar één, de waterspin. 

Die soort is zeldzaam in Vlaanderen en komt vooral in de Kempen 

voor. Ze kan zwemmen en leeft van waterinsecten en kikkervisjes. 

Geregeld komen ze aan de oppervlakte om lucht te happen. 

Waterspinnen maken een onderwaterweb waaronder ze een 

grote luchtbel hangen: een woonst die je met een duikersklok kan 

vergelijken. Daarin eten ze en paren ze. Waterspinnen raak je 

beter niet aan, hun pijnlijke beet kan misselijkheid veroorzaken.

Kunnen spinnen  
onder water leven?1

aan de redactie vragen3

Wees niet bang van de stadsreus

Waterspinnen maken een 
onderwaterweb waaronder 
ze een grote luchtbel 
hangen.

Vlinderstruiken lokken naast vlinders ook heel wat andere beestjes. Zo ook een wespachtig, bruinrood en geel insect 
van 2 cm. Daar hoef je niet bang of verontrust over te zijn, het is de volledig ongevaarlijke stadsreus, onze grootste 
zweefvlieg. Net als andere zweefvliegen bijten of steken ze niet. Hun vermomming is wel 
efficiënt: ze lijken sterk op onze grootste wesp, de hoornaar, maar hebben kortere antennes. 
De stadsreus wordt ook wel hoornaarzweefvlieg genoemd. Opmerkelijk is dat de larven 
van de stadsreus van het afval in wespennesten leven. Het zijn dus echte opruimers. 
Dankzij de klimaatverandering neemt die zuiderse soort toe.

De stadsreus wordt ook wel hoornaarzweefvlieggenoemd.

Seizoensweetjes

Worden alle rupsen vlinders?
Rupsen zijn larven van vlinders. Eens ze groot genoeg zijn, 
verpoppen ze en transformeren ze tot een vlinder. Maar niet alle 
rupsen zijn van vlinders. Zaagwespen, primitieve en hoofdzake-
lijk vegetarische wespen, hebben bastaardrupsen. Die lijken erg 
op vlinderrupsen, maar als je goed oplet kan je ze onderschei-
den door het groter aantal valse poten met zuignapjes.
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Seizoensweetjes

ANTWOORD: Officieel heten ze haften; eendagsvliegen zijn 

insecten die het grootste deel van hun leven onder water door-

brengen. Dat larvestadium duurt minstens één maand, maar bij 

sommige soorten drie jaar. Eens volwassen en uit het water, is hen 

geen lang leven beschoren. De duur van dat stadium varieert van 

twee uur tot twee weken. Met vliegen hebben ze weinig te maken: 

eendagsvliegen vormen een aparte insectenorde. Je herkent ze 

aan hun slanke uiterlijk met meestal drie staartdraden en vier 

vleugels die ze boven het lijf samenvouwen.

Wordt een eendagsvlieg  
echt maar één dag oud?2 3

Twee vleesetende planten van bij ons

Wereldwijd zijn er meer dan 500 soorten vleesetende 
planten, en twee ervan vinden we ook in Vlaanderen:  
de kleine en de ronde zonnedauw. Het zijn plantjes met 
minuscule witte bloemen en opvallende bladeren met 
tentakels waarop kleverige druppeltjes zitten. Wanneer 
een vlieg daarop landt, kleeft ze onherroepelijk vast.  
Ook waterjuffers trappen vaak in de val. De insecten zijn 
meestal binnen het kwartier dood. De zonnedauw scheidt 
enzymen af die de prooi oplossen, daaruit neemt hij het 
stikstof op dat hij nodig heeft en in zijn omgeving, de natte 

heide, niet vindt. Dankzij 
natuurbeheer krijgt de 
plant in natuurgebieden 
nieuwe kansen. Hoe dat 
recent in de vallei van de 
Bosbeek gebeurde, lees je 
in het meest recente 
nummer van Natuur.focus. 
www.natuurpunt.be/focus

ANTWOORD: Een merel met witte vlekken, of ééntje die 

helemaal koffie-met-melk is: ze bestaan. Kleurafwijkingen  

komen bij vogels regelmatig voor en hebben diverse oorzaken;  

van voedseltekort tot erfelijke afwijkingen. Het gaat om een teveel 

of een tekort aan donkere pigmenten (melanine). Echte albino-

exemplaren komen zelden voor en maken nagenoeg geen kans op 

overleven. In het laatste nummer van Natuur.Oriolus worden 

kleurafwijkingen bij vogels in detail besproken.  

Abonneer je: www.natuurpunt.be/oriolus.

Een merel met  
nieuwe kleuren?

Mollen en egels vooral  
in de zomer onder de wielen

Met Dieren onder 
de Wielen verzamelt 
Natuurpunt Studie 
veel informatie over 
waar en wanneer 
welke soorten dieren 

sneuvelen op de Vlaamse wegen. Bij de meeste 
soorten zoogdieren zijn het voorjaar en het najaar 
de piekperiodes, maar de mol en de egel worden in 
de zomer het vaakst doodgereden. Mollen leven 
solitair, in het voorjaar brengt een vrouwtje haar 
jongen groot. Eens die groot genoeg zijn, gaan jonge 
mollen al kruipend, bovengronds, op zoek naar een 
nieuwe leefgebied. Precies in juni worden daarom 
opvallend veel ( jonge) mollen doodgereden. Ook 
jonge egels lopen veel rond in de zomerperiode en 
zijn dan kwetsbaar in het verkeer. Geef jouw 
waarnemingen van verkeersslachtoffers door via  
dierenonderdewielen.be

De insecten zijn 
meestal binnen het 
kwartier dood.

De mol en de egel 
worden in de zomer 
het vaakst  
doodgereden.
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    Weetje 

Wist je dat libellen  
 niet kunnen steken?  
Tijdens zomerse zwempartijtjes word je al eens opgeschrikt door een 

voorbijvliegende libel. Veel mensen hebben schrik van de toch wel grote 

insecten, omdat ze plots daar zijn, zonder aankondigend gezoem. Maar 

een libel kan niet steken, ze heeft geen angel zoals een wesp of bij. Libel-

len hebben wel kaken waarmee ze gevangen insecten fijnmalen. Ze zullen 

enkel bijten als je ze vangt en hun kaken aanraakt. Ze vallen je dus niet 

aan tijdens je zwempartijtjes, maar zijn op zoek naar insecten in de buurt 

van het water. 

Help insecten in je tuin 
Zoek een leuke plek in je tuin en hang 

samen met je ouders dit insectenhuis op. 

Ontdek welke kleine diertjes er allemaal op 

af komen. Solitaire bijen en andere beestjes 

zoals spinnen, oorwormen en kevers zullen er 

zich snel in thuis voelen. Plaats het insectenhuis op 

een zonnige plek in de buurt van bloeiende planten.

Te koop in de Natuurpunt Winkel 

Artikel Nr: 92073 

Ledenprijs: 13,90 euro - Niet leden prijs: 15,45 euro

ANTWOORD: Mieren hebben ook water nodig om te overleven. 

Een druppel water is echter heel groot voor een mier, toch slagen  

ze erin om hiervan te drinken. Dit door hun kop met kaken half in 

de druppel te duwen. Een deel van het water gebruiken ze zelf, 

maar een ander deel slagen ze op in hun sociale maag, hierdoor 

zwelt hun achterlijf zichtbaar op.  Mieren zijn sociale dieren,  

als een andere mier ‘bedelt’ om voedsel braken ze dit op.  

De vrager, een andere werkster, larven of koningin, zuigt de 

druppel opnieuw op

.

ANTWOORD: Vleermuizen vliegen meestal ’s nachts, ze gaan  

dan op zoek naar voedsel. ’s Nachts hebben ze minder concurrentie 

van andere insectenetende vogels en hebben ze minder kans om 

gevangen te worden door roofdieren. ’s Nachts is het echter te 

donker om de prooien te zien, daarom maken vleermuizen gebruik 

van echolocatie. Een vliegende vleermuis stoot continu geluiden 

uit, die botsen tegen mogelijke prooien of obstakels. Via het 

teruggekaatste geluid weet hij hoe ver en hoe groot de prooi of  

het obstakel is. Hierdoor kan hij toch “zien” in het donker. Je komt 

meer te weten over vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis 

op 26 & 27 augustus.

Drinken mieren  
ook water? 

Waarom vliegen  
vleermuizen ’s nachts? 1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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   Maak je eigen zeep 
 

Altijd al eens de afwas willen doen met een zelfgemaakte, 

natuurlijke zeep? Met deze klimopzeep kan het! Je kan er 

zelfs je handen, kleren en haar mee wassen. Let op, 

sommige mensen kunnen allergisch reageren op de zeep. 

Dit heb je nodig: 50g verse bladeren van klimop  

+ 1 liter leidingwater, kookpot, blender

Pluk 50gr bladeren zonder steel, doe ze samen met 1 liter 

water in de blender en mix alles. Giet het mengsel in de 

kookpot en breng zachtjes aan de kook. Laat 2 minuten 

doorkoken. Laat het mengsel afkoelen. Giet het mengsel 

door een theedoek en doe het in een fles. De zeep is enkele 

weken houdbaar op een koele plaats.

Win!
Zomer! Dan wil je op tocht door bos en 
hei, langs ongebaande paden dwalen 
en picknicken tussen de sprinkhanen. 
Liever niet verlopen lopen? Neem dan je kompas mee.  
Met dit Suunto kompas geraak je nooit meer de weg kwijt in 
onze Vlaamse wildernis. 
Antwoord op de vraag “Waarom worden mieren sociale 
dieren genoemd” en win een van de 5 Suunto kompassen.

www.natuurpunt.be/win

 
Niet gewonnen? Niet getreurd !  
Bij A.S. Adventure vind je dit leuke kompas ook.

Hoe doe je dat? 
Vuur maken

Let op dat er niets brandbaars in de buurt ligt. Doe dit 

niet in een natuurgebied en altijd met een volwassene 

in de buurt.

Leg droge tondel in een kuiltje. Dit kan de schors van 

een berkenboom zijn, pluisjes van planten, droog gras 

of een propje watten (als het buiten nat is)

Neem je vuurstick en mik vonken op de tondel. Dit kan 

een werkje van lange adem zijn. Je kan natuurlijk ook 

lucifers nemen.

Heb je vuur? Leg er dan snel wat dunne twijgjes op.

Eens je vuurtje goed brand kan je er dikkere houtjes op 

leggen. Vuur heeft veel lucht nodig. Leg niet teveel 

hout bij in één keer en blaas wanneer nodig.

Geniet van je vuurtje. Laat het nooit alleen achter. Doof 

het met water als je stopt.

Een grotere uitdaging nodig? Het kan ook met een 

vuurboog. Een stappenplan en meer info vind je op de 

website. Je vindt er ook leuke bushcraftactiviteiten.

www.natuurpunt.be/bushcaft

Zeg kleine bij wat dans jij mooi
 

Peuters en kleuters leren dankzij dit 

mooi geïllustreerde boekje bijen 

kennen. Een mooi (voorlees)verhaal 

en vier pagina's vol informatie over 

de bij. Wist jij bijvoorbeeld dat bijen 

haartjes op hun lijf hebben om 

warmte vast te houden in de 

winter? Inclusief Luister CD

Te koop in de Natuurpunt Winkel

Artikel Nr: 0114271 

Ledenprijs:  13,45 euro • Niet ledenprijs: 14,95 euro
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NATUUR ...in de stad

M
erels zijn duidelijk met hun tijd 

meegegaan. Als je in het 

bosarme Vlaanderen nog 

bomen wil vinden, dan vind je 

in de stad een grotere keuze 

dan op het platteland!

De stad biedt een hoop mogelijkheden wat 

voedsel betreft en je kan je nest bouwen waar je 

maar wil. Ze heeft ook wel enkele kleine nadelen.

In de stad vind je vaak merels met witte plekken.  

Dat albinisme is geen goed teken. Ligt het aan 

minderwaardig eten? Aan inteelt?

Bouw je je nest te laag, dan verlies je wellicht je 

kroost aan een kat. Gebruik je bovendien gratis 

snelbouwmateriaal zoals plastic, dan blijft bij 

aanhoudende regen het water in je nest staan en 

raken je jongen onderkoeld. Het wordt nooit echt 

donker met al die straatlantaarns. Mannetjes-

merels blijven in de zomer tot een stuk in de 

Natuur in de stad: een contradictie? 

Niets is minder waar. Je vindt er 

gewone natuur op ongewone 

plaatsen. Er komen planten en 

dieren voor die vaak alleen in het 

warmere microklimaat van de stad 

kunnen overleven. Ga met open blik 

in de stad op zoek naar natuur en 

laat je verrassen door een alledaag-

se vogel.

Stadsmerels 
nacht doorzingen naast zo’n lichtpaal. Met al dat 

autolawaai moet je bovendien verschillende 

decibels luider zingen om je boodschap over te 

brengen. Je zou van minder stress krijgen.

En die auto’s vormen nog een ander probleem. 

Merels, die hun voedsel vaak op de bodem 

zoeken,  vliegen graag laag over de grond. Daar 

worden ze dan ook geregeld geschept door 

voorbijrijdende auto’s.  In het voorjaar vechtende 

mannetjesmerels verblind door testosteron; in 

de voorzomer en zomer jonge merels die pas 

uitgevlogen zijn. De merel is in ons land de meest 

doodgereden vogel. Veruit. De merel is ook één 

van de meest succesvolle vogels.

Want blijkbaar wegen de nadelen niet op tegen 

de vele voordelen. Door het grote voedselaanbod 

kan je hier gewoon meer en grotere legsels 

grootbrengen. En daar draait toch alles om: je 

genen een mooie toekomst geven.
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...in je tuin

W
ie tuiniert voor de natuur wil 

daar ook wel eens een 

beloning voor. Je lavendelbor-

der lokt vlinders en wilde 

bijen. Daar doe je het voor. Je 

helpt de biodiversiteit vooruit en je kan zelf ook 

boeiende dingen beleven, gewoon door in een 

stoeltje te gaan zitten naast je bloeiende 

lavendel.

Eén van die boeiende gasten op je lavendel is de 

grote wolbij. Het beestje heeft iets van een 

brede, wat obese wesp, maar met een ronder en 

dus vriendelijker gezicht. Je hoeft er ook niet 

bang voor te zijn, maar toch heeft de wolbij een 

scherp kantje. Letterlijk, achteraan het achterlijf, 

in de vorm van drie doorns. Mannelijke wolbijtjes 

zijn sterk territoriaal. Je denkt dat het jouw 

lavendel is, maar nee, het is hun lavendel. Dat 

maken ze duidelijk aan alle andere insecten die 

interesse tonen. Ze vliegen naar de indringers en 

Je hoeft niet naar afgelegen 

natuurgebieden te trekken om 

kennis te maken met de natuur.  

Je trekt gewoon de achterdeur  

open en gaat op safari in eigen tuin!  

Wie de natuur een handje wil 

helpen, kan daarmee beginnen in  

de tuin, hoe klein die ook is. Vogels 

voeren en beloeren, een nestkast 

voor wilde bijen of koolmezen, een 

border vol bloemen voor de vlinders 

…  en de bijtjes

Vliegende botsautootjes
botsen er in volle vlucht tegenaan. Spelen de 

vervaarlijke doorns daar ook een rol bij? In dat 

geval zouden ze wel wat blikschade kunnen 

aanrichten aan vleugels of chitinepantser! Alle 

indringers? Neen, vrouwelijke wolbijen zijn wel 

welkom …

Lavendel is belangrijk voor wolbijen. Voor de 

nectar, die ze nodig hebben als brandstof, zeker, 

maar die kunnen ze ook in andere bloemen 

vinden. Net als veel mediterrane planten is 

lavendel bedekt met viltige haren als bescher-

ming tegen de verschroeiende stralen van de  

zon en dus tegen uitdroging. Vrouwtjeswolbijen 

schrapen dat vilt er af en bouwen er knusse 

broedcelletjes van. Wollige woninkjes voor de 

larfjes. Daar danken ze ook hun naam aan.  

En daar leggen ze hun eitje in, één eitje per cel. 

Geen wonder dus dat die lavendelveldjes zo 

geliefd zijn!
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...in close-up

B
loemen hebben in de loop van de 

evolutie een intiem pact gesloten 

met allerlei soorten insecten waar ze 

op rekenen om hen te bestuiven. 

Orchideeën bijvoorbeeld zijn zover in 

die symbiose meegegaan dat ze dreigen uit te 

sterven als hun bestuivers verdwijnen.

De grassenfamilie is een heel andere evolutio-

naire weg ingeslagen. Grassen lijken primitieve 

bloemplanten, maar vergis je niet. Ze zijn door de 

evolutie uitverkoren. Grassen zijn zowat de 

meest succesvolle planten op de aardbol. Zij 

hebben blijkbaar een goeie keuze gemaakt.

In de loop van miljoenen jaren zijn ze namelijk 

teruggegaan naar de essentie: ze hebben de 

fancy bloemblaadjes overboord gegooid, daar 

investeren ze niet meer in. Twee of drie meeldra-

den, één stamper met twee veervormige 

stempels en twee kroonblaadjes, de ‘kafjes’, om 

het geheel te beschermen: meer is niet nodig. 

Variatie genoeg binnen de grassenfamilie,  

maar altijd op datzelfde thema.

De onmogelijk dunne helmdraden reiken ver 

tussen de kafjes uit. Aan het uiteinde bengelen 

de helmknoppen. Die barsten open tot een 

typische X, waarvan de beentjes lepeltjes 

vormen die gedurende enkele minuten massa’s 

stuifmeelkorrels meegeven aan de wind. Want in 

stuifmeel investeren grassen duidelijk wel. Soms 

wel meer dan 15.000 korrels per helmknop, twee 

of drie X-en per bloempje, vaak meer dan 50 

bloempjes per bloeistengel: reken zelf maar uit.

De wind speelt cupido en de stempels zijn 

veervormig om contact met pollen te optimali-

seren. Het waarnemen van gras in bloei is spijtig 

genoeg niet iedereen gegund: voor sommigen 

onder ons is het niet zozeer figuurlijk dan wel 

letterlijk adembenemend …

Peter De Ridder

Als je de natuur in close-up bekijkt, 

gaat er een nieuwe wereld voor je 

open. Een schier eindeloze variatie 

aan levensvormen, elk met hun 

eigenaardigheden. Stilstaan bij de 

kleine dingen des levens,   je krijgt er 

nieuwe energie van,  of in het 

slechtste geval een niesbui.

Gras in bloei
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Tijd voor
de zomer-
vakantie

Samen spelen op het strand, heerlijk 
fietsen in de natuur, een verfrissende 
duik in het zwembad en meedoen met 
de activiteiten op het park. Terwijl u
’s avonds geniet van een heerlijk diner. 

Bij Landal GreenParks beleeft het hele 
gezin een ideale vakantie. U heeft de 
keuze uit ruim 75 bungalowparken in 
zeven landen. Of u nu van bos, strand, 
heide of de bergen houdt, vanuit uw 
accommodatie loopt u zó de natuur in. 

Speciaal voor
Natuurpunt-leden:
Boek nu en betaal géén  
reserveringskosten! 

Ga naar www.landal.be/natuurpunt
voor de voorwaarden, prijzen, data en 
reservatie of bel 070-77 80 80
(0,30 EUR/min).

Geen
reserverings-

kosten!

16-00675_Advertentie Natuurpunt 194 x 269.indd   1 13-05-16   15:40
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Op stap met

 op stap met...

        Jos 
 Vanderlinden

Bio  
Jos is sociaal bewogen en 

probeert in zijn vrije tijd 

mensen te helpen. Zo zamelt 

hij spullen in voor vluchtelin-

gen of mensen die het 

financieel niet breed hebben. 

Hij steunt ook volop het 

project van zijn dochter 

Treesje: Tumaini Kenia. Zij 

zette enkele lokale en 

kleinschalige projecten op in 

Kenia. Daaronder valt ook een 

milieu-educatieproject dat 

kinderen bomen laat 

aanplanten. 

Maandag 11u15
 

Ik controleer in de Dorpsbemden of alles in orde is met mijn 

koeien. Tijdens mijn werk kom ik soms op plaatsen in natuur-

gebieden waar andere vrijwilligers niet komen. Toch wel 

handig: zo merk ik soms dingen op die andere vrijwilligers  

zelden gezien hebben.

MA 11:15 DI 14:35
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Op stap met

Donderdag 10u45
 

Sinds 9 jaar werken we voor de begrazing in natuurgebieden met 

Limousin runderen. We hebben weinig of geen problemen met de 

dieren. Ze hebben soms de naam om moeilijke dieren te zijn maar 

ik werk er heel graag mee. Met rust en respect bereik je veel.

Vrijdag 16u20
 

Drie weken geleden ontdekte ik dat een bonte specht een nest had 

gemaakt in een knotwilg op mijn boerderij. Ik was blij verrast met 

die ontdekking. Het is een mooi voorbeeld dat ook op een 

landbouwbedrijf natuur aanwezig kan zijn.

Zaterdag 15u05

Dat mijn koeien grazen in natuurgebieden is voor iedereen een 

goed zaak. Ze helpen mee aan het beheer van het natuurgebied. 

Voedsel wat de natuur ons gratis schenkt omzetten naar een 

lekker stukje vlees, wat wil de consument nog meer? Ook mijn 

koeien lijken best tevreden met hun leven in een natuurgebied.

Zondag 13u15

Mijn vrouw Carine staat in het onderwijs. Dankzij haar inkomen 

was het voor mij minder risicovol om te starten met een klein-

schalig landbouwbedrijf. Het zorgt ervoor dat ik naast werken  

nog kan genieten van mijn gezin en andere leuken dingen.

Dinsdag 14u35

In de Dauteweyers zoek ik samen met André Witvrouw, 

conservator van het gebied, naar boomkikkers. Zo’n vier 

jaar geleden zag ik mijn eerste boomkikker en sindsdien 

ben ik verknocht aan het diertje.

ZA 15:05

VR 16:20

DO 10:45

WO 11:00

VR 14:50
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M
ijn man is geen vogelaar. 

Of toch niet zoals ik een 

vogelaar ben. Een vink is 

een rare mus en een 

eend is altijd een eend. 

Ook als het een fuut is. En wat rondvliegt 

aan zee zijn meeuwen zonder uitzonde-

ring. Alleen van binnenlandse kraaien 

bestaan er heel veel soorten. Er zijn -aldus 

mijn echtgenoot- kraaien met spikkels 

(spreeuwen), kuifkraaien (kieviten) en 

dwergkraaien (merels). De grote bonte 

specht klasseert hij als een kraai met een 

rode staart. Andere kraaien staren hem 

aan met de koele blik van een moordenaar. 

Kauwen bedoelt hij daarmee. En op de 

vijver in het park zitten wat hem betreft 

witneuskraaien. Meerkoeten, corrigeer ik 

dan. Waarna je alleen maar vurig kunt 

hopen dat er geen aalscholver overvliegt. 

Of hij maakt er prompt een langneusmeer-

koet van. Hoewel, hij heeft nog nooit een 

aalscholver zien overvliegen. 

Mijn man let niet op vogels. Vogelen is iets 

wat zijn vrouw doet. Vogelen is ook iets wat 

lijkt op samen verongelukken in de berm. 

“Het worden nog eens jouw laatste 

woorden”, zucht hij dan. “Oh, was dat geen 

kiekendief! Machtig sterven, hoor. In plaats 

van gewoon op de weg te letten.” Hij heeft 

gelijk. Soms is het levensgevaarlijk. Daarom 

ga ik ook zo graag mee met de vogelbus. 

Het is veilig in de vogelbus. In de vogelbus 

kan ik me helemaal overgeven aan de 

verwondering. Maar mijn man wil nooit 

mee. Ik heb hem nochtans al dikwijls 

uitgenodigd. Hij heeft er geen benul van.  

Hij blijft ook maar vragen of wij ’s middags 

met de vogelclub altijd een cafetaria 

uitkiezen waar ze vogelnestjes serveren. 

Heel grappig, dat.

Zodoende zit ik altijd alleen op de vogelbus. 

Het is niet romantisch. Vogelen heeft niks 

met romantiek te maken. Dat weet ik, 

omdat er heel af en toe koppels op de 

vogelbus zitten, vogelaars die met elkaar 

getrouwd zijn, zonder verder ergens blijk 

van te geven. Het enige wat ze misschien 

iets sneller doen is genadeloos discussiëren 

over vogels in de verte. Dat gaat dan zo. 

Zij: Amai, daar zit precies een heel witte 

buizerd! 

Hij: Volgens mij is het of een lamp of een 

zwaan. 

Waarna ik toch weer blij ben dat mijn  

man geen vogelaar is. 

Maar toen ik onlangs op avondwandeling 

was en ik een man en een vrouw hand in 

hand langs een akker zag lopen, miste ik 

hem toch. Op het einde van een mooie 

zomerdag samen naar een geelgors kijken! 

Het moet heerlijk zijn! Het verliefde koppel 

stond zij aan zij te genieten van het lied van 

de geelgors. Ta, ta, ta, taaa. Want de 

geelgors fluit de vijfde symfonie van 

Beethoven. De twee vogelaars keken eerst 

naar het gele vogeltje en daarna naar 

elkaar. En ik stuurde een sms’je naar mijn 

man. “Geelgors! Hoera! De eerste in mijn 

leven!” Waarna ik een verwarde boodschap 

terug kreeg. “Ik denk dat je automatische 

spelling weer aan staat. Of wil je straks  

écht weer worst?” Ik heb niks meer gezegd. 

Mijn man is gewoon geen vogelaar.

Column

PROFIEL An Olaerts
An Olaerts is freelance journalist en schrijft onder  
andere columns voor De Standaard Magazine.  
Daarnaast zit ze in het tweede jaar van de grote  
vogelcursus in Leuven. En heeft ze een tuin met  
twee kippen, die zich uiteindelijk nog het makkelijkst 
laten bekijken.

                 Geen 
     Vogelaar  

Dit stukje gaat  
over geen vogelaar, 
een geelgors en een 
verkeerd begrepen 
sms’je.

An
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NORDIC voorziet komende winter RECHTSTREEKSE VLUCHTEN 
vanuit Brussel naar Kittila in Fins Lapland 
én naar Tromsø in Noors Lapland. 

www.nordic.be
T: 052 55 52 54

Schrijf in voor onze gratis infodagen:
- Zondag 18.09 (Buggenhout)
- Zaterdag 22.10 (Bredene)
- Zondag 23.10 (Herentals)
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KOOP JE NATUURPUNT TICKET EN BESCHERM ZO 
DE NATUURGEBIEDEN VAN HEUVELLAND!

KOOP JE NATUURPUNT TICKET EN BESCHERM ZO 
DE NATUURGEBIEDEN VAN HEUVELLAND!

KOOP JE NATUURPUNT TICKET EN BESCHERM ZO 

NIVE NIELSEN & THE DEER CHILDREN 
SÖNDÖRGÖ AN PIERLÉ GUIDO BELCANTO 

YEVGUENI TOUT VA BIEN KING DALTON 
LE VENT DU NORD HAYSEED DIXIE 

AFRO CELT SOUND SYSTEM DEZ MONA
BENT VAN LOOY & MANY, MANY MORE!

TRAD.ATTACK! WÖR LYNCHED
ALAVERDI TINY LEGS TIM ÌMAR
ORATNITZA ESTBEL OLD SALT

SNAARMAARWAAR FALSE LIGHTS
RIGUELLE CHANTE BREL

CURLY STRINGS FLANDERS ETHNO
THE ESKIES NARAGONIA QUARTET

I FRATELLI TARZANELLI
WILL POUND & EDDY JAY

TICKETS & INFO WWW.FESTIVALDRANOUTER.BE#DRANOUTERFEST16

MICHAEL KIWANUKA ZAZ BALTHAZAR
SUZANNE VEGA TRIXIE WHITLEY TOURIST LEMC

THE COLORIST & EMILIANA TORRINI ARNO
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In beeld

Als je een leuk dier gespot hebt, wil je het altijd van nog een béétje dichterbij kunnen zien 
of fotograferen. Dat kan, met een digiscope, en het is een ware kunst. Neem een duik in 
de wonderlijke wereld van fotografie met een verrekijker en laat je verrassen door nieuwe 
dimensies.

Digiscoping

Gudrun Puttemans

Peter Callewaert

Guido De Deken
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In beeld

Oproep

Het hoeft niet altijd proper te zijn. 
Heb je een prachtig beeld waar de 
modder van af spat? Stuur ons dit 
door en wie weet verschijnt het in 

Natuur.blad Herfst. 

www.natuurpunt.be/oproep

Sophie Degrande

Mie MeeuwsHenry MireilleMie Meeuws

Hilde Vandevoorde
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Op 6 & 7 augustus 2016 tellen we opnieuw de vlinders in onze tuin  
     tijdens Het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt,  
         en dat voor de 10de keer!

Om het record van editie 2015 te verbreken zal het op zijn minst goed weer moeten zijn. Vorig jaar telden 
meer dan 12.000 mensen mee. Desondanks lag het aantal getelde vlinders lager dan bijv. in 2013. Voor 
veel vlindersoorten was 2015 slechts een matig jaar. Toch waren er ook uitschieters, zoals een recordaantal 
kolibrievlinders.

De voorbije 9 jaar vlinders tellen leerde ons ondermeer dat het bont zandoogje zich helemaal tot tuinvlinder 
ontpopt heeft. Die vlinder zag je vroeger enkel aan bosranden, maar komt nu in een groot deel van de Vlaamse 
tuinen voor. Ook bleek uit de voorbije tuinvlindertellingen dat tuinen van Natuurpuntleden meer vlinders 
herbergen dan tuinen van niet-leden. Dat komt wellicht omdat leden meer vlindervriendelijke maatregelen 
nemen in hun tuin. Uit onderzoek blijkt dat de inrichting van de tuin de helft van de soortenrijkdom verklaart, en 
de omgeving van je tuin de andere helft.
 

Eén weekend vlinders tellen of elke maand? 

Duizenden mensen tellen het eerste weekend van augustus mee, maar enkele honderden 
voeren ook op regelmatige basis een vlindertelling in hun tuin uit. Daardoor krijgen we een 
beter beeld van de diversiteit en talrijkheid van tuinvlinders. Interesse? Meld je aan als 
maandelijkse teller op www.vlinderweekend.be!

  10 JAAR 
Vlinderweekend

Het Grote Vlinderweekend VAN NATUURPUNT

 

6&7
 AUGUSTUS

2016

www.vlinderweekend.be
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Tel de vlinders in je tuin 

WETENSCHAP
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Activiteiten
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Activiteiten 
& Cursussen 

Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere diersoort? 
Zin om te gaan wandelen in een natuurgebied onder begeleiding 
van een ervaren gids? Goesting 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/activiteiten

Activiteiten

20/06 Toen de dieren nog spraken ... Mechelen

21/06 Wilde bijen van de duinen 
Oost- 
duinkerke

01/07
Schatten van Vlieg  
in het Natuurpunt Museum 

Turnhout

10/07 Proeven van de Natuur Herselt

11/07 Natuurgids vakantieformule
Eeklo, Leuven 
& Houthalen

11/07 Streekverkenning Voeren

07/08 Insectenwandeling in het Scheutbos
Sint-Jans-
Molenbeek

10/08 Nachtvlinders Balen

22/08 Natuur-in-Zicht Gent

26/08 Europese Nacht van de Vleermuis Beerse

02/09 ABV broedvogels en waarnemingen.be -

05/09 Bijen in de (moes)tuin Mol

06/09
Weetjes en verhalen  
over paddenstoelen 

Duffel

06/09 Vogeltrek  Oostende

07/09 Paddenstoelen voor beginners Westerlo

07/09 Natuur in je tuin Wortel

08/09
Kijk op Landbouw en Natuur  
in Zuid-Limburg 

Tongeren

12/09 Kennismaken met spinnen Beringen

Zoek de natuurgids  
             in jezelf

Wil je graag groepen begeleiden 
in een natuurgebied in je buurt? 
Zoek je naar een combinatie 
van inhoudelijke kennis, 
natuurbeleving en engagement? 
Dan is de cursus natuurgids 
wellicht iets voor jou. De cursus 
biedt je heel wat inhoudelijke 

achtergrond dankzij een brede waaier aan thematische 
lessen; van dieren en planten tot landschappen, ecologie en 
natuurbeheer. Daarnaast ga je regelmatig op excursie met 
ervaren natuurgidsen. In juli gaat de natuurgidscursus in 
vakantieformule  door. Ideaal voor studenten en leerkrachten. 
Vanaf september beginnen de reguliere cursussen. 
www.natuurpunt.be/natuurgids

Word ambassadeur voor het 
klimaat in Vlaams-Brabant
Flora en fauna, mensen en 
natuur ondervinden effecten 
van het veranderende klimaat. 
Maar wat gebeurt er nu 
precies? Welke gevolgen heeft 
het, hier en in het zuiden? En 
vooral: wat kunnen wij er aan 
doen? In de cursus ‘Gidsen 
voor het klimaat’ zetten we je 
op weg om het thema klimaatverandering te brengen voor een 
breed publiek. www.natuurpunt.be/klimaatgids

Groot Bushcraftweekend  
in het Meerdaalwoud

Van vrijdagavond tot zondagnamiddag kan je kiezen uit een 
uniek aanbod aan sessies. Van een hut of shelter bouwen tot 
een waar feestmaal bereiden op een kampvuur. En van zelf vuur 
maken tot een eetbare planten wandeling in het bos. Goesting 
om zelf een sessie te geven, laat dan zeker iets weten. Dit 
jaarlijkse Bushcraftweekend is een niet te missen event voor 
groot én klein. www.natuurpunt.be/bushcraft
14.10-16.10

© Tom Linster
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AgendaAgenda

16.07
Beringen
DAG VAN DE ZWARTE BEEK  
Beheerwerken, lunchen, geocachen, 
BBQ'en, nachtzwaluwen zoeken en dit 
allemaal op 1 dag in de Vallei van de 
Zwarte Beek. 

Zaterdag 16 juli, 13u30 - 17u en - 21u30  
Bezoekerscentrum De Watersnip, 
Grauwe Steenstraat 7/2, Beringen

18 tot 24.07
Gent
GENTSE FEESTEN MET  
NATUURPUNT 
Ga elke dag mee op exploratie van  
bekende en minder bekende parken  
en natuurgebieden in en rond de stad.  

Iedere dag van 18 tot 24 juli 
www.natuurpuntgent.be 

31.07
Geraardsbergen
WITJES, BLAUWTJES,  
DIKKOPJES 
… vossen, zandoogjes, landkaartjes: fraaie 
namen voor dito vlinders. We speuren 
ernaar in het Moenebroek. 

Zondag, 31 juli, 14u
Infobord - Moenebroekstraat, 
Geraardsbergen

14.08
Woumen
ÎLE D’AMOUR IN DE BLANKAART 
Met Île d’Amour nemen we je mee op 
uitstap voor een literaire namiddag 
naar het eilandje in de Blankaartvijver. 
Centrale gast voor deze editie is auteur 
Erik Vlaminck. 

Zondag 14 augustus, 14u30 - 17u30
De Blankaart, Iepersteenweg 56, -  
Woumen

21.08
Sint-Genesius-Rode
SPINNEN-GRIEZELWANDELING 
Een wandeling met speciale aandacht 
voor spinnen in en om het natuurgebied 
Kwadebeek. Een loepje en spiegeltje zijn 
nuttig.

Zondag 21 augustus, 14u30
Parking kerkhof Sint-Genesius-RodeBos-
straat, Sint-Genesius-Rode

07.08
Meerdonk (Sint-Gillis-
Waas)
OPEN SCHUURDAG IN NATUUR.
HUIS PANNEWEEL 
Je kan gezellig picknicken in de schuur 
en de boomgaard. Vlinders en libellen 
spelen de hoofdrol. 

Zondag 7 augustus, 11u-17u
Natuur.huis Panneweel - Krekeldijk 2, 
Meerdonk www.vlaamseardennendag.be

26.08
Lichtervelde
DRAKEN TEMMEN IN DE 
HUWYNSBOSSEN
Op de laatste vrijdag van de zomer-
vakantie een filmpje meepikken in het 
bos en nog één keer in een tentje slapen 
alvorens het nieuwe schooljaar zich 
aandient. 

Vrijdag 26 augustus, Huwynsbossen, 
Beverenstraat, Lichtervelde

Deze zomer organiseert het Davidsfonds zijn 30ste Zomerzoektocht in  
de Leiestreek. Ontdek Roeselare en Izegem en de waterrijke streek rond  
Dadizele, met haar lichtglooiende landschap tussen Leie en Schelde. 
www.davidsfonds.be/zomerzoektocht

Tegelijk organiseert Natuurpunt Zuid-West-Vlaanderen tal van 
natuuractiviteiten die je mooi kan combineren met de zoektocht. 
Die hebben we gebundeld in een flyer en op de website
www.natuurpunt.be/leie-schelde.

Info: Davidsfonds Evenementen, www.davidsfonds.be/zomerzoektocht, evenementen@davidsfonds.be, 016/310.600 
Verkoop en startplaats:  Toerisme/Wielermuseum Roeselare – Paterskerk, Delaerestraat 33, 8800 Roeselare, toerisme@roeselare.be, tel. 051/269.600

ZOMER
ZOEKTOCHTZOEKTOCHT
ZOMER
ZOEKTOCHT

04.06 tot 18.09.2016

in Roeselare & Izegem

GEZINSZOEKTOCHT: 
WIN ELKE WEEK EEN 
SUPER-DE-LUXE

BOOTTOCHT
OP DE LEIE!

Op stap tussen Leie en Schelde   
met het Davidsfonds en Natuurpunt
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02.09
Lillo
NACHTVLINDERHAPPENING  
IN HET GALGENSCHOOR 
vrijdag 2 september, 21u30

Parking Scheldelaan Lillo, parking net 
voor je het dorp binnen rijdt.

04.09
Diepenbeek
FEEST 60 JAAR DE MATEN
Wandelen, fietsen, bijenhotels maken, 
leven in de poel bekijken, boomklim-
men … of kom genieten op ons terras van 
streekbier, koffie of een stuk taart. 

Zondag 4 september, 13u
Ontmoetingscentrum Rooierheide,  
Rooierheidestraat, Diepenbeek

01.10
Lommel
BEESTJES IN HET DONKER
We vangen muizen, gaan op zoek naar 
sporen die een verhaal vertellen , pluizen 
voedselresten van de uil uit en vertellen 
je over landschap, ecologie en erfgoed. 

Zaterdag 1 oktober, 18u - … 
Het Wateringhuis, Oude Maai 80,  
Lommel

04.09
Pepingen
VERGETEN GROENTEN IN ‘DE 
TUIN VAN TOEN’
Lieven Decrick leidt ons rond, nadien 
soep!

Zondag 4 september, 14u
Ninoofsesteenweg 136, Pamel

15.09
Blauberg 
VAN DE BLOEMETJES EN DE 
BIJTJES

Donderdag 15 september, 19u30
Parochiezaal Blauwberg, Blauwberg 21

18.09 
Mol
GROTE GRAZERSWANDELING

zondag 18 september, 14u
Casino Gompel, Owenslei 6

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

01.10
Betekom
DE MOLENRUÏNE VAN BETEKOM
Vanaf 14u kan je de Betekomse mo-
lenruïne beleven, natuur en erfgoed in 
de mixer. We gaan in op verleden en 
toekomst van de ruïne en de molen. Met 
een pop-up café en kampvuur.

Zaterdag 1 oktober, 14u
Molenruïne, Molenweg, Betekom

27.07 tot 29.07
Natuurdriedaagse 

voor kinderen 
Zit jij momenteel in de lagere school? 

Heb je zin om samen met leeftijds-
genoten op ontdekking te gaan  

in de natuur?   
Samen met onze Natuur.gidsen trek 

je elke ochtend vanuti het bezoekers-
centrum het Mechels Broek in. Je gaat 

er opzoek naar vogels, bestudeerd 
waterbeestje, gaat braakballen plui-

zen, sporen zoeken en een natuurspel 
.spelen. Elke dag van 9u tot 16u30. 

Deelname kost 40 euro.  
 

Meer info vind je op  
www.natuurpunt.be/natuurdrie-

daagse-het-mechels-broek

25.09
Anzegem-Kaster
SPINSELS SPROKKELS SPOREN
Kom genieten van de subtiele, poëtische 
en fantasierijke verbinding tussen mens 
en natuur in het prachtige Bassegembos. 

Zondag 25 september, 11u - 19u 
Bassegembos, Anzegem-Kaster (tussen 
wandelknooppunt 97 en 98 of tussen 
fietsknooppunt 15 en 53) 
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Het laatste woord

Het is druk in onze afdelingen. Veel natuur-

gebieden zijn nu op hun mooist, een uitste-

kend moment voor publieksactiviteiten.  

De aanleidingen voor al die feestelijkheden 

zijn divers: de viering van decennialang 

beheer, de opening van nieuwe wandelmoge-

lijkheden of innoverende activiteiten om een 

nieuw publiek aan te spreken. Maar centraal 

staat altijd: mensen uitnodigen om de natuur 

in te trekken.

Er gebeurt de laatste jaren veel onderzoek 

naar het verband tussen menselijk welzijn  

en natuur. Natuur levert niet alleen grond-

stoffen en voedsel maar draagt ook bij tot de 

gezondheid van mensen. Groen zuivert lucht 

en koelt onze steden af en heeft bovendien 

een psychische impact op ons: we voelen  

ons beter en minder gespannen in de natuur. 

Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk.  

De hedendaagse mens ontstond een goede 

200.000 jaar geleden in Afrika, steden 

bestaan slechts enkele duizenden jaren en  

de industrialisatie zette zich pas 200 jaar 

geleden door. We leven dus nog niet zo lang in 

die technische omgeving van gebouwen, 

wagens en computerschermen. Die technolo-

gische vooruitgang brengt gigantische, 

ondertussen onmisbare, voordelen mee.  

Maar dat we ook natuur dichtbij nodig 

hebben wordt voor de wetenschap steeds 

duidelijker.  

Hoe vertalen we die nieuwe inzichten op  

het terrein? Natuur helpt bij gezondheids-

preventie. Vlaanderen investeert daarin te 

weinig in vergelijking met andere OESO 

landen, zowat 1% tegenover gemiddeld 3%, 

op een RIZIV budget van 35 miljard euro.  

Daar moeten mogelijkheden liggen om op  

zijn minst innoverende projecten op te zetten 

rond zorgcentra, scholen en andere publieke 

ruimtes. Daarnaast moeten we er ook voor 

zorgen dat natuur bereikbaar is voor iedereen, 

als het ware een sociaal recht,  en groen en 

blauw ernstiger meenemen in de planning 

van onze stedelijke omgeving. 

Naast persoonlijke gezondheid is ook sociale 

cohesie een element van welzijn. En daar 

werken onze afdelingen met hun activiteiten 

rond de natuurgebieden volop aan. Iedereen 

welkom.

Lieven De Schamphelaere

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 27 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

Dankzij natuur voelen 
we ons beter en  
minder gespannen.
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                 Het woord 
              van de voorzitter



Voor deze batterijen 

een nieuw leven.

Voor de planeet

minder afval.
Breng je gebruikte batterijen vandaag nog  
binnen naar je supermarkt of containerpark!
Bebat haalt ze gratis op en geeft hen vervol-
gens een nieuw leven. Recycleer met ons mee 
en help de natuur.

BEBPRD0789_56997_A4_papillons_NL   1 19/05/14   16:31
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Onze rivieren zitten weer vol vis dankzij de verbeterde waterkwaliteit. 
Dat blijkt uit een telling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO). In de Schelde en zijrivieren werden maar liefst 41 soorten 
gevonden; een aantal daarvan was zelfs uitgestorven gewaand. Fint, 
spiering, meerval, ansjovis,  … je vindt ze allemaal opnieuw in de 
Schelde. Naast de Schelde maken ook de Rupel en zelfs de Nete enorme 
sprongen voorwaarts. Na meer dan 100 jaar afwezigheid werden in 
beide rivieren opnieuw paaiende finten waargenomen!  

Als reden voor dit succes haalt het INBO resoluut de verbeterde 
waterkwaliteit aan door de rioolwaterzuivering. Het water is properder 
en dat trekt meer soorten aan. Onze inspanningen leveren resultaat 
op en dat is mooi nieuws! Met meer dan 1000 werknemers blijven we 
ons elke dag enthousiast inzetten voor propere waterlopen voor de 
volgende generaties. 

www.aquafin.be

Opnieuw meer vissoorten  
dankzij proper water

Tientallen vrijwilligers 
bemanden begin mei telposten 
langs de Schelde en de Rupel. 

Het aantal paaiende finten dat 
werd geteld was verbluffend!


