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       Het team als motor

S
inds 2002 ben ik als vrijwilliger actief bij Natuurpunt Begijnendijk. De toenmalige 

vrijwilligersploeg gaf de fakkel door. Samen met Johan, een kameraad van de Chiro ben ik 

er in gestapt, twee knapen van bijna 25. Johan en ik zijn een goed team en zijn omringd 

door veel andere vrijwilligers. Voor ons is het team de motor, we werken altijd samen, 

niemand heeft een vaste taak. We zijn best een jonge bende, ik ben er onder-

tussen 40 en onze jongste vrijwilliger is er 17. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Zo 

verzetten we veel fysiek werk en maken we er vaak een nachtelijk feestje van. Maar voor 

sommige activiteiten vinden we moeilijk mensen. Veel van ons hebben jonge kinderen of 

zijn aan het verbouwen en dan is het niet evident om alles gedaan te krijgen. Het ideale 

team is toch een mengeling van jonge en oudere vrijwilligers. We hopen nog meer mensen 

te vinden om alles te ondersteunen.

Onze vrijwilligersploeg is vooral goed in catering. Dat dateert nog uit onze Chirotijd, 

kampen organiseren was ons ding en zo zijn we ook begonnen. Met een kamp voor 

buitenlandse vrijwilligers. Nadien kwam de Big Jump , ook de vegetarische eetdagen lopen 

al 20 jaar en zijn ondertussen uitgegroeid tot een 2-daags evenement.  

Daarnaast organiseren we de Dag van de Molenberg. Op de oude Molenbergruïne  

voorzien we dan een molenaarsbuffet.

Toen kwam in 2016 de vraag van Expeditie Natuurpunt om een slaapplaats te voorzien voor 

de teams met bijhorende catering. Johan, die ook eigenaar is van de slaapplek, zei meteen 

“We hebben dat nog niet gedaan, dus ik ben zeker dat we dat gaan kunnen”.  

En zo geschiedde. 30 teams, bijna 200 man, overnachten op onze slaapplek en voorzien  

we van paella en veel gezelligheid. Een uitdaging voor onze vrijwilligers, maar je krijgt er zo 

veel voor terug. Als je dan die blije gezichten ziet die na een uitputtende dag aanschuiven 

voor een warme maaltijd dan weet je waarom je het allemaal doet. Voor de natuur, maar 

zeker en vast ook voor de mensen.

Wil je weten wat we als vrijwilliger allemaal doen tijdens Expeditie Natuurpunt?  

Blader snel door naar pagina 44.

Groetjes,

  Koen Baert
            Voorzitter Natuurpunt Begijnendijk
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Beschermen

Doe mee
De tijd is rijp. Op eigen kracht  
tegen de klimaatopwarming.

Beleid
Meer windmolens én natuur beschermen

Het woord van de voorzitter
“Bij de aankoop van het Kristalpark  
toonden alle partijen engagement en 
bereidheid tot compromis. Een mooie 
samenwerking voor natuur en economie.”

12

20

54

jouw voordeel

Vakantieplannen? Gebruik  
je lidkaart!  
Met je lidkaart krijg je bij onze partners een mooi 
ledenvoordeel:
Een Belvilla vakantiewoning: 20.000  
vakantiehuizen in heel Europa. 
Vakantie in Corsendonk Hotels & Clubs: In de 
Kempen, aan de Kust en in de Ardennen. 
Een verblijf bij Landal GreenParks: bungalow-
parken in de Ardennen, Limburg of Nederland. 
Vakantie bij C-Aparthotel Zon en Zee: een 
appartementenhotel in Westende vlak bij de zee.

Voor alle details, exacte voordelen  
en voorwaarden: www.natuurpunt.be/voordeel

Natuurpunt Reizen 
Beleef de natuur in een uniek stukje van de wereld, 
zoals Senegal of Finland! Boek nu je plaats met 
Natuurpunt Reizen. Een deel van de opbrengst 
gaat naar de lokale natuurprojecten.

Alle info: www.natuurpunt.be/reizen
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Vossen zijn van nature erg nieuwsgierig, intelligent en ongelofelijk vindingrijk.
Foto : Michel d’Oultremont
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Kort

    Mijn 
BEELD

Baby-otters in 
Vlaanderen

nieuws

Groot natuurnieuws op de Belgi-
sche Zoogdierendag: de otter plant 
zich weer voort in Vlaanderen. Eind 
jaren 80 werd het visetende dier 
nog uitgestorven beschouwd in 
onze regio. Voornaamste oorzaak 
was de waterverontreining en het 
gebrek aan natuurlijke oeverzones. 
Sinds 2012 dook de otter al een 
handvol keren op, maar nu hebben 
onderzoekers van het INBO bewijs 
dat het mythische dier zich ook echt 
voortplant in de Scheldevallei. Dat 
is hoopgevend nieuws: otters zijn 
ambassadeurs voor levende 
rivieren. Vanaf 2018 brengen 
Natuurpuntvrijwilligers systema-
tisch de ottersporen in kaart, in 
opdracht van de overheid. Dat zal 
bijdragen aan een betere bescher-
ming van de dieren.  
 
www.natuurpunt.be/otter

Michel d’Oultremont maakt niet 
zomaar natuurfoto’s. Hij maakt kunst. 
Met zijn beelden verandert de natuur 
even in een sprookje. Zo hoopt hij dat 
die prachtige natuur beschermd blijft.

“Mijn passie voor natuurfotografie begon 
toen ik 16 was. Van jongs af aan was ik 
gefascineerd door de natuur. Ik startte met 
vogels kijken en zette zo mijn eerste stappen 
als fotograaf. 
Het moeilijkste vind ik een locatie zoeken. 
Dat kost veel tijd, maar het bepaalt het hele 
beeld. Een prachtig stukje natuur vinden 
met de ideale lichtinval en wonderlijke 
dieren, dat is puur geluk. Ik begin dan 
meteen te dromen van verschillende foto’s.
Zo begon het ook met deze vos. Ik stelde 
mijn camera op en plots was hij daar. Vossen 
zijn van nature erg nieuwsgierig. Het zijn 
intelligente en ongelofelijk vindingrijke 
dieren. De vos kwam tot op enkele meters, 
zonder twijfel uit nieuwsgierigheid. Zo kon 
ik hem van dichtbij fotograferen. Een 
fantastisch moment!
Jammer dat mensen een afkeer ontwikkeld 
hebben voor die prachtige dieren. Ze zijn zo 
belangrijk om de natuur in evenwicht te 
houden. Met de foto hoop ik dat mensen de 
schoonheid van het dier zien en zo vossen 
beschermen.”

Michel d’Oultremont
www.micheldoultremont.com

Op zaterdag 13 januari 2018 neemt Michel 
je mee op avontuur tijdens de prijsuitreiking 
van de Natuurpunt Fotowedstrijd. Hij 
vertelt er meer over zijn ontmoetingen in de 
natuur. Kom jij ook? Inschrijven kan op 
www.natuurpunt.be/fotowedstrijd.

650 avonturiers trotseren het herfst-
weer en leren hoe ze kunnen overleven 
in de natuur, tijdens het groot Bush-
craftweekend van Natuurpunt.

In Lille sloopt Natuurpunt een 
leegstaande varkensstal. De stal 
ligt in natuurgebied Kindernouw 
en zit vol asbest en oude 
mestputten.

6-8 oktober
Hoe worden de stakkers van de akkers 
weer de helden van de velden? Experts 
uit Vlaanderen en Nederland buigen 
zich over die vraag op het akkervogel-
symposium in Leuven.

21 oktober

31 oktober

De eigenaars van het Kristalpark en 
Natuurpunt hebben na lang overleg 
een oplossing gevonden voor het 
Kristalpark in Lommel, een gebied 
met uitzonderlijke natuurpracht 
dat tegelijk ook ingekleurd is als 
industriegebied. Het is de thuis van 
de lentevuurspin, een zwartrode 
fluwelen spin die wereldwijd 
bedreigd is. Op het terrein leven 
ook gladde slang, kommavlinder, 
heivlinder en uitzonderlijk veel 
veldleeuweriken. Natuurpunt zal 
het meest waardevolle deel nu zelf 
aankopen. Het gebied zal voortaan 
“Balimheide” heten. Via een 
crowdfunding hopen we de nodige 
middelen bij elkaar te krijgen. 
Natuurpunt zal ook een rol spelen 
in het natuurvriendelijk beheer van 
het zonnepark, dat elders op de site 
aangelegd wordt. 

iksteun.natuurpunt.be

Natuurpracht  
Kristalpark gered 
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Notitieboek Vlinders

Dit handige notitieboek wil je zo cadeau 
krijgen onder de kerstboom. De mooie 
getekende vlinders brengen de natuur meteen 
tot leven. Door het A5-formaat neem je het 
bovendien zo overal mee naartoe.

Artikel Nr.:   97490
Ledenprijs: € 8,09
www.natuurpuntbe/winkel

Natuurpunt voeder- 
variatie in een emmer

Met deze goed gevulde emmer heb je alles in 
huis om verantwoord vogels te voeren. De 
emmer is gevuld met 1 kg strooivoer, 1 kg 
zonnebloempitten, Vogelpindakaas 330 g en 3 
mezenbollen. 
Probeer zelf uit welk product bij uw tuinvo-
gels het meest geliefd is. Ook leuk om aan een 
vogelliefhebber cadeau te geven.

Artikel Nr.:  98436
Ledenprijs: €  8,05
www.natuurpunt.be/winkel 

Elke aankoop in de Natuurpunt Winkel 
draagt bij tot meer natuur in Vlaanderen.

Veerle Baetens  
covert Laat ons  
een bloem

      NATUUR
    PRODUCT

Actrice Veerle Baetens en de 
Broken Circle Breakdown Blue-
grass Band hebben de klassieker 
‘Laat ons een bloem’ in een 
bluegrass-jasje gestoken. Veerle 
regisseerde ook zelf een filmische 
videoclip bij het nummer. Doel: 
zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor meer bos in Vlaanderen. De 
bekende actrice, die dit najaar 
schitterde in de Eén-reeks Tabula 
Rasa, is de meter van onze cam-
pagne Bos voor iedereen. Haar 
oproep miste z’n effect niet: dit jaar 
werd al € 118.000 ingezameld. 
Hoewel het nummer van Louis 
Neefs bijna 50 jaar oud is, is de 
waarschuwing ook vandaag nog 
brandend actueel. 

www.bosvooriedereen.be

Zeepaddenstoelen kleuren het strand 
felblauw. Dit najaar zijn ze massaler 
en groter dan ooit.

1 november

Maaien, wilgen knotten, bomen planten: 
tijdens de Dag van de Natuur steken 
buurtbewoners, jeugdbewegingen en 
andere enthousiastelingen de handen 
uit de mouwen voor de natuur.

18-19 november

In Maasmechelen, Turnhout en 
Zottegem planten we 13.500 
bomen tijdens Bos voor Iedereen. 

26 november

De langste  
beverdam  
van Vlaanderen

… die staat in de Bosbeekvallei in 
het Limburgse Opglabbeek. De 
dam is zo’n 35 meter lang en huist 
een wel erg ijverige beverfamilie. 
De bever is in heel Vlaanderen 
terug van weggeweest. In de 
Bosbeekvallei bouwt hij al 5 jaar 
aan z’n gedroomde leefgebied, met 
veel water. Ook de natuur profiteert 
van die grote werkzaamheden. Zo 
krijgen voorjaarsbloeiers opnieuw 
licht dankzij de open plekken in het 
bos. Aan wandelaars wordt 
gevraagd om voorlopig op afstand 
te blijven zodat de dieren niet 
verstoord worden. Komende winter 
zal de lokale afdeling begeleide 
beversafari’s organiseren. Zo kan 
wie dat wil het imposante bouw-
werk zelf gaan bewonderen.

www.natuurpunt.be/opglabbeek
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 DE  
DEMERBROEKEN

In Scherpenheuvel-Zichem kan je wandelen in 
de achtertuin van Ernest Claes. In het natuur-
gebied slingeren de wandelpaden langs  
moerassen, hooilanden en turfputten. Oude 
meanders herbergen door de wisselende wa-
terstand bijzondere moerasflora. De rust en 
uitgestrektheid van de Demerbroeken werkt als 
een magneet voor vele dieren. Kleine  
karekiet, bosrietzanger, rietgors en blauwborst 
voelen zich er prima in hun vederpak. Poelruit 
veroverde de ruigtes en in de hooilanden vind 
je dotterbloemen, moeraswalstro, echte  
koekoeksbloem en grote ratelaar.

“De eenzaamheid van    
de natuur brengt rust”
Molly Verbeeck,  
Duurzaamheidsmanager Coca-Cola

Ik kom oorspronkelijk uit Vlaams-Brabant en kwam hier wel 

vaker wandelen. De drukte van het leven verglijdt van zodra 

ik hier ben. Het vele water en de vergezichten zorgen voor 

een ongelofelijke rust. Ik was heel blij toen de Coca-Cola 

Foundation de Demerbroeken uitkoos. Coca-Cola gebruikt 

veel water voor zijn drankjes en dat water willen we 

teruggeven aan de natuur. Hier zal Natuurpunt de water- 

tafel herstellen. Dit zorgt ervoor dat het drinkwaterniveau 

in de zomer opnieuw stijgt en dat typische soorten die 

gebonden zijn aan water hun weg naar het gebied weer 

vinden. Ook voor de wandelaars zal het gebied nog 

aantrekkelijker worden. Zo investeren we in een nieuw 

uitkijkpunt en wandelpaden.

Mijn gebied

WANDELEN 
Zin om de Demerbroeken zelf te verkennen? Drie wandelroutes 
nemen je mee door het gebied. 
 
Meer info op www.natuurpunt.be/demerbroeken
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“Hier groeide mijn        
   liefde voor natuur”
Jochen Smets,  
Organisator Merodefestival

 “Verdwalen  
 in het broek’’
Christel Paenhuysen,  
Vrijwilliger Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem

Ik ben opgegroeid in de Demerbroeken, zelfs toen we tieners 

waren kon je ons hier vinden en niet op café. In 2010 werkte 

ik in brasserie Hof van Zichem. Veel verenigingen klaagden 

dat er niets te beleven was in de streek. Toen kregen 

Lennaert Maes en ik het idee om een cd te maken over onze 

geliefde Demerbroeken. Na enkele testmomenten brachten 

we de muziek buiten, al wandelend door het gebied binnen 

een concept ‘muzikale wandelingen’. Dat werd een succes 

en sinds 2015 hebben we het opengetrokken naar de hele 

Merodestreek. We werken nu samen met acht Natuurpunt-

afdelingen en bieden een mooie mix van natuur, erfgoed, 

streekproducten maar vooral muzikale beleving aan tijdens 

het Merodefestival.

Als je me hier alleen laat wandelen verdwaal ik. Letterlijk. 

Maar ik ga ook dwalen in de herinneringen uit mijn kinder-

tijd. Toen woonde ik vlak bij een broekgebied in Diest. In 1999 

verhuisde ik naar Averbode en herkende meteen het typische 

uitzicht van een broekgebied. Mijn man is opgegroeid in de 

Demerbroeken en deelde zijn herinneringen. Over de winters 

als kind op de slee achter zijn vader, glijdend op het bevroren 

broek. Hij toonde me ook de verhalen van Ernest Claes. Zo 

werd de Demerbroeken mijn thuis. Met veel plezier kijk ik 

naar wat er allemaal in het natuurgebied verandert. Dankzij 

het Europese LIFE-project kan de Demerbroeken opnieuw 

evolueren naar een landschap vol leven.

Mijn gebied
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Doe mee

       “Op eigen kracht  
tegen de klimaatopwarming.  
 En voor meer natuur.”

“Als de massa een ambitieuze klimaatwet wil, zal de politiek volgen. De tijd is rijp.” Ignace 

Schops en Mathias Bienstman vertellen over hoe we ons kunnen bevrijden van fossiele 

brandstoffen en tegelijkertijd de natuur vooruit helpen. Als organisatie met meer dan 100.000 

leden wil Natuurpunt het voortouw nemen. Beginnend met deze oproep: doe mee met de 

groepsaankoop. Leg zonnepanelen op je dak.  Tekst: Joris Gansemans
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Doe mee

N
ovember 2017. Twee 

schijnbaar ongerelateerde 

berichten komen uitge-

breid aan bod in de media. 

In de buurt van Bonn 

bezetten in het wit geklede activisten 

een bruinkoolmijn. Dichter bij huis, in 

Limburg, wordt op de E314 een kudde 

van 14 everzwijnen doodgereden, een 

ongezien hoog aantal.  

Wat is het verband? Klimaatopwarming. 

De activisten, waaronder een aantal 

Belgen van Climate Express, protesteren 

tegen elektriciteitsopwekking met 

steen- en bruinkool. Die zorgt in 

Duitsland nog steeds voor een enorme 

uitstoot van CO2, het belangrijkste 

broeikasgas voor de opwarming van de 

aarde. En daar ligt de link met everzwij-

nen. 

Als gevolg van de klimaatverandering 

zijn de afgelopen winters abnormaal 

zacht. Bij strenge vorst sterven heel wat 

everzwijnenbiggen in de winter. Dat 

gebeurt nu veel minder. In combinatie 

met de grote hoeveelheden maïs die de 

zwijnen in Vlaanderen vinden, zorgt dat 

ervoor dat de populatie everzwijnen snel 

toeneemt. Of hoe de klimaatopwarming 

via de natuur een invloed heeft op 

verkeersveiligheid.

ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

Alarmerende cijfers over de impact van 

klimaatopwarming op natuur zijn er 

genoeg. Voor elke graad die de gemid-

delde temperatuur stijgt, wordt bij 

benadering 10% van de biodiversiteit 

richting uitsterven geduwd. Als we niets 

doen, gaan we naar 4°C opwarming. 

Dan schiet er van onze natuur niet veel 

over. Een mens zou haast bevriezen van 

angst door die cijfers. 

“Klimaatverandering en biodiversiteit 

zijn onlosmakelijk verbonden. Als het 

klimaat verandert, verandert ook onze 

eigen, lokale natuur,” zegt Ignace 

Schops, directeur van het Nationaal 

Park Hoge Kempen en één van de 

oprichters van De Klimaatzaak. Die 

organisatie stuurde een ingebrekestel-

ling naar de Belgische Staat en de drie 

Gewesten om een beleid af te dwingen. 

Doel? De overheid verplichten om het 

akkoord van Parijs uit te voeren en te 

evolueren naar een nuluitstoot in 2050. 

Ondertussen sloten zich al 32.000 

burgers aan. Een uitspraak is er nog 

niet, de Vlaamse regering zorgt bewust 

voor vertraging. 

“Ons doel is niet om bepaalde regeringen 

of ministers uit te roken. Wij willen een 

hefboom voor verandering. Als de massa 

een ambitieuze klimaatwet wil, zal de 

politiek volgen. De tijd is rijp,” zegt 

Schops.

Heel wat lokale afdelingen van Natuur-

punt denken daar net zo over. Het 

afgelopen jaar organiseerden vrijwilli-

gers meer dan 100 activiteiten over 

klimaat, gespreid over heel Vlaanderen. 

“Met autodeelparty’s, een heuse klimaat-

academie en acties over de consumptie 

van lokaal voedsel willen wij mensen een 

alternatief bieden,” zegt Gaea Rysselaere 

van Natuurpunt en Partners Meetjes-

land. “Maar het gaat niet enkel over 

gedragsverandering van het publiek.  

Met klimaatwandelingen onder leiding 

van een ‘klimaatdokter’ komen bezoe-

kers te weten wat de effecten van de 

klimaatopwarming op de lokale natuur 

zijn. Waarom jonge mezen tegenwoordig  

sterven in het nest omdat de rupsen 

vroeger uitkomen, bijvoorbeeld.”

DE NATUUR ALS OPLOSSING

“De natuur is niet enkel slachtoffer van 

de klimaatopwarming,” zegt Ignace 

Schops. “Het is ook een belangrijke 

bondgenoot in de klimaatstrijd. De 

komende jaren moeten we massaal 

inzetten op herbebossing, herstel van 

moerassen en een natuurlijke landbouw.” 

Om de klimaatopwarming tegen te 

houden moeten we tegen 2030 zoveel 

mogelijk broeikasgassen verbannen. 

Inzetten op meer natuur kan 40% van 

de broeikasgassen absorberen, veel meer 

dan eerder gedacht. Dat bleek uit een 

studie uit oktober 2017 in het topblad 

Proceeding of the National Academy of 

Sciences (PNAS). 

Nadruk daarbij ligt op grote oppervlak-

ten natuur, vooral moerassen en bossen 

waar veel organisch materiaal in kan 

worden opgeslagen. Zo wordt de koolstof 

uit de atmosfeer voor lange tijd opgebor-

gen. Die grote oppervlaktes hebben we 

misschien niet in Vlaanderen, maar alle 

beetjes helpen. In Geetbets, Zwevegem 

en Kontich hebben vrijwilligers al 

klimaatbossen aangelegd. Zo helpen ze 

om CO2 op te slaan én draagvlak te 

maken voor klimaatactie. Daarnaast 

kunnen onze natuurgebieden water 

opslaan bij hevige regenval. Natuur in  

de stad zorgt voor verkoeling tijdens 

hittegolven. 

Het zou naïef zijn om te 
denken dat de omslag 
naar een koolstofvrije 
economie zonder 
spanningen zal verlopen. 
Zo zijn er de conflicten 
tussen de inplanting 
van windmolens en 
landschap, vogels en 
vleermuizen.
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DE KLIMAATOPWARMING VERAN-

DERT ALLES

“De klimaatverandering is het nieuwe 

grote verhaal. Het verandert alles,” zegt 

Mathias Bienstman. Als beleidscoördi-

nator bij Bond Beter Leefmilieu publi-

ceerde hij onlangs Op eigen kracht, een 

optimistisch boek over de omslag naar 

een groene maatschappij, helemaal 

bevrijd van fossiele brandstoffen. “Wat 

de uitbouw van de sociale zekerheid was 

na de Eerste en de Tweede wereldoorlog, 

is de strijd tegen de klimaatopwarming 

nu.”

“Klimaat is een geopolitiek thema 

geworden. Toen Trump het klimaatak-

koord had opgeblazen, liet Merkel 

verstaan dat Europa op eigen kracht 

verder moest. Ook de Franse president 

Macron trouwens. En recent nog: de 

klimaatwet van de nieuwe Nederlandse 

regering. Die wil 49% minder broeikas-

gassen in 2030. Ook de Chinezen kiezen 

voor de vlucht vooruit. De landen die 

erin slagen om een sterk milieu- en 

klimaatbeleid te voeren, zullen in de 

toekomst meer gewicht in de schaal 

kunnen leggen.” 

“De natuur- en milieubeweging moet het 

moment grijpen,” zegt Bienstman. “Plots 

bevinden we ons in de kern van het 

maatschappelijk debat: recht op schone 

lucht, natuur en gezondheid, veilig en 

duurzaam voedsel – dat worden de 

thema’s van de toekomst. Dat betekent 

ook dat wij als beweging moeten 

opschuiven naar het centrum. Als we 

impact willen, zullen we ons ook moeten 

bekommeren om andere maatschappe-

lijke doelstellingen: werkgelegenheid, 

gezondheid, welzijn. En de natuur 

durven inzetten om ook daar vooruit-

gang te boeken. Op lange termijn zullen 

we zo veel meer natuur kunnen bescher-

men. Die ingesteldheid is een groot 

verschil met de natuurbeweging waar ik 

zelf in ben opgegroeid eind jaren ’80 

begin jaren ’90. Toen moesten we de 

problemen op de agenda zetten. Het was 

normaal dat we van op straat stonden te 

roepen om aandacht. Nu moeten we mee 

de oplossingen aanbieden.”

EEN BOOM OP ELKE  

PARKEERPLAATS

In zijn boek beschrijft Bienstman hoe de 

overgang naar een economie zonder 

fossiele brandstoffen naast enorme 

uitdagingen ook onverwachte kansen 

biedt. “Neem nu mobiliteit. Het is best 

mogelijk dat we binnen 30-40 jaar naast 

zachte modi zoals de fiets een door 

iedereen gedeeld wagenpark hebben van 

elektrische, zelfrijdende auto’s. Die 

pikken je op en zetten je weer af, op weg 

naar hun volgende passagiers. Een eigen 

wagen hebben, wordt overbodig. Met 

20% van het huidige wagenpark zullen 

we mobiliteitsbehoefte kunnen bevredi-

gen. En we krijgen er veel open ruimte 

bij. Zo zouden er haast geen parkeer-

plaatsen meer nodig zijn. Vandaag is 

bijna de helft van de publieke ruimte in 

steden voorbehouden voor de wagen. Als 

we dat kunnen schrappen, komt er een 

enorme kans voor vergroening: bomen, 

parkjes, moestuinen, plekken om 

regenwater te bergen.”

LANDBOUWBELEID VOOR BOER  

EN NATUUR

“Het klimaatdebat zou wel eens de grote 

hefboom kunnen zijn om de impact van 

de landbouw op natuur te verminderen,” 

zegt Bienstman. “Dierlijke productie 

zorgt voor het gros van de broeikasgas-

sen van de landbouwsector. Naast een 

paar technische maatregelen is de 

grootste hefboom: de inkrimping van de 

veestapel. Dat spoort helemaal met het 

moderne voedings- en het natuurbeleid. 

Industriële veeteelt legt een enorme 

druk op de natuur door de vervuiling 

van lucht, water en bodem. De consump-

tie van te veel dierlijke eiwitten en vetten 

brengt onze gezondheid in gevaar. Dat 

moet gewoon minder, naar een gezond 

niveau. Als we dat kunnen koppelen met 

de groeiende vraag naar lokaal, authen-

tiek voedsel, dan kan de boer daar ook 

zijn voordeel mee doen én opnieuw 

fierheid krijgen in zijn werk. Met 

meerwaarde voor de natuur.”

“De tijd is rijp. Als de massa een ambitieuze 
klimaatwet wil, zal de politiek volgen.” 
Ignace Schops

“We hebben een amitieus doel 
nodig: tegen 2050 moeten we 
naar nuluitstoot.” Mathias Bienstman
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GEEN SLORDIGE ONTWIKKELING

Het zou naïef zijn om te denken dat de 

omslag naar een koolstofvrije economie 

zonder spanningen zal verlopen. Zo zijn 

er de conflicten tussen de inplanting van 

windmolens en landschap, vogels en 

vleermuizen. Hoe lossen we dat op?  

“Als je de huidige consumptie en 

levensstandaard wil behouden en je wil 

naar honderd procent hernieuwbaar, 

dan zullen er heel veel windmolens 

nodig zijn. Daar kan je niet om heen.  

Ze zullen ergens moeten staan,” zegt 

Bienstman. “Als we niets doen, zal de 

impact van het klimaatprobleem nog 

veel groter worden. Maar die  

ontwikkeling mag niet slordig gebeuren. 

Er is een ruimtelijk kader nodig om 

ervoor te zorgen dat de oplossing van  

het klimaatprobleem de biodiversiteits-

crisis niet nog vergroot.” (zie beleid- 

sartikel p. 20). 

KOOLSTOFVRIJ TEGEN 2050

“Wat we nodig hebben is een helder en 

ambitieus doel. En dat is: tegen 2050 

moeten we naar nuluitstoot. Geen 

fossiele energie meer,” zegt Bienstman. 

“Dat moet worden vastgelegd in een 

bindende klimaatwet. De verkiezingen 

van 2019 zullen daarin doorslaggevend 

zijn. Als we als maatschappij die 

klimaatwet erdoor krijgen, weet 

iedereen wat er moet gebeuren. Daar 

kan je de hele maatschappij rond 

mobiliseren en dan kan het snel gaan.”

Of de politieke drive die er vandaag is, 

zich de komende jaren zal doorzetten, 

is nog onzeker. In afwachting van die 

ambitieuze klimaatwet, kunnen we als 

burgers zelf actie ondernemen om zelf 

lokaal onze energie op te wekken. 

Daarom: stap mee in onze groeps- 

aankoop. Je helpt er de natuur, het 

klimaat en je eigen portemonnee mee. 

Op eigen kracht, Mathias Bienstman,  
22,99 euro. Te koop in boekhandels en op 
www.borgerhoff-lamberigts.be

  DOE MEE MET DE  
    GROEPSAANKOOP VOOR ZONNEPANELEN  

Natuurpunt biedt aan alle leden de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop voor zonnepanelen.  

Daarvoor werken we samen met installateur Linea Trovata, waarmee we al meer dan 1000 installaties hebben gelegd. 

Het financieel rendement van een investering in zonnepanelen is opnieuw positief. De terugverdientijd is tussen de 7 a 9 

jaar. In gunstige omstandigheden kan het rendement op 20 jaar oplopen tot 4 à 5%.

 

Voordelen:

 �  je investeert in het klimaat en laat je eigen energiefactuur gevoelig dalen
 �  voor elke aansluiting investeert Linea Trovata in 100m2 nieuwe natuur

 

   Meld je voor half januari aan.  
Dan heb je tegen april een werkende installatie op je dak.

 �  www.natuurpunt.be/zonnepanelen
 �  of 015-29 72 20
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Liefde voor  
Natuur-concert  
Het hart van Paul Michiels klopt 
duidelijk niet alleen voor muziek maar 
evenzeer voor natuur. Zijn achtertuin 
grenst aan het natuurgebied De Spicht 
in Lubbeek waarvan hij in 2016 het 
peterschap kreeg. Eerder sprong 
hij mee in de bres voor Natuurpunt 
tijdens de actie 'Red de natuur in je 
buurt '. Paul vertoeft heel regelmatig 
in 'zijn' natuurgebied. Op 30 maart 
2018 wil Paul met het benefietconcert 
zijn bijdrage leveren aan de verdere 
uitbreiding van het natuurgebied.

www.natuurpuntlubbeek.be

 

Kleren verkopen  
voor het goede doel

Natuurpunt Genk opent vanaf 
vrijdag 15 december een week lang 
een pop-upwinkel in het centrum 
van Genk. De opbrengst gaat naar 
twee goede doelen. Zo willen ze 
De Stiemerbeekvallei toegankelijk 
maken voor de buurtbewoners via 
een wandelbrug en steunen ze een 
project uit Genk waarbij vluchtelingen 
aan de slag gaan in de Genkse 
natuur. Een samenwerking tussen De 
Stadsfabriekjes, Natuurpunt, Genk  
en Curieus vzw.

www.natuurpunt.be/genk

 
 

Baby Cisse steunt 
Natuurpunt

Cisse werd op 21 juni geboren, en al 
meteen neemt hij het op voor meer 
en betere natuur. Omdat het gezin 
vaak buiten vertoeft wilden ze de 
geboortegift koppelen aan een goed 
doel, en dan liefst een bos. Zo kwamen 
ze uit bij de Natuurpuntafdeling, 
Wevelgem-Menen. Het gezin besloot 
de Bankbeekvallei in Gullegem te 
ondersteunen met de vrijblijvende 
giften van familie en vrienden. Het 
leverde 1195 euro op. Misschien een 
leuk idee voor jouw volgende feest?

iksteun.natuurpunt.be 

 
WORD PETER OF METER  
VAN EEN UIL 
De Uilenwerkgroep Landen  overtuigt mensen om meter of 
peter te worden van een uil. Voor 40 euro per jaar of 3.33 
euro per maand ben je meter of peter van een uilenkast. De 
uilenringers controleren jaarlijks de kasten op hun staat, bij 
schade of verrotting worden de kasten hersteld of vernieuwd. 
De meters en de peters worden op de hoogte gehouden over 
hun uilenfamilie: hoeveel jongen er zijn uitgebroed, de staat 
van de jongen en de ouders, eventueel met enkele foto's. Als 
meter of peter is het ook mogelijk om mee op stap te gaan 
bij het ringen van de jongen. Een bosuil, een steenuil of een 
kerkuil, je kan kiezen. Je kan je ontfermen over een van de 19 
bosuilenkasten, 22 steenuilenkasten en 17 kerkuilenkasten. 

VLIERBLOESEMS UIT 
NATUURPUNTGEBIED
De vlier is een laatbloeier: vanaf eind mei, begin juni 
hangen de bloemschermen aan de takken. Zodra de eerste 
bloesems ontluiken, trekt het enthousiaste vrijwilligersteam 
van Natuurpunt Wamp en Neten eropuit. Een van de 
natuurgebieden waar ze veel bloesem plukken is de 
Wateringen in Arendonk. De geplukte bloesem is erg gevoelig 
en wordt bewaard in kisten waar genoeg lucht aan kan, 
anders begint het al snel te gisten. Dat is ook de reden 
dat de geoogste bloesem dezelfde dag wordt geleverd aan 
sapproducent De Drie Wilgen. Dit jaar plukten ze maar liefst 
200 kilo! Het levert extra middelen op voor de uitbreiding 
van het natuurgebied en een nieuwe lading biologisch appel-
vlierbloesemsap voor De Drie Wilgen.

Kort
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Hemp in a box bvba I Bekenholstraat 1a I 9550 Herzele I www.hempinabox.be I info@hempinabox.be I 09/2964064

Sssst! Cannabis in huis…
kalkhennep voor renovatie en nieuwbouw

Meer info? Surf naar www.hempinabox.be of bel naar 09/2964064

Comfortabel, gezond en ecologisch wonen met kalkhennep

H2O

ECOLOGISCH ENERGIEZUINIG FLEXIBELE VORMGEVING
EN DETAILTEKENINGEN

AKOESTISCHE 
ISOLATIE

CO2-NEGATIEF VOCHTREGULEREND

CONTACTGEGEVENS LONDERZEEL
Specialisatie: Noorwegen, Zweden, 
Finland, Lapland, Hurtigruten
Adres: Steenhu�eldorp 14, 1840 Londerzeel,
Tel: 052 55 52 54
Mail: info@nordic.be

CONTACTGEGEVENS GENT
Specialisatie:
IJsland, Lapland
Adres: Vrijdagmarkt 28/002, 9000 Gent, 
Tel: 09 235 24 90
Mail: info@nordic.be

8 dagen
Afreis zaterdag 30.12.17: gratis walvissafari

Afreis zondag 07 en 14.01.18: gratis walvissafari
Andere afreizen: zondag 21.01.18 tot 04.03.18

Vanaf

€ 1.375 pp

ENKEL BIJ NORDIC
ONTDEK TROMSØ

EN OMGEVING
• Rechtstreekse vluchten naar Tromsø
• 3 nachten Tromsø
• 4 nachten halfpension in Malangen
• Uniek 
 ord- en bergzicht in Malangen
• Tromsø: “Parijs van het Noorden”
• Kies optioneel excursies
 - Walvissafari
 - Noorderlicht
 - Husky
 - Sneeuwscooter
• Kies zelf je verblijf: kamer of blokhut!
• Enkel bij NORDIC te boeken!
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1 Het eitje van een dagvlinder is 

piepklein en heeft een bijzondere vorm. 

Voor bepaalde soorten worden tijdens 

de winter de eitjes geteld om te onder-

zoeken hoe het met de soort gaat. De 

bruine eikenpage legt zijn eitjes op jonge 

eikenbomen, vaak op de schors van een 

zijtak. Ze zijn half kogelvormig, beige 

tot olijfkleurig en hebben een fijne 

‘stekelstructuur’. Het echte detective-

werk.

 

2 Een grote groep meeuwen zoekt een 

plaats voor de nacht. Tijdens de 

wintermaanden vinden ze die op zeeën, 

meren, rivieren, plassen of spaarbek-

kens. Daar zitten ze veilig voor roofdie-

ren. Elk jaar worden de meeuwen op de 

slaapplaatsen geteld. Ze vliegen in grote 

groepen door elkaar: kokmeeuw, 

zilvermeeuw, stormmeeuw, kleine 

mantelmeeuw, zwartkopmeeuw, 

geelpootmeeuw en misschien zelfs een 

zeldzame pontische meeuw of kleine 

burgemeester.

3 Vleermuizen brengen de winter door 

in grotten en oude bouwwerken zoals 

bunkers, kelders en forten. Ze verschui-

len zich tussen de kleinste spleten in de 

muur of het plafond voor hun winter-

slaap. Soms zie je alleen nog een klein 

oortje of een groepje pootjes in een kier. 

De tellers van overwinterende vleermui-

zen zijn dapper en aangelegd voor het 

avontuur. Ze kruipen elke winter tot in 

de donkerste kamers en hoekjes om het 

aantal dieren nauwkeurig op te volgen.

Ook in de winter trekken vrijwilligers naar buiten. Het is niet omdat het koud en guur is dat  

je niet op onderzoek kan gaan. Zo worden er volop eitjes, vogels en  vleermuizen geteld.  

Of vlinders. Want sommige nachtvlinders zijn wel hele vroege vogels.  

Tekst: Annelies Jacobs & Wim Veraghtert
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4 De meidoornspanner is een buitenbeentje onder de 

nachtvlinders. Hij vliegt bijzonder vroeg op het jaar, van 

januari tot maart. Op een warme winternacht speuren 

nachtvlinderexperts met een zaklamp meidoornhagen  

en sleedoorn af om te kijken of de soort er voorkomt.

5 Als het buiten slecht weer is, kan je je binnen laten 

verrassen door een waterstaaltje uit een poel of plas onder  

de microscoop te bekijken. Een simpele druppel barst van  

het leven. Niet alleen rondzwemmende eencelligen, maar 

ook minuscule algen met de prachtigste vormen. Bij Natuur-

punt is er zelfs een werkgroep die de sieralgen bestudeert.

6 Paddenstoelen groeien vooral in de herfst, maar ook in 

andere seizoenen valt er op zwammenvlak wat te beleven. 

Sommige paddenstoelenwerkgroepen gaan jaarrond op stap. 

In de winter zijn het donsvoetjes, fluweelpootjes, kogel- en 

korstzwammen die de show stelen. Niet altijd even opvallend, 

maar daarom niet minder mooi.

In actie
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Beleid

K
limaatverandering is een van 

de grootste bedreigingen voor 

de natuur. We moeten er alles 

aan doen om die de stoppen 

(zie ook Doe Mee, p12). Daar 

hoort de grootschalige uitbouw van 

windenergie op land bij, zoals ook 

vooropgesteld in het Windplan van de 

Vlaamse regering. Met dat plan moeten 

er 280 bijkomende windmolens komen 

tegen 2020.

Maar hoe krijgen we die windmolens 

gebouwd en kunnen we tegelijkertijd 

natuur en landschap beschermen? Dat is 

de hamvraag. De werkwijze die de 

Vlaamse regering nu voorstelt, is 

helemaal fout. Er is wel een doelstelling, 

maar geen plan. Voor elke aanvraag 

wordt opnieuw nagegaan of de locatie 

geschikt is. Als je voor elk van die 280 

windmolens de vraag gaat stellen of die 

er mag komen, heb je 280 keer kans op 

protest. Mogelijke oorzaken: nabijheid 

van woonkernen, veiligheid voor 

vliegtuigen of gevaar voor vogels en 

vleermuizen. Onlangs vaardigde 

Defensie een totaalverbod uit voor 

windmolens rond de luchtmachtbasissen 

van Koksijde en Florennes. Zo komen 

die 280 windmolens er nooit.

Een andere reden van het groot aantal 

mislukte aanvragen is dat opbrengsten 

van de windmolen gaan naar de eigenaar 

van het perceel, terwijl buren en 

recreanten alleen de lasten van de 

geluidsoverlast en de slagschaduw 

dragen. Dat zorgt voor veel misnoegen. 

De ad hoc-aanpak voor de aanvraag van 

elke individuele windmolen wordt nu 

toegepast in landbouwgebied, en zorgt 

telkens voor veel problemen. Daar komt 

bij dat het ontwerp-beleidsplan ruimte-

lijke ordening (BRV) voorstelt om overal 

windmolens mogelijk te maken, ook in 

natuurgebied. Op die manier wordt het 

probleem niet opgelost, maar enkel 

uitgebreid.

Maar hoe krijgen we die 
windmolens gebouwd en 
kunnen we tegelijkertijd 
natuur en landschap 
beschermen? Dat is de 
hamvraag.

280 extra windmolens tegen 2020: dat is de ambitie van de Vlaamse regering. Die zijn 

broodnodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar waar moeten die windmolens komen 

zodat klimaat, natuur en landschap samen vooruit kunnen? Natuurpunt stelt een nieuwe 

werkwijze voor: eerst de bevolking betrekken en heldere ruimtelijke afspraken maken. En dan 

pas windmolens plaatsen, gebruik makend van technologie om vogels en vleermuizen te 

beschermen. Dat is de weg voorwaarts.

Tekst: Joris Gansemans

Zo kunnen we  
meer windmolens plaatsen 
én de natuur beschermen
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MAATSCHAPPELIJK  

DRAAGVLAK CENTRAAL

Samen met BBL, Greenpeace en de 

energiecoöperaties van Rescoop heeft 

Natuurpunt een standpunt uitgewerkt 

over hoe we zo snel mogelijk meer 

windmolens kunnen krijgen. Centraal 

daarbij staat dat er meer maatschappe-

lijk draagvlak voor nieuwe windmolens 

moet komen. Want dat is vandaag vaak 

het knelpunt. Hoe moet het dan wel? De 

aanpak moet vertrekken vanuit de 

doelstelling van 280 extra windmolens 

en een antwoord zoeken op de vraag: 

waar kunnen de windmolens komen? 

Die ruimtelijke planning moet gebeuren 

op regionaal niveau, in overleg met alle 

betrokkenen en over verschillende 

gemeentegrenzen heen. Leefbaarheid, 

landschap en natuur moeten daarbij 

afgewogen worden. Windmolens in 

groene bestemmingen  zijn dan geen 

taboe – het is de natuur- en landschaps-

waarde op het terrein die bepalend is. 

Dat proces moet consensus opleveren 

over waar er windmolens kunnen 

komen. 

Als er een regionaal plan ligt, kunnen de 

ontwikkelaars aan de slag. Dan kan ook 

een faire verdeling uitgewerkt worden 

tussen lusten en lasten voor de omge-

ving. Als je omwonenden ook laat 

verdienen aan de windmolens, zal je er 

meer draagvlak voor vinden. 

VLEERMUIZEN EN VOGELS

Tenslotte is er nog de impact van 

windmolens op vleermuizen en vogels. 

Vogels vermijden windmolens, waardoor 

ze vaak omvliegen. Dat kost extra tijd en 

energie, wat betekent dat ze verzwakken. 

Hun overlevingskansen gaan omlaag. 

Vogels kunnen zich ook doodvliegen 

tegen de wieken of tegen de mast. Dit 

geldt vooral voor grotere vogelsoorten, 

die minder snel kunnen uitwijken. Ook 

door luchtwervelingen achter de 

draaiende wieken kunnen vogels gewond 

raken of sterven. Dat weten we al jaren.

Bij vleermuizen heeft het langer geduurd 

voor bekend raakte waarom ze zo 

kwetsbaar zijn. Kunnen vleermuizen 

met hun gesofisticeerd sonarsysteem de 

bewegende rotorbladen niet gemakkelijk 

vermijden? Het antwoord kwam uit een 

onderzoek in Canada. De dieren vliegen 

niet tegen de windmolens, maar hebben 

last van de plotselinge drukverschillen 

bij de draaiende wieken. Daardoor 

krijgen ze problemen met hun longen, 

vaak met dodelijke afloop

TECHNOLOGIE BRENGT SOELAAS

Er zijn gelukkig al heel wat techno- 

logische oplossingen om hernieuwbare 

energie en natuur samen vooruit te laten 

gaan. Via geavanceerde detectie- 

methodes kunnen windmolens worden 

stilgelegd om bijvoorbeeld vleermuizen 

en vogels op doortrek te beschermen. 

Voor vogels zijn dat trekperiodes. Voor 

vleermuizen is dat vooral in nachten die 

warm, droog en windstil zijn. Door het 

beperkt stilleggen van de windturbines 

op die windluwe momenten is er een 

beperkt rendementsverlies van ongeveer 

1% maar worden zo’n 90% vleermui-

zenslachtoffers vermeden. Met het 

tijdelijk stilleggen van de windmolens 

zou je de grootste impact op de natuur  

al kunnen vermijden, een ingreep die 

trouwens ook al wordt gedaan om 

slagschaduw op woningen te vermijden. 

Natuurpunt werkt nu al samen met 

windmolenuitbaters zoals Eneco, EDF 

Luminus en Energent om te onderzoe-

ken hoe die ingrepen kunnen worden 

ingevoerd.

INSPIRATIE VAN OVER HET KANAAL

In het Verenigd Koninkrijk heeft de 

Royal Society for the Protection of Birds 

(RSPB) een gedetailleerd plan uitge-

werkt om kwetsbare natuur en ambiti-

euze ontwikkeling van hernieuwbare 

energie te verzoenen. Daarvoor maakten 

ze gebruik van geavanceerde methodes 

om kaarten te maken. In het rapport 

‘The RSPB’s 2050 Energy Vision’ tonen 

de wetenschappers aan dat tot vier maal 

de energiebehoefte van de UK kan 

voldaan worden met hernieuwbare 

energiebronnen, terwijl verschillende 

belangrijke natuurgebieden worden 

gespaard. te
ke

ni
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De wetenschappers tonen 
aan dat tot vier maal de 
energiebehoefte van de 
UK kan voldaan worden 
met hernieuwbare 
energiebronnen, terwijl 
verschillende belangrijke 
natuurgebieden worden 
gespaard.
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Illustratrice en cartooniste Eva Mouton brengt veel tijd door thuis, gekluisterd aan haar  
tekentafel. Maar elke dag maakt ze wat tijd om een luchtje te scheppen. Wat ze zo bijzon-
der vindt aan de Bourgoyen: “het is midden in Gent, op wandelafstand van waar we wonen 
en toch is het een totaal andere wereld.”

“Het is hier ook altijd anders: een boom die omgewaaid is, een nieuwe kleurtint of iets wat 
je voordien nog nooit gezien had. Normaal reserveer ik wandeltochtjes in de Bourgoyen 
voor op zondag. Recent waren Bert en ik hier toch eens middenin de week. Ik kreeg er een 
instant-zondagsgevoel van, za-lig!”

PS. Tel jij mee met het Grote Vogelweekend op 27 en 28 januari? Eva tekende het  
campagnebeeld vol vrolijke vogels.  www.vogelweekend.be

Eva Mouton
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Elke dag heet zondag 
in de Bourgoyen  met



SamenwerkenSamenwerken

duo

Op expeditie  
met opvouwbare 
kano’s

Werken  
in de natuur

Op 21 september nam technologiebedrijf ON Semiconductor deel aan 

Car Free Day Ze moedigen hun werknemers aan om op een duurzame 

manier naar het werk te komen (te voet, met de fiets, openbaar vervoer, 

carpool). Daarmee zorgen ze niet alleen voor minder CO2-uitstoot en 

minder files maar steunden ze ook Natuurpunt want voor elke  

uitgespaarde kilometer schonk het bedrijf een halve euro aan natuur- 

gebied Cassenbroek. Ze spaarden samen 4788 km uit.

Het is de vierde keer dat we deelnemen aan Car Free Day. Ieder jaar 

proberen we zoveel mogelijk werknemers te sensibiliseren. Dit jaar 

Een kano die je kan opvouwen en te 
voet meenemen. Het lijkt een 
futuristisch idee. Maar niet voor het 
Belgische bedrijf ONAK. Zij 
ontwierpen een kano die je origami-
gewijs kan opplooien tot een box op 
wieltjes. Zo kan je waar je maar wil 
het water in en uit. De hele box 
weegt amper zeventien kilo. Alles is 
bovendien gemaakt van een 
duurzaam en recyclebaar materiaal. 
Tijdens Expeditie Natuurpunt 2018 
mogen 10 deelnemers twee dagen op 
stap met een opvouwbare kano. Ze 
varen ermee van Lummen naar 
Mechelen op 23 en 24 juni. En ze 
ontdekken hoe makkelijk je hem kan 
opplooien en uitvouwen.
Vaar je ook mee? Inschrijvingen voor 
Expeditie Natuurpunt starten op 
dinsdag 2 januari 2018.
www.expeditienatuurpunt.be
 
Nieuwsgierig naar de kano?  
www.onakcanoes.com

Natuurbeheer is dé perfecte basis 
voor teamervaring met je bedrijf. 
Samenwerken, taken verdelen, 
samen een doel bereiken en 
achteraf genieten van het resultaat 
staan hierbij centraal. De dag kan 
verder aangevuld worden met een 
wandeling door het natuurgebied. 
Verschillende bedrijven hebben zo 
al onze kostbare natuur geholpen. 
Zo organiseerde Arcadis, een 
internationaal studiebureau, een 
familiedag in het teken van 
duurzaamheid. 110 enthousiaste 
medewerkers en hun familie 
plantten op 19 november 1000 
bomen aan in natuurgebied het 
Hoogveld in Zedelgem. Ook andere 
bedrijven organiseerden al team-
buildings in de natuur. Zo ging de 
Vlaamse Milieu Maatschappij aan 
de slag in de Scheldemeersen en 
namen de werknemers van Johnson 
en Johnson de Groene Vallei onder 
handen. 

www.natuurpunt.be/teambuilding

     Herbarium gaat digitaal 

Nachtmerries over een aan te leggen herbarium? 

Voor de studenten lerarenopleiding van de 

Arteveldehogeschool is dat verleden tijd. Hun 

opdracht bestaat nu uit het aanleggen van een 

digitale collectie planten en dieren. Ze fotograferen 

30 organismen, brengen die op naam en plaatsen 

de waarnemingen met foto op waarnemingen.be, 

de online natuurdatabank van Natuurpunt. Via de 

samenwerking met Natuurpunt Studie laat docent 

Stephan Boulez jaarlijks zo’n 120 toekomstige 

leraren kennis maken met nieuwe vormen van 

natuurstudie. “De duizenden waarnemingen die 

door de studenten worden ingevoerd, worden op 

hun juistheid gecontroleerd door de experts die 

instaan voor de kwaliteitsbewaking op waarne-

mingen.be. Voor de studenten gaat een nieuwe 

wereld open: zij ontdekken allerlei insecten in hun 

tuin, gaan op stap met Natuurpunt en duiken 

determinatieliteratuur in. Die ervaringen kunnen  

ze hopelijk ook overdragen op hun toekomstige 

leerlingen.”

Wouter Vanreusel, Natuurpunt: “Het is een 

win-winsituatie voor beiden. Natuurpunt verzamelt 

zo meer gegevens en de leerlingen trekken 

gemotiveerder de natuur in. Bovendien draagt de 

maatschappelijke impact van de samenwerking bij 

aan het alsmaar groeiende draagvlak voor natuur 

in Vlaanderen.”

Opbrengst Car Free Day  
  voor Natuurpunt
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SamenwerkenSamenwerken

zorgden we voor een warm onthaal en een verrassing voor alle deelnemers, 

terugbetaling van eventuele onkosten bij het uitproberen van openbaar vervoer, 

voorbehouden parkeerplaatsen voor carpool, groepsaankoop elektrische fietsen, 

deelname aan de Grote Verkeersquiz en steun aan Natuurpunt per uitgespaarde 

kilometer. Het project Cassenbroek werd voorgesteld door een werknemer op onze 

site in Mechelen op basis van een artikel in het ledenblad. Het aantal  

uitgespaarde kilometers dit jaar was hoger dan vorig jaar.

- Valentine De Weirt, EHS&S-ingenieur bij ON Semiconductor.

Doet jouw bedrijf volgend jaar ook mee?

Postbuzz zorgt per 10 nieuwe 
registraties voor 1 m2 natuur 
in jouw buurt

Ben je het ongewenst drukwerk in je brieven-
bus ook een beetje beu maar wil je toch op de 
hoogte blijven van informatie uit je buurt? 
Registreer je dan op Postbuzz en blijf op de 
hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten 
rondom je (t)huis;

 � ontvang wekelijks de nieuwste 
winkelfolders en promoties;

 � deel leuke buurtfoto’s;
 � of vraag de buurt om hulp.

Postbuzz wil zo de overvloed aan ongewenst 
drukwerk in de brievenbus indijken en 
iedereen een digitaal, ecologisch alternatief  
te bieden.
Registreer nu: www.postbuzz.com/natuurpunt

ding

doen
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Hakhoutbeheer langs autowegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in de winter langs 
gewest- en snelwegen houthakbeheer uit. Dan verloopt de sapstroom 
trager en zijn de bomen minder kwetsbaar. Dit lijkt voor veel mensen 
op een desastreuze kaalkap maar is, wanneer het voldoende gefaseerd 
gebeurt, een meerwaarde voor de natuur. Daarnaast draagt het ook bij 
tot de veiligheid en doorbreekt het vaak de monotone beplanting 
waardoor het landschap even zichtbaar wordt voor automobilisten. 

Wat is hakhoutbeheer? 
Dit beheer is een vorm van houtkap die al eeuwenlang wordt toe- 
gepast: men kapt (loof )boomsoorten af op een tiental centimeter 
boven de grond, waarna de boom in de daarop volgende groei- 
seizoenen opnieuw uitschiet en meerdere nieuwe stammen vormt. 
Vroeger werd dit beheer toegepast om de mensen van brandhout en 
geriefhout te voorzien, vandaag is het doel van dit beheer voorkomen 
dat bomen te groot worden en takken teveel gaan overhangen op de 
weg. Ook voor de biodiversiteit in bermen vormt hakhoutbeheer een 
meerwaarde: langs de beplanting ontwikkelt zich een zoomvegetatie 
die de overgang van de grazige berm naar de houtige vegetatie 
verzacht, wat voor insecten een absolute must is. 

In 2013 werd door Natuurpunt Studie de planten, paddenstoelen, 
bijen, vlinders en andere insecten in de berm van de E314 (Bertem tot 
Maasmechelen) in kaart gebracht. Dit diende als basis voor het 
bermbeheerplan dat in 2014 door Natuurpunt Studie werd opgemaakt 
in opdracht van AWV. Hierin werd een gefaseerd hakhoutbheer 
opgenomen.In 2017 werd de vegetatie van de E34 (van Ranst tot 
Postel) door Natuurpunt Studie in kaart gebracht als basis voor een 
hernieuwing van het bermbeheerplan van dit traject. 

Wandelen is gezond

Wist je dat 4 uur wandelen per week er voor 
zorgt dat je botten sterker worden en het de 
kans op een hartaanval verlaagt met 35%? 
Maak je elke dag een natuurwandeling van een 
uur dan daalt de kans op obesitas met 50%. 
Onze partner A.S.Adventure heeft dat goed 
begrepen en investeerde samen met Natuur-
punt in prachtige wandelroutes door enkele 
van onze mooiste natuurgebieden. Ontdek de 
A.S.Adventureroutes onder meer in De Maten, 
Damme, Heidebos en de Hobokense Polder.

Bron: Bermbeheerplannen AWV
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SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SLC 42
VEELZIJDIG, EN 
TRADITIONEEL

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

Sinds 1989 heeft de SLC-familie zich bewezen als een onmisbare en betrouwbare 
metgezel voor natuurobservatie. De nieuwe SLC 42 bouwt voort op deze traditie. 
Vogelaars kunnen blindelings vertrouwen op deze robuuste, multifunctionele kijker, 
op elk moment van de dag en onder alle weersomstandigheden. De HD-optiek 
met fl uoridehoudende lenzen creëert bijzonder contrastrijke beelden met 
natuurgetrouwe kleuren en haarscherpe contouren. Het perfect op elkaar afgestemde 
ergonomische design zorgt voor een intuïtieve bediening en voorkomt vermoeidheid, 
zelfs bij langere observatieperiodes. Deze verrekijker biedt optimale ondersteuning, 
zowel overdag als in de schemering. Hij weet het hoofd te bieden aan elke uitdaging 
op lange observatietochten. SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.

N06_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 28.08.17   10:00
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Gorsem, Wilderen, Runkelen.  

De namen van de dorpen die ik 

doorkruis op mijn fietstocht van 

het station van Sint-Truiden naar het 

Vinne in Zoutleeuw, klinken even 

onbekend als muzikaal in de oren.  

In de appendix van Vlaams-Brabant, 

geschurkt tegen de Limburgse provin-

ciegrens lijkt het wel of er meer tijd is.  

De vogels fluiten de dag lijzig op gang, 

een oude man haast zich niet naar zijn 

brievenbus. Een verkeersbord waar-

schuwt ons voor overstekende ganzen.

 

Vlak voor de gerestaureerde hoeve die 

dienst doet als ontmoetingscentrum en 

cafetaria van het provinciedomein 

wachten Nicole Smeyers en Jos Ingels, 

vrijwilligers van Natuurpunt Zoutleeuw 

en Linter, me op. Zij zullen me op 

sleeptouw nemen in het gebied. Het 

voorbije decennium hebben ze al 

duizenden nieuwsgierigen rondgeleid. 

Vogelaars, niet-vogelaars, kinderen met 

of zonder een beperking en nog vele 

anderen.

Familiefeesten, kerstcadeautjes, nieuwjaarsrecepties: de winter is ongetwijfeld 
de gezelligste tijd van het jaar. Maar ook de drukste. Verscholen in het hart van 
Haspengouw vind je de ideale plek om lekker niets te doen. Laad je batterijen op aan de 
oevers van provinciedomein het Vinne. 

Tekst: Hendrik Moeremans

Je kan de kleine zilverreiger bewonderen vanuit een van de drie kijkhutten.  
Foto: Wim Dirckx

Vanuit de kijkhut kan je de pracht van het gebied aanschouwen. Foto: Wim Dirckx

dolce far niente in het Vinne
Winter aan de waterkant:  
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Nieuwe spelers  
op de grasmat
Achter Nicole en Jos lonkt glinsterend de 

imposante waterplas. “Maar eerst wil ik 

je een stukje geschiedenis laten zien”, 

tiegt Nicole me mee, een steil oplopende 

holle weg in. “Dit is een Frankische 

motte”, vertelt Nicole. “Een strategisch 

uitzichtpunt dat de middeleeuwers 

bouwden om de regio te kunnen verdedi-

gen tegen vijandelijke stammen.”

Bovenop het plateau zie je waarom dit de 

fruitstreek genoemd wordt: laagstam- en 

hoogstamboomgaarden wisselen mekaar 

af. In de lente staan de bloemenakkers 

ook nog in bloei. Ooit lag hier een 

voetbalplein, maar toen de club ermee 

ophield, werd het grasveld in samenwer-

king met het Regionaal Landschap 

omgevormd tot een hoogstamboom-

gaard. Vandaag zijn het schapen van 

lokale landbouwers die de grasmat 

onveilig maken en tussen de statige 

fruitbomen dribbelen. 

Pompen en verzuipen
Wanneer we weer beneden zijn, baadt het 

Vinne lieflijk in het frêle winterlicht. 

Tussen de takken van de statige linden-

dreef door vangen we een glimp op van 

zonnende aalscholvers, een stokstijve 

blauwe reiger en een vlucht wilde eenden.

“Het Vinne is het grootste natuurlijke 

binnenmeer van Vlaanderen”, weet 

Nicole, “een natuurlijke kom die gevormd 

werd tijdens de laatste ijstijden.” In de 

Middeleeuwen al was het een aantrek-

kingspool voor vissers, schrijvers en 

kunstenaars. Midden 19de eeuw kocht 

graaf de Pitteurs het meer, om er 100 

hectare landbouwgrond van te maken.

“Met man en macht hebben ze hier alles 

leeggepompt”, zegt Jos. “Er werden 

drainagegrachten aangelegd die je vanaf 

de uitkijktoren nog altijd kan zien lopen“, 

zegt hij. Maar het gevecht tegen de 

natuur bleek tevergeefs: ieder jaar liep 

Boven: De majestueuze roerdomp begroet je loeiend van tussen het riet. Foto: François van Bauwel 
Onder: Het grootste binnenmeer van Vlaanderen. Foto: Wim Dirckx

"Vanuit de 
vogelkijkhutten kan je 
zilverreigers en wilde 
zwanen gadeslaan." 
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Naar buiten

minstens de helft van het gebied toch nog onder water. Op verschil-

lende plaatsen kregen de pompen ook te maken met kwel, water dat 

opborrelt uit de ondergrond. Net na de eerste wereldoorlog gaven de 

nakomelingen van de graaf het pompen op. “Het verhaal illustreert 

hoe de natuur zich niet in een keurslijf laat dwingen. Uiteindelijk 

overwint de natuur altijd“, zegt Nicole.

Later plantte een luciferfabriek het Vinne vol canadapopulieren. 

Hier en daar zie je nu nog stompjes van die populieren, vlak boven 

het wateroppervlak. “Een beetje een bizar zicht, maar kikkers zien 

er nu de ideale plekjes in om te zonnebaden”, weet Jos.

Puzzelstuk
Samen met de rest van de afdeling beheren Nicole en Jos al sinds de 

jaren 90 een laagveenmoeras aan de rand van het Vinne. “Door 

jaarlijks te maaien en gallowayrunderen in te schakelen, houden we 

het landschap open en vind je hier graslanden met speciale planten 

als stekelbrem en blauwe knoop. In de lente en zomer is het hier een 

paradijs voor wilde bijen, vlinders, sprinkhanen en libellen”, legt 

Nicole uit.

De pracht van dat stuk bleek een sleutel voor het natuurherstel in 

het Vinne, dat na de luciferproductie in handen kwam van de 

provincie. “Het bracht het besef dat hier heel wat waardevolle 

natuur te vinden is”, zegt Nicole. In 2005 werd het grootse binnen-

meer dan in ere hersteld. Een ware metamorfose. “Al snel vonden 

kleurige libellen en juffers hun weg naar het gebied”, zegt Jos. “Ook 

voor vogels is het Vinne intussen een topgebied: vanuit de drie 

vogelkijkhutten kan je hier kleine en grote zilverreigers, kokmeeu-

wen, aalscholvers en wilde zwanen gadeslaan.” Op verschillende 

plaatsen rond het meer is de natuurlijke verbossing met eiken en 

berken intussen volop bezig.

Mangrovegevoel
Over plankenpaden lopen we eerst door een wal van metershoog 

riet en lisdodde. Alleen rietgorzen en winterkoninkjes breken de 

heerlijke stilte. Weinig later loopt het pad dwars door het water.

“Op een dag kwam een dame naar me toe, compleet overstuur, met 

de melding dat een van de koeien door het riet gezakt was”, zeg Jos. 

“Ik snelde ter plaatse. Gelukkig bleek het om een roerdomp te gaan. 

Deze zeldzame reigerachtige vogel maakte vanuit het riet een diep, 

loeiend geluid.” En hoe groot is de kans dat je zelf oog in oog komt 

te staan met zo’n majestueuze vogel? “Hij is al een aantal keer 

gezien aan de voet van de nieuwe uitkijktoren, maar je moet wel een 

portie geluk hebben”, zegt Jos. Nu ja, geluk heb je hoe dan ook, als 

je een dag mag komen genieten aan de waterkant van het Vinne.

Winters wandelen
Uitwaaien in de winter kan een 
verademing zijn na de drukte van de 
maand december. Zowel Haspengouw 
als het Hageland bieden kilometers 
fiets- en wandelplezier. Zeker de 
moeite om een weekendje naar de 
streek af te zakken. 

Bed and Breakfast Kamer & Aambeeld is een zeer recent 
gerenoveerde hoeve met binnenkoer, gelegen tussen de 
velden, weides en fruitbomen, drie kilometer buiten het 
centrum van Zoutleeuw. 
 
Raf verbouwde de voormalige koeienstallen tot 4 zeer 
ruime gastenkamers. Ze bieden plaats aan maximum 10 
volwassenen. Op het dakterras kijk je uit op de velden 
langs de Kleine Gete. In de zomer kan je genieten van 
de tuin met fruitbomen en bessenstruiken of een duik 
nemen in de zwemvijver.  Op de gerestaureerde hoeve 
wonen ook een pony en kippen.

Meer info en reservaties:
Kamer & Aambeeld, Orsmaalstraat 35, Zoutleeuw, 0486 
88 10 04, raf.partoens@gmail.com

www.kamerenaambeeld.be

Win een overnachting met ontbijt 
voor twee personen in Kamer & 
Aambeeld. “Welke vogel maakt een 
loeiend geluid?” Geef een antwoord 
op die vraag en wie weet vertoef jij 
binnenkort in Haspengouw.
 www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op vertoon  
van een geldige lidkaart.

W I N !



Help vogels de winter door
en geniet van meer leven in je tuin

10% Korting

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op alle  vetproducten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB417

Kortingscode is geldig t/m 28-2-2018

Flanders
Expo 
Gent

za 10 & 
zo 11 feb

2018

3,50 EURO ONLINE KORTING!
via fietsenwandelbeurs.be/

ticketshop/trnp 
Bestemd voor leden Natuurpunt. 

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 

www.fietsenwandelbeurs.be 
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THEMALAND    Zwitserland!



32 NATUUR.BLAD     december | januari | februari 2018 
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Antwerpen

 Vallei van de Nete  
 en de Kleine Nete
Dit overstromingsgebied tussen Nijlen en Geel 
bestaat al sinds de jaren 80. Hier wordt nu volop aan 
verder gewerkt. De wetlands zijn het favoriete terrein 
van riet- en moerasvogels.  

 Het Zennegat
Het nieuwe overstromingsgebied het Zennegat, 
van W&Z, verandert enkele keren per jaar van een 
natuurgebied met slikken en schorren naar een 

stormtijslikker. Getijdenatuur in volle ontwikkeling. 

 

Limburg

 Maaswinkel
Als het 's winters veel regent, voert de Maas tot 100 
keer meer water af. Het is dus van levensbelang dat 
er overstromingsruimte aanwezig is. Hier vind je 
planten en dieren die elders in Vlaanderen zeldzaam 
zijn. 

 Vallei van de Herk
Doordat de Herk vroeger werd rechtgetrokken 
kregen gemeenten stroomafwaarts te kampen met 
wateroverlast. Daarom kreeg de beek opnieuw de 
ruimte om te meanderen.

 

Oost-Vlaanderen

 Oeverlopen van Kruibeke  
 tot Temse
Toerisme Oost-Vlaanderen lanceerde een nieuwe 
belevingsgids met vijf wandelroutes langs de oevers 
van de Schelde en de Durme. 

 

 Kalkense Meersen 
Het natuurgebied is dooraderd met waterlopen 
die aansluiten op de Schelde of de Kalkenvaart. In 
alle Sigmagebieden wordt aandacht besteed aan 
vismigratie. Ook hier keren vissen terug. 
 

Vlaams-Brabant

 Doode Bemde - Leuven
Water speelde hier altijd al een belangrijke rol, want 
overstromingen horen bij de natuurlijke processen 
van rivieren zoals de Dijle. Sinds 1989 zorgt de 
overheid ervoor dat de Dijle vrij kan meanderen. 

       Getevallei
De Grote Getevallei strekt zich uit tussen Linter en 
Zoutleeuw. Hier wordt naarstig gewerkt aan het 
verbinden van de bestaande natuurgebieden tot één 
van de grootste open valleien van Vlaanderen.  
 

West-Vlaanderen

        Blankaart
De Blankaart ligt op het laagste punt van de 
IJzerbroeken. Bij overvloedige regenval worden 
de IJzerbroeken, een uitgestrekt gebied van 4000 
hectare wei- en hooilanden, overstroomd door de 

rivier.

Over de grenzen

 Grenspark Groot-Saeftinghe 

Het Grenspark bundelt verschillende 
natuurgebieden. De Schelde krijgt hier extra ruimte. 
Zo wordt wateroverlast vermeden en ontwikkelt er 
unieke getijdennatuur.

www.natuurpunt.be/10xactief

1 

2 
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10 

Rivieren hebben ruimte nodig om te overstromen en zo de omliggende dorpen te 
beschermen. Door rivieren meer speelruimte te gunnen ontstaat prachtige natuur 
om te verkennen. Wie weet onder een winters laagje ijs. www.natuurpunt.be/10xactief

     Winteren in  
overstromingsgebied
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Focus

  DE  
BLAASJESKRAB

Jongleur uit het 
verre Oosten

De blaasjeskrab kwam oorspronkelijk alleen voor langs de Oost-

Aziatische kusten: van het Russische eiland Sachalin tot Taiwan. 

Hoe ze naar Europa gekomen is, is nog een raadsel. Wel zeker is dat 

de krab prima in staat is om zich te verbergen tussen de aangroei 

van allerlei micro-organismen, mosselen en algen op rompen 

van schepen en zeiljachtjes. Maar het kan ook dat de soort zich 

verplaatst heeft in ballastwater van schepen of dat ze mee liftte 

met de invoer van Japanse oesters.

Eind vorige eeuw was de strandkrab onze algemeenste krab op 

de strandhoofden (de stenen constructies die loodrecht op het 

strand staan), nu zijn dat de blaasjeskrab en de penseelkrab.  

Tussen de rotsblokken, mosselkluiten en Japanse oesters vinden de 

3 soorten beschutting tegen de golfwerking en belagers. Voedsel 

vinden ze er volop: wieren, mosselen, zeepokken, vlokreeftjes en 

borstelwormen. 

Door de competitie voor voedsel en plaats krijgt onze inheemse 

strandkrab het moeilijker op strandhoofden. De strandkrab heeft 

bij ons misschien wel terrein moeten inboeten, maar zelf is hij  ook 

de wereld gaan verkennen. Hij is nu de algemeenste krab langs de 

Atlantische kust van Noord-Amerika en hij is al gevestigd langs vele 

andere kusten wereldwijd. Bovendien teistert het krabbenzakje, 

een parasiet, de strandkrab. Krabben die hiermee besmet zijn, 

kunnen niet meer vervellen en zich niet meer voortplanten. Buiten 

hun oorspronkelijk verspreidingsgebied komt de parasiet niet 

voor, waardoor ze in het voordeel zijn. Dit verklaart voor een deel 

het succes van strandkrabben die nieuwe gebieden koloniseren. 

De blaasjeskrab heeft geen last van die parasiet want elke 

krabbensoort heeft zijn eigen parasiet. Voor zover er al een parasiet 

bestaat voor de blaasjeskrab, komt die hier niet voor.

De blaasjeskrabben kunnen ook in een omgeving met minder zout 

overleven. Daardoor komen ze ook voor tot in de Westerschelde en 

in het Boudewijnkanaal tussen Brugge en Zeebrugge. Daar leven 

zelfs miljoenen exemplaren.
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Blaasjeskrabben hebben hun naam niet gestolen, of toch de mannetjes niet. Op hun scharen dragen 
ze een bol, lederachtige blaasje. Alsof ze elk moment met balletjes willen gaan jongleren.  

Tekst: Hans De Blauwe & Sofie Versweyveld
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Identikit
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 � Vierkant rugschild tot 5 cm met  
rechte voorrand

 � 3 tanden aan de zijkant
 � Kleur: groengrijs met donkere roodbruine 

tot donkerrode vlekken. Of donker met 
groenbeige vlekken 

 � Lichte en donkere banden over de 
looppoten

 � Mannetje heeft lederachtig bol blaasje 
aan de scharen

 � Ze ademen net als vissen door kieuwen
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2006,  
de blaasjeskrab  

verkent België

De blaasjeskrab werd voor het eerst 

in Europa waargenomen in 1999, in 

Frankrijk (Le Havre) en Nederland 

(Oosterschelde). De eerste blaasjeskrab 

in België is waargenomen op 20 juli 

2006 op een strandhoofd in Knokke-

Heist. Een maand later ook in Nieuw-

poort. Daarna ging het razendsnel: in 

2008 was hij al langs de hele Belgische 

kustlijn te vinden. 

1 krab, 40.000 eitjes

De blaasjeskrab produceert tot 40.000 

eitjes per broedsel. In koud water is het 

voortplantingsseizoen  kort met min-

der opeenvolgende broedsels. In war-

mer water kan een krab tot 3 broed-

sels hebben in één seizoen, wat de 

verspreiding van de soort vergemakke-

lijkt. Penseelkrabben produceren tot 6 

broedsels per jaar waardoor ze nieuwe 

gebieden snel kunnen koloniseren.

BROERTJE

Penseelkrab 

Ook de penseelkrab is afkomstig uit Azië. In 2003 werd ze voor het eerst gevonden in Oostende. Sindsdien verovert ze onze 

kustlijn. Ze is iets kleiner dan de blaasjeskrab met een even opvallend, vierkant rugschild. Het schild is groenbruin tot grijsgeel, 

jonge exemplaren hebben witte vlekken. De scharen van het mannetje hebben een karakteristieke, sponsachtige pluk haar aan 

de basis van het beweegbare schaardeel. Soms vind je wel 60 penseelkrabben op een vierkante meter. Vooral op plaatsen waar 

de Japanse oester aanwezig is, kan hij massaal voorkomen. Meeuwen en wulpen hebben in de penseelkrab een exotisch hapje 

ontdekt. Hun scharen maken soms een groot deel uit van een meeuwenbraakbal.

Miljoenen doden

Tijdens een zuurstoftekort in het Boudewijnkanaal in juli 2017, vluchtten de penseelkrabben uit het water om toch maar zuur-

stof uit de lucht te kunnen opnemen. Dit lukt zo lang hun kieuwen vochtig blijven. Als bootvluchtelingen klampten ze zich vast 

aan al wat dreef. Maar de droge zomerlucht werd hen fataal. Er vielen toen miljoenen doden in het kanaal.
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ANTWOORD: Jouw zwaluwenkoppel keert elke lente terug naar 

hetzelfde plekje, maar zitten ze in de winter ook op hun vaste 

winterstek? Voor zwaluwen is dat moeilijk te zeggen, maar voor 

andere soorten is het beter onderzocht. Zo weten we van de 

bruine kiekendief en de grauwe klauwier zeker dat ze in de winter 

honkvast zijn; dezelfde vogels keren jaar na jaar naar hetzelfde 

plekje terug om te overwinteren. Andere soorten, zoals de 

gekraagde roodstaart en de grauwe kiekendief, blijken ’s winters 

veel mobieler. Vooral wanner de omstandigheden niet stabiel zijn, 

zoals bij droogte in de Sahel.

Hoe honkvast zijn onze  
trekvogels op hun winterstek?1

aan de redactie vragen

Seizoensweetjes
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       Brilduikers, als James Bond op het water

De winter brengt ons wintergasten: vogels die in het Hoge Noorden broeden maar 
hier overwinteren. Daaronder zijn ook eenden. Met zijn witte wangvlek -het brilletje- 
is de brilduiker een opvallende overwinteraar. In het Engels wordt hij Golden Eye 
genoemd, omwille van zijn goudgele oogjes. Je ziet hem vooral op niet te ondiepe 
plassen, waar hij onder water op zoek gaat naar voedsel: mosseltjes, wormen, larven 
en kreeftjes. Hij slaagt er zelfs in om onder water steentjes om te draaien om te kijken 
wat daaronder zit. Al in de winter krijgen brilduikers vlinders in de buik. Mannetjes 
baltsen op hun winterstek. Het is een prachtig schouwspel. Ze rekken hun nek uit en 
gooien hun kop achteruit. Ondertussen laten ze met hun poten water opspatten.

3

Bij sommige beestjes zit de pracht 
verscholen. Met het blote oog zijn ze 
gewoon groen of bruin, banaal of saai, 
maar als je loep of macrolens 
bovenhaalt, blijken het plots juweel-
tjes. Zo worden sommige gaasvliegen 
niet voor niks goudoogjes genoemd. 
Ze overwinteren vaak binnenshuis. 
Hun larven verorberen in de lente heel 
wat bladluizen.
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En het oranjetipje, het rustte voort

Vanuit menselijk oogpunt lijkt de levenscyclus van sommige vlinders wat sneu. 
Zo bevindt het oranjetipje, een prachtig wit-oranje vlindertje dat in de lente 
rondfladdert, zich ongeveer een week in het eistadium, twee tot vier weken in het 
rupsstadium, vervolgens meer dan 10 maanden in het popstadium om ten slotte 
amper 2 weken rond te fladderen als volwassen vlinder. Al in juni, als de rups 
haar buikje rond gegeten heeft, begint voor het oranjetipje een periode van rust. 
En van metamorfose uiteraard, want in zo’n pop gebeurt er van alles. Toch ziet 
het er op het eerste zicht zo statisch en passief uit. Maar precies in dat popsta-
dium is het oranjetipje het best gecamoufleerd en goed beschermd tegen streng 
winterweer. Laat dode stengels in je tuin in de winter dus staan: misschien hangt 
er wel een pop aan.
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Seizoensweetjes

Hoe brengen bijen  
de winter door?2 3

ANTWOORD: Het is een gek zicht: tientallen, soms wel honder-

den vliegen die samentroepen in de zolder, tegen de  nok van het 

dak. Dat is precies waarom ze clustervliegen genoemd worden. 

Het gaat om enkele soorten uit het genus Pollenia, die aan de 

bromvliegen verwant zijn. Ze leven normaal buiten; de volwassen 

vliegen smullen van nectar, de larven leven parasitair in regen-

wormen. Maar in de late herfst zoeken de vliegen een beschutte 

plek, vaak in een gebouw, op zolder. In de lente zoeken ze weer een 

weg naar buiten. Chemische bestrijding raden we af.

Help, mijn zolder zit vol vliegen?!

ANTWOORD: Honingbijen zitten gezellig samen in de korf, 

terwijl bij andere sociale bijen zoals hommels enkel de koningin 

overwintert en in de lente een nieuw nest sticht. Maar hoe 

overwinteren de solitaire bijtjes? De larven die uit hun eitje 

kruipen peuzelen meteen het bederfbare stuifmeel op dat hun 

kortlevende mama-bij voorzien had. Ofwel stoppen ze dan de 

ontwikkeling als pre-pop tot na de winter, ofwel groeien ze nog 

door tot volwassen bijtje. Die blijven gewoon in het nest, of 

kruipen na de paring zelf ergens weg tot de winter voorbij is.
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Met een kleiner kopje de winter in

Spitsmuizen kennen een heftig leven: hun hartslag loopt gemakkelijk op tot 
600 slagen per minuut, ze kennen geen dag en nacht maar houden een tiental 
keer per dag een kort slaapje. En van een winterslaap is geen sprake. En dat is 
niet evident want het zijn ware insecteneters. In de winter actief zijn betekent 
meer energie verbruiken, terwijl voedsel moeilijker te vinden is. Met behulp 
van röntgenfoto’s ontdekten wetenschappers recent dat bosspitsmuizen erin 
slagen om hun energieverslindende brein tot 20% te laten krimpen in de 
winterperiode. Muizen met een kleiner kopvolume hebben een hogere 
overlevingskans, stelden ze ook vast. Tot die aparte vorm van energie- 
besparing zijn de muizen in staat door het weefsel tussen schedelplaten  
te laten verdwijnen, waarna het in de lente weer aangroeit.
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      Hup, het bos in
Op zoek naar jakkiedingen

Je kent het wel, een luie zondag of een vrije dag in de vakantie en je wil naar 

buiten. Bij het horen van “laten we gaan wandelen” hoor je een zacht protest 

opstijgen uit enkele kindermonden. “Neeeeeee niet wandelen”. We hebben 

het ze allemaal al eens horen roepen. 

Maar niet vandaag! En al zeker niet met de jakkiedingenzoektocht. Want je 

gaat niet gewoon wandelen, je gaat zoeken naar jakkie dingen. Iets slijme-

rigs, iets rots of een vogelkaka. Of waarom geen zwerfvuil of een stinkende 

sok. Toegegeven, iedereen zal veel plezier beleven aan de zoektocht.

Op de website kan je deze en andere leuke zoektochten downloaden, zoals 

de tegenstellingenzoektocht of de kleurenexpeditie.

Nooit meer tegen hun zin het bos in.

www.zondagbosdag.be

Wil je meer leuke weetjes zodat elke doodgewone boswandeling een waar 

avontuur wordt? Dan is het Bosboek van Sarah Devos een absolute aanrader.

www.natuurpunt.be/winkel

Artikel Nr.: 2333853

Ledenprijs: € 22,49

ANTWOORD: Sommige vlinders overwinteren graag op 

beschutte plekken. Dagpauwoog en kleine vos durven al eens in 

kelders of zolders te overwinteren, of elders binnenshuis. Zo lang 

hun winterplek niet verwarmd wordt, is er geen probleem. Maar 

ontwaken in de winterslaap is energie verslindend. Een vlinder die 

op een ongelukkige plek zit, verplaats je best naar een koele 

ruimte, zoals een tuinhuis of garage. Of je kan hem voorzichtig in 

een vlinderkastje plaatsen.

ANTWOORD: Geen enkele vogel vliegt normaal ondersteboven. 

Maar sommige vogels kunnen dat voor een zeer korte periode per 

ongeluk doen. Al hebben ze dan heel snel door dat het anders moet. 

Soms maken vogels wel gekke capriolen. Meestal tijdens hun 

baltsvlucht om de vrouwtjes aan te trekken. Dan draaien of rollen 

ze in de lucht. Meestal zijn het roofvogels, scharrelaars of 

raven die dit doen.

Een vlinder in huis  
in de winter: wat nu? 

Kunnen vogels  
ondersteboven vliegen? 1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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Tuinvogels aan je muur

Leer je tuinvogels herkennen met deze prachtige 

Tuinvogelposter van Vogelbescherming Nederland. 

Alle veel voorkomende tuinvogels zijn uitstekend 

nagetekend door Elwin van der Kolk. Van elke soort 

staat zowel de Nederlandse als Latijnse benaming 

vermeld. 

Afmetingen 100 x 70 cm

Artikel Nr.: 97902

Ledenprijs: € 44,99
www.natuurpuntbe/winkel 
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Weetje: Deurtje toe
De vorst staat voor de deur. Voor slakken, die voor 

tachtig procent uit water bestaan, geen goed teken. 

Maar ze hebben er wel wat op gevonden. In de eerste 

plaats zoeken ze een beschutte plaats onder bladeren, 

stenen of stukken hout, waar ze met meerdere slak-

ken wegkruipen. Bovendien maken huisjesslakken een 

epifragma, een deurtje dat de schelp afsluit. Zo geraken 

de koude en indringers, moeilijk binnen. Dringt de vorst 

toch binnen dan gaan ze de vorming van ijskristallen 

tegen, een soort antivries.

Naaktslakken hebben een andere strategie. Die kunnen 

graven en kruipen in de grond.

Vogel ‘t uit
Een gezelschapsspel waarmee je al spelenderwijs meer  

over vogels te weten komt. Het spel bestaat uit 6 setjes 

geïllustreerde kaarten met vragen over o.a. gedrag, uiterlijk, 

opmerkelijke feitjes en geluiden van vogels. Geluk- en 

pechvogels doorkruisen het vraag- en antwoordspel.  

Wie zijn nestje het eerste vol heeft is de winnaar.

Voor 2-6 spelers vanaf 11 jaar.

Artikel Nr.: 4577569

ledenprijs: € 18

www.natuurpunt.be/winkel

Win!
Het is vroeg donker en de dagen worden kouder. Je zou voor 
minder binnen blijven. Maar het heeft wel iets magisch om in de 
schemer te gaan wandelen. Neem zeker een hoofdlamp mee op  
je verkenningstocht. Antwoord op de vraag "Welke trekvogels 
vliegen elke winter naar dezelfde plek" en maak kans op een  
Petzl hoofdlamp.

www.natuurpunt.be/win

 
 
 
Niet gewonnen? Ga vlug naar de A.S.Adventure  
winkel in je buurt waar je zo een handig lampje  
kan kopen.

De kou is in het land! Dat wil zeggen dat JNM’ers hun 

mutsen en sjaals aantrekken om de vrije natuur in te 

trekken. Een paar graden onder nul? Nog beter! Dan  

kraakt en knettert het onder je voeten.  

Naar jaarlijkse gewoonte trekken JNM’ers begin februari 

richting Zeeland om hun hoofden richting hemel te 

richten en te genieten van al wat daar rondfladdert.  

Leg je verrekijker, je telescoop en je camera al klaar om  

er een zalige dag van te maken.

Wil je uitwaaien zoals het enkel in Zeeland kan? Check!  

Wil je massa’s vogels spotten? Check!  

Wil je op toevallige zeehond botsen of nog zotter? Check!  

Wil je ’s avonds doodmoe in slaap vallen in de bus? Check! 

Wil je je gewoon een dag keihard amuseren met al die 

andere JNM'ers? Check! Check! Check!

Alle info over de zeelandtochten: www.jnm.be/activiteiten
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NATUUR ...in de stad

G
elukkig zijn er een paar van die 

bomen/struiken waar je kan op 

rekenen om ook in de winter de 

stad op te fleuren. Hulst is zo’n 

struik en taxus is er ook één. Je kan 

het groen van de taxus moeilijk fris groen 

noemen. Taxus is sinds de Kelten onlosmakelijk 

verbonden met de dood. Omdat de struik 

dodelijk giftig is. Misschien ook wel om die 

sombere tint van groen. Maar het is groen.

Taxus heeft, net zoals hulst, nog andere voorde-

len. Je kan taxusstruiken snoeien in allerlei 

vormen. Zo kan je gaten opvullen in de openbare 

ruimte. De struik is zo sterk dat hij wel een en 

ander overleeft qua knipwerk. Vers snoeisel 

heeft bovendien nog waarde bij de bestrijding 

van kanker. Of stadstaxus daar ook voor in 

aanmerking komt, is twijfelachtig: je zal er dan 

eerst het kankerverwekkende dieselstof moeten 

af krijgen!

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. Kijken mag, maar 

laat de vruchten voor de merels.

Taxus
Je hebt vrouwelijke en mannelijke taxussen. De 

mannelijke blijven gewoon groen; op de 

vrouwelijke verschijnen aan het eind van de 

zomer rode bessen. Het zijn eigenlijk geen 

bessen –taxus is een naaldboom- maar daar 

gaan we deze keer niet verder op in. Waar het om 

gaat is dat de rode kleur vogels aanlokt. In de 

stad zullen dat vooral merels zijn. Die kennen 

taxus van oudsher omdat het een inheemse 

soort is. Ergens in de Ardennen staan nog enkele 

laatste wilde taxusstruiken. De taxussen die je 

tegenwoordig in zowat elk bos terugvindt, 

bevatten hetzelfde genetisch materiaal als die 

wilde Ardeense, maar het zijn nakomelingen van 

taxussen uit het openbaar domein. Elk van onze 

Vlaamse natuurgebieden ligt binnen het 

vliegbereik van de merels die de bessen versprei-

den. Het voortbestaan is dus verzekerd, dankzij 

de talloze taxussen in onze tuinen en steden.
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...in je tuin

E
nkele jaren geleden stond ik met de 

mond open van verbazing te kijken 

naar een volière in San Diego Zoo met 

daarin onze Europese ekster. Nochtans 

was die verbazing enigszins  

misplaatst. Puur objectief bekeken is onze ekster 

een prachtige vogel, bij de mooiste die we in ons 

land hebben. Niet alleen haar elegante vorm met 

de lange staart, maar ook haar kleuren. Subliem, 

jammer alleen van die lompe zwarte snavel. Het 

kan nochtans anders. Tropische neefjes en 

nichtjes in Amerika en Azië hebben een mooie 

rode of gele snavel die het geheel afmaakt. Die 

vogels ogen daardoor een pak vriendelijker dan 

onze ekster. 

Zo zijn er nog wel enkele puntjes voor verbe- 

tering vatbaar. Wat als eksters zoetgevooisd 

waren, bijvoorbeeld? In de grote stamboom der 

vogels zit de ekster op de zelfde tak als de 

zangvogels. Maar hoe mooi eksters ook zijn,  

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 laat 

deze keer je vooroordelen achter 

aan die achterdeur.

Wat als…
uit hun lelijke snavel komt dito gekras. En toch. 

Heel af en toe kan je een ekster erop betrappen 

dat ze stilletjes voor zich uit zit te zingen. 

Verrassend gevarieerd, soms zelfs even melo-

disch, ook wel eens beschreven als esoterisch.  

Waarom durven ze niet doorzingen? 

En dan is er natuurlijk ook hun reputatie als 

pestkoppen. Wij hebben in onze tuin enkele oude 

dennen die zowel voor eksters als voor eekhoorns 

aantrekkelijk zijn. Die twee gaan niet samen. 

Wanneer de eekhoorn tegen de stammen 

omhoog rent, voeren die pesterige eksters 

duikaanvallen uit om pluimstaart uit de boom te 

gooien. Eerste reactie: ocharme die eekhoorn! Tot 

je bedenkt dat die eksters plichtsbewuste ouders 

zijn die eigenlijk alleen proberen te beletten dat 

de eekhoorn hun nest leegrooft.  

Als je er schattig uitziet, kom je met veel meer 

weg. En als je een slechte reputatie hebt, raak je 

die niet makkelijk kwijt.
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...in close-up

I
n de herfst verliezen de bomen hun bladeren 

en in de winter staan ze er allemaal kaal bij, 

waardoor ze op het eerste zicht op elkaar 

lijken. Toch kan je de verschillende soorten 

bomen herkennen aan hun silhouet. Als je 

dichterbij gaat kijken, kan je ze onderscheiden 

aan hun schors. Met een beetje oefening kan dat 

ook in het donker, op de tast. En dan zijn er nog 

de boomknoppen. 

In de zomer, terwijl alles nog groeit en bloeit, 

bereiden de bomen zich al voor op de kou die 

komt. Aan de uiteinden van de takken vormen ze 

knoppen. Verpakt in harde, waterafstotende 

schubben zit de kiem van de groei van het 

volgende jaar klaar, opgefrommeld,  

opgevouwen, opgerold. Het zijn delicate 

scheuten, kwetsbaar weefsel dat zeer snel zou 

uitdrogen en dat als eerste zou opgepeuzeld 

worden door rupsen en consoorten. 

Je hebt knoppen in allerlei vormen en kleuren.  

De forse, zwarte knoppen van de es, de bruine, 

kleverige van de paardenkastanje, de gelakte 

rode van de linde, de kromme paarse van de 

zwarte els of de slanke puntige van een beuk.  

Ze staan tegenover elkaar, of verspreid of in een 

spiraal rond de twijg. 

Pas in het voorjaar, bij het ‘botten van de bomen’, 

ontgroeien de scheuten hun omhulsel. Wanneer 

je op een zonnige lentedag onder populieren 

doorloopt, kan je de knopschubben naar 

beneden horen regenen.  

Eén struik doet het zonder knoppen: de vlier. Die 

moet nochtans ook de strenge winterkou 

doorstaan, net als alle andere bomen en struiken 

in onze streken. En je kan van vlier toch moeilijk 

zeggen dat die het slecht doet. Waardoor je je 

kan gaan afvragen of die fraaie knopschubben 

wel echt nodig zijn.

 
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. Je staat 

verwonderd hoeveel variatie er in 

zoiets simpels als boomknoppen zit.

Aan de knop herken je de boom
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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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Op stap met

   op stap met...

tijdens Expeditie Natuurpunt
   Koen Baert

Bio  
 
Koen, 40, werkt voor 

Natuurpunt als begeleider van 

mensen die een Autonome 

werkstraf kregen in de natuur. 

Hij is een jonge papa die net 

een huisje kocht. Veel tijd 

schiet er dan niet over, maar 

die zet hij volop in als 

vrijwilliger bij Natuurpunt 

Begijnendijk en hij speelt 

gitaar in een groepje. 

Zaterdag 13u53
 

Tijdens de lange tocht komt onze EHBO-doos geregeld boven. 

Vooral blaren zijn een dikke hit. De vele kilometers zorgen bij 

de wandelende teams voor record aantallen. Maar ook de 

kanoërs hebben hier last van. Het lange peddelen zorgt voor 

pijnlijke handen. 

Zaterdag 15u05
We overleggen even met de vrijwilligers van de slaapplaats in 

Begijnendijk of alles klaar is voor de aankomst van de teams. 

Het mag dan wel een expeditie zijn, de luxe zit in de warme 

ontvangst die we hen willen geven.
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Op stap met

Zaterdag 16u30 

De eerste teams komen eraan. Ze hebben een dag lang 

gezwoegd om er te geraken. Daarom willen we hen goed 

verwennen. We volgen hen op de voet door rustposten en 

de organisatoren te contacteren. Alles moet klaar staan 

voor de perfecte ontvangst.

Zaterdag 17u10 

Na een lange dag kanoën komen de teams binnen. Ik help 

hen graag met de kano aan wal trekken. Het warme weer 

voor de expeditie 2017 zorgde voor lage waterstanden en 

dus een steile klim naar het droge.

ZA 17:10

ZA 16:30

ZA 19:40

ZO 8:15

Zaterdag 19u40
Al die teams die al wandelend, fietsend of per kano een beetje 

afzien om geld in te zamelen voor hun favoriete natuurgebied, 

het is mooi om te zien. Daarom willen we de expeditie zo 

gezellig mogelijk maken. Met een warm kampvuur om de eerste 

dag af te sluiten.
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Zondag 8u15
Met gevulde magen van een stevig ontbijt en vooral vol goede 

moed staan ze weer klaar. Ik vind het best knap dat ze dit 

doen. Vanaf 2 januari kunnen nieuwe teams zich inschrijven. 

Ik kijk er al naar uit om iedereen te verwelkomen op onze 

slaapplek.
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E
r is een tijd geweest dat nieuw-

jaarsbrieven 2 frank kosten. Ik 

liep rond de tafel in de klas en 

zocht de mooiste nieuwjaarsbrief 

uit, die met het roodborstje in de 

sneeuw. Jarenlang ben ik betoverd geweest 

door het roodborstje. Zo’n mooi vogeltje 

dat het is. Het bracht kleur op koude dagen. 

Ik kende ook een liedje over het rood- 

borstje: Roodborstje Tin. Het ging zo: 

Roodborstje tikt op het raam, tin, tin, tin. Laat 

mij erin. Laat mij erin. Ik kon het ook op de 

piano spelen. Mi, mi, fa, sol, sol, la, si, do, si, 

sol. En verder: ’t Meisje deed open en gaf op 

haar schoot, kruimeltjes suiker en kruimeltjes 

brood. 

Van alle vogeltjes op aarde was er maar een 

vogeltje dat vriendjes wilde zijn met 

mensen: het roodborstje. Het kon zo mooi 

op de vensterbank zitten. En hoe charmant 

stond het op mijn nieuwjaarsbrieven!  

Ik werd zo blij van die kraaloogjes in  

de sneeuw.  

Maar het is lang geleden. Ik schrijf geen 

nieuwjaarsbrieven meer. De piano is vals en 

verhuisd. En van het roodborstje moet ik 

niks meer hebben. Leugenachtige marke-

ting in het vogelhuisje, dat is het rood- 

borstje. Het is helemaal geen lieflijk 

vogeltje. Van alle inheemse vogelsoorten 

uit de altlas is het roodborstje met stip de 

grootste ruziestoker. Echt waar, we mogen 

blij zijn dat het roodborstje maar 20 gram 

weegt. Stel je toch de roodborst voor van 

twee kilo! Hij zou onze lieve ogen uitpikken. 

Tin, tin, tin. 

Ik overdrijf, maar dat doet het roodborstje 

ook. Bloeddorstig bekdier is het. Luister 

maar eens aandachtig in het bos. Het lied 

van het roodborstje begint altijd met een 

slurpje. Dat heb ik geleerd in de vogelclub. 

Het roodborstje was erbij toen Jezus aan 

het kruis hing. Zo vertelde Marcel. Hij zat 

daar gewoon een beetje bloed te slurpen. 

Daarom is zijn borstje rood en daarom 

begint zijn liedje met geslurp.  

Sorry, maar ik vind het moeilijk om 

sympathie op te brengen voor zo een 

schepsel. Bovendien ben ik de enige niet. 

Heel het dierenrijk weet wat voor ellendig 

beest het roodborstje is. Of dacht je dat hij 

altijd toevallig alleen op de voederplank zit? 

Het roodborstje is een vechtersbaas met 

bloed op zijn onderlijf. Kun je geloven dat 

kleine roodborstjes speciaal zonder rood 

borstje uit het ei komen. Het is om vader en 

moeder niet kwaad te maken. 

Roodborstje tikt op het raam, tin, tin, tin. 

Maar het is geen geval van winter- 

romantiek. Het roodborstje ziet zichzelf in 

de weerspiegeling van het glas en maakt 

zich onmiddellijk kwaad. Het kan zichzelf 

niet eens verdragen, laat staan iemand 

anders. Het roodborstje is de vijand van 

iedereen. Daarom zeggen kenners ook al 

heel lang rotborst. Ik heb het allemaal 

gelezen bij Jenny De Laet. Want zelf praat ik 

al lang niet meer met die lieden. Op pagina 

58 in het roodborstjesboek van Jenny De 

Laet staat het. Vooral de Engelse onder-

zoekswereld geeft melding van moord en 

doodslag waarbij de schedel met de bek 

wordt stuk gepikt.  

Het is finaal de reden niet meer te geloven 

in nieuwjaarsbrieven met roodborstjes. 

Zelfs niet als ze maar 2 frank kosten.

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.

Tin, tin, tin

Dit stukje gaat over 
nieuwjaarsbrieven 
en roodborstjes. 
Het is een slechte 
combinatie.

An



BIO SMEERMIDDELEN VOOR KETTINGZAGEN

medialub

Kettlitz-Medialub 2000 
BIO-kettingzaagolie op PLANTAARDIGE 
BASIS. Kan men het hele jaar door gebruiken.

Hoogwaardige smeermiddelen voor elektrische  
en motorkettingzagen – made in Germany

Beschikbaar in: 1 / 5 / 20 / 60 / 200 / 1.000 Liter

Sehr gute Alterungsstabilität und 
geringe Verharzungsneigung

Besonders geringer Abrieb 
an der Führungsschiene, 
sehr geringe Kettenlängung

Geringer Verbrauch, da sehr 
geringe Schleuderverluste

Aus nachwachsenden 
Rohstoffen

medialub
2000

DE/027/179

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren
Unbenutzte Mengen nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich 
gelangen lassen
Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammestellen zu entsorgen
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben
Produkt enthält 95 % Anteil nachwachsender Rohstoffe 
gemäß DIN CEN/TS 16137 (DIN SPEC 91236)

5 l

Sägeketten-Haftöl auf pflanzlicher Basis, biologisch abbaubar

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestr. 6 · D-86643 Rennertshofen · Tel. +49 8434 9402-0 
info@kettlitz.com · www.kettlitz-schmierstoffe.de

DE/027/179

REVOLUTIONAIR

medialub
3000

Für Kinder unzugänglich 
aufzubewahren
Unbenutzte Mengen nicht in 
Kanalisation, Gewässer oder 
Erdreich gelangen lassen
Produktreste sind bei den 
kommunalen Schadstoff-
sammelstellen zu entsorgen
Nur restentleertes Gebinde 
zum Recycling geben

5 l

Sehr gute Schmiereigenschaften 
Hervorragende Kühlung und
verlängerte Lebenserwartung 
von Kette und Schiene
Wirtschaftlicher Schmierstoff- 
verbrauch 
Gute Alterungsbeständigkeit
Ressourcenschonung 
durch minimale Verwendung 
pflanzlicher Stoffe 
Leicht mit Wasser abwaschbar
Gebrauchstauglich bis -10 °C

wasserbasierender Hochleistungskettenschmierstoff,  
biologisch abbaubar

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestr. 6 · D-86643 Rennertshofen · Tel. +49 8434 9402-0 
info@kettlitz.com · www.kettlitz-schmierstoffe.de

www.kettlitz-schmierstoffe.de

Kettlitz-Medialub 3000 
Hoogwaardig BIO smeer-
middel op WATERBASIS. 
EEN SMEERMIDDEL  
ZO ZUIVER  
ALS WATER ! 
Voor de eerste 5 geïnteresseerden, 
gratis een 5L-jerrycan ! (info@dpoil.be)

NV DP-OIL SA      
Heersestraat 9   
3870 HEERS
00.32.(0)11.48.55.04
00.32.(0)476.31.52.04
info@dpoil.be

Ideaal voor op reis • Robuust en duurzaam • Hoogwaardige materialen

Dogs Creek - Functionele outdoor uitrusting 
in premium kwaliteit

LAAT HET AVONTUUR BEGINNEN

-20 %
op het hele gamma 

Dogs Creek!

Voor een winkel in jouw buurt: www.maxizoo.be
Enkel geldig in Belgische Maxi Zoo winkels van 17/12/2017 t.e.m. 28/02/2018 op 
vertoon van deze coupon en zolang de voorraad strekt. OP=OP. Niet cumuleerbaar. 
1 bon per klant. Enkel originele bonnen worden aanvaard, kopieën van bonnen 
worden niet aanvaard. V.U. Maxi Zoo Belgium, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse.

in premium kwaliteit

Ideaal voor op reis • Robuust en duurzaam • Hoogwaardige materialenIdeaal voor op reis • Robuust en duurzaam • Hoogwaardige materialenIdeaal voor op reis • Robuust en duurzaam • Hoogwaardige materialen

in premium kwaliteit

• DRIJVEND SPEELGOED 
• BEDDEN 
• HALSBANDEN 
• LIJNEN 
• TUIGEN
• DRAAGBARE WATERFLESSEN 

EN KOMMEN 
• TRAININGSACCESSOIRES

NIEUW



In beeld

wim de baets

jasmijn commeren wim verschraegen

Meer dan 1500 fotografen namen deel aan de Natuurpunt Fotowedstrijd. Hier zie je 
alvast een willekeurige greep uit alle inzendingen.  Op de website kan je de laureaten 
van de wedstrijd bewonderen. Breng tot 31 december je stem uit op je favoriete beeld.
www.natuurpunt.be/fotowedstrijd

NAT U U R PU N T  
FOTOW E DS T R I J D
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In beeld

erik willaert

marc brouwer

erik joosten

wouter knaepen çois veldeman Dirk Hoogenstein

Kevin Feytons
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Oproep
In de natuur zit heel veel humor. 

Dieren in de gekste poses of vogels 
met hun capriolen. Ga op zoek naar 

wat jou doet glimlachen en stuur ons 
je leukste foto’s via  

www.natuurpunt.be/oproep
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Word wetenschapper voor één dag. Verzamel honderd schelpen, breng ze op naam en 
help zo de diversiteit in kaart te brengen. De experts rekenen op jouw hulp en vertellen 
je alles wat je wil weten over schelpen. En wie weet, win je wel een papieren strandbloem!
Inschrijven kan gratis op www.iedereenwetenschapper.be

Help een schelp!
Wil je al een beetje oefenen? Zo moeilijk  te  herkennen zijn  ze  nu  ook  weer niet. Boeiend, dat wel! Maak kennis  met 6  vaste gasten 
van  de  Belgische Noordzeekust.

Activiteiten

De Grote Schelpenteldag
Tel  en  herken schelpen  op zaterdag 17 maart   
            in de  tien  Belgische kustgemeenten

NONNETJE (Limecola balthica) 
Schelpje met kenmerkende bolle en 
spitse kant. Vaak in doubletjes. In vele 
kleurvariëteiten (wit, roze, geel, grijs …) GROTE STRANDSCHELP  

(Mactra stultorum)
Tot 7 cm grote wit-rozige of grijze schelp,  
vaak met fijne witte stralen vanuit top.

AMERIKAANSE ZWAARDSCHEDE (Ensis directus) 
Naam niet gestolen. In jaren ’80 onopzettelijk in Europa ingevoerd  
en nu massaal aanwezig. Kan zich snel en diep ingraven.

GEVLOCHTEN  FUIKHOORN 
(Tritia reticulata) 
Aasetende zeeslak met geribbelde 
schelp. Vaak bewoond door de kleine 
heremietskreeft die van lege schelpen 
hun thuis maken.

MUILTJE (Crepidula fornicata) 
Planktonetende zeeslak uit Noord-Amerika. 
In België sinds 1911, meegekomen met 
ingevoerde oesters. Vormt opeengestapelde 
kettingen. Bovenaan zitten de mannetjes, 
later veranderen die in wijfjes.

KOKKEL (Cerastoderma edule) 
Geribbelde ondiep in het zand levende schelp. 
Vanwege zijn vorm ook wel ‘hartegel’ genoemd.

De Grote Schelpenteldag is een samenwerking van Be Planet, VLIZ, 
Natuurpunt, Kust Erfgoed, Eos Wetenschap en Elia.
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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? Interesse om zelf natuurgids te worden? Of wil 
je deelnemen aan een toffe activiteit van een Natuurpuntafdeling 
in je buurt? In onze activiteitendatabank vind je een ruim aanbod 
aan cursussen en activiteiten. Je vindt ongetwijfeld iets wat jou 
aanspreekt!   

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/activiteiten

Activiteiten

11/01 Cursus: Plattelandsgids Kortenberg

11/01 Cursus: Watervogels in de winter Lummen

15/01 Lezing: Toen de dieren nog spraken ... Hoogstraten

16/01
Lezing: Wereldvoedselvraagstuk en 
lokale voedselstrategieën

Heverlee

17/01
Lezing: Honing, zoete verhaaltjes voor 
het slapengaan

Zutendaal

23/01 Webinar: Bijenvriendelijke tuinen @ Home

27/01 Cursus: Natuurgids Wachtebeke

01/02 Cursus: Natuurbeheer Kortrijk

07/02 Lezing: Flirten in 't groen
Heusden-
Zolder

20/02 Cursus: Natuurgids
Heist-op-
den-Berg

21/02 Cursus: Natuur en Erfgoed Westerlo

21/02 Cursus: Meer natuur in je tuin Herselt

23/02 Sterrenkijkavond
Houthalen-
Helchteren

27/02
Cursus: Vogelzang rond huis,  
tuin en bos

Poperinge

01/03 Lezing: Insecten in je tuin Overpelt

13/03 Cursus: Wilde bijen Lanaken

15/03 Cursus: Weidevogels Diest

Ganzondag,  
bezoek het grenspark  
Groot-Saeftinghe 
Een dag waarop je meegevoerd wordt in een boeiend verhaal 
over vogels, natuur en het havengebied. Maak kennis met 
enkele prachtige pareltjes van natuurgebieden en ontdek 
het toekomstige grenspark Groot-Saeftinghe. We zorgen 
voor telescopen en verrekijkers zodat je de vogels goed kan 
bewonderen. 

Zondag 14 januari:  
doorlopend van 10u tot 17u.
Infokeet, Zoetenberm 6A, Doel 
(deelgemeente Beveren).
www.natuurpuntwal.be

Natuur in de provincies
Voor iedereen die actief is binnen een natuurvereniging of 
natuurstudiegroep wordt er jaarlijks een provinciale contactdag 
georganiseerd. Lokale en regionale werkgroepen brengen 
verslag uit van hun bevindingen en projecten. Een goede 
gelegenheid om te overleggen met collega's.

 � Limburg: Likona-contactdag, zaterdag 20 januari in 
Diepenbeek, www.likona.be

 � Vlaams-Brabant: BRAKONA-contactdag, zaterdag 3 februari 
in Leuven , www.brakona.be

 � Antwerpen: ANKONA-contactdag, zaterdag 10 februari in 
Antwerpen, www.ankona.be

 � West-Vlaamse Natuurstudiedag, zaterdag 3 maart in Kortrijk, 
www.wmfkoepel.be

Vogels tellen in de tuin
Doe op 27 en 28 januari 2018 mee met Het Grote 
Vogelweekend. Deelnemen is simpel: begin op tijd te voederen 
en tel de vogels in je tuin. Zo neem je deel aan het grootste 
vogelonderzoek in Vlaanderen.
www.vogelweekend.be
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AgendaAgenda

16.12
Berlare 
AAN DE SLAG  
IN DE HEIDEMEERSEN  
Wilgen knotten en afzetten van hout- 
opslag. Laarzen of stevig schoeisel, 
werkhandschoenen en eventueel bijltje, 
hakmes of zaag.
Zaterdag 16 december, 9u-12u & 
13u30-16u30
Basisschool Ten Berghe -  
Galgenbergstraat 39, Berlare 

17.12
Oud-Turnhout
STILTEWANDELING
Wat bied de natuur ons buiten het 
tastbare? Welke invloed hebben de 
seizoenen op ons als mens?

Zondag 17 december, 13u30-16u30
Bezoekerscentrum Landschap  
De Liereman, Schuurhovenberg 43,  
Oud-Turnhout  

17.12
Gent - Drongen
WINTER IN DE ASSELS 
Stemmige wandeling door de winterse 
meersen. We trakteren op een warm 
drankje achteraf.

Zondag 17 december, 14u-17u30 
Drongenplein, Gent-Drongen

17.12 
Blankenberge
MAAK KENNIS MET  
DE WINTERGASTEN  
Wie overwintert in de Uitkerkse Polder? 
Na de wandeling worden er hapjes aan-
geboden door ' la Vie est belle'. Honden 
kunnen helaas niet meer.

Zondag 17 december, 9u-12u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

17.12
Oorbeek
STRAFFE KOSTWANDELING
Een mooie landschapswandelingen  
op smaak gebracht met straffe streek- 
verhalen en legendes.
Deelnameprijs: leden gratis.  
Niet-leden € 5, kinderen gratis 

Zondag 17 december, 13u30-16u30
Kerk, Hoxemstraat 1, Oorbeek

26.12 
Putte
LICHTJESWANDELING 
Wandel de duistere midwinternacht 
in en trotseer samen boemannen en 
trollen. Vergeet je lantaarn of sfeervol-
lichtje niet. 

Dinsdag 26 december, 19u
Lokaal Natuurpunt De Putter,  
Tinstraat 9b, Putte

In heel Vlaanderen kan je op 31 maart 2018 deelnemen aan de Nacht van de Steenuil. Zin om het 

dapperste uiltje van Vlaanderen te ontdekken?

Tijdens de Nacht van de Steenuil maak je kennis met het kleinste en sympathiekste uiltje van 

Vlaanderen. De rakker met knalgele ogen heeft een voorliefde voor holle knotwilgen als broedplaats 

en wordt actief in de vooravond. Dit en nog vele andere zaken beleef je op de Nacht van de Steenuil.

Alle activiteiten vind je op www.natuurpunt.be/nachtvandesteenuil.

Nacht van de Steenuil
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27.12
Diest 
GEZINSWERKDAG IN DE NATUUR 
Een werkdag speciaal voor gezinnen met 
kinderen. De moment om je uit te leven 
in de natuur. 
Woensdag 27 december, 10u-17u
Inschrijven via  
www.natuurpunt.be/gezinswerkdag
Locatie wordt meegedeeld  
na inschrijving
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06.01
Gent
NIEUWJAAR IN DE BOURGOYEN: 
WIJS!
Laat je gidsen door het populairste  
natuurgebied van de wijste Vlaamse stad. 
Vergeet je verrekijker niet.
Zaterdag 6 januari, 14u30-17u30
Bezoekerscentrum De Bourgoyen,  
Driepikkelstraat 32,  Gent-Mariakerke

18.02
Diksmuide
WINTERGASTEN SPOTTEN IN 
HET RHILLE- EN WOUMENBROEK
Op het kijkplatform staan telescopen 
voor je klaar om de vogels op en rond het 
water te ontdekken.
Zondag 18 februari, 13u30-16u
Vogelkijkplatform Woumenbroek,  
Noordbroekstraat, Woumen

21.01
Kuurne
WINTERWANDELING 
We gaan op winterse natuur- 
wandeling in de Zuid-West-Vlaamse 
Leievallei. Stevige wandelschoenen  
of laarzen zijn aanbevolen.

Zondag 21 januari, 14u-17u
Parking Vlaskouter, Vlaskouter 1, Kuurne

27.01
Meeuwen-Gruitrode
VOLLEMAANWANDELING  
IN DE ABEEKVALLEI
Eind januari is het echt volle maan. Een 
moment van schoonheid en rust in de 
natuur. Er zijn versnaperingen en warme 
dranken.

Zaterdag 27 januari, 20u-22u30
Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243, 
Meeuwen-Gruitrode

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

30.03
Lubbeek
BENEFIETCONCERT  
PAUL MICHIELS 
Met dit benefietconcert wil Paul zijn 
bijdrage leveren aan de verdere uitbrei-
ding van het natuurgebied De Spicht in 
Lubbeek. Prijs 24€ 
Vrijdag 30 maart, 20u30 
Gemeentelijke feestzaal Libbeke - Gel-
lenberg 16 in Lubbeek
Alle info www.natuurpuntlubbeek.be

Frisse neuzen,  
warme oortjes

18.02 Beringen
Op avontuur in de natuur  

voor kinderen van 5 tot 7 jaar.
Deelname is 2 euro per kind.

Zondag 18 februari, 14u tot 16u30
Bezoekerscentrum De Watersnip, 

Grauwe Steenstraat 7, Beringen

03.02
Schelle
BOOTTOCHT SCHELDE,  
RUPEL, DIJLE
Geniet van de natuurpracht op en langs 
de rivieren met duizenden watervogels, 
typische rietlanden en landschappen. 
Prijs 17€

Zaterdag 3 februari, 10u50-16u
Veersteiger Schelle, einde Tolhuisstraat 
Schelle

23.02
Borgloon
DASSENSYMPOSIUM
Wonen er dassen in Borgloon? Heb je  
al eens een dassenburcht gezien?  
Op deze en nog veel meer vragen geven 
specialisten graag een antwoord.
Vrijdag 23 februari, 20u-21u30
Kasteel Mariagaarde, Kasteelstraat 5, 
Borgloon-Hoepertingen

07.01
Diepenbeek
DRIEKONINGENWANDELING
Schemerwandeling langs de mysterieuze 
Augustijnerweier en de mistige heide- 
paden. Waarna we ons verwarmen aan 
hete vuren en Glühwein. 

Zondag 7 januari, 15u30 tot 18u
Busparking aan Diepenbekerbos,  
De Hutten (einde), Genk
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Het woord van de voorzitter

Samen zoeken naar een oplossing voor de 

schijnbare tegenstelling tussen natuur en 

industrie, dat werkt. Dat hebben we aange-

toond met de aankoop van een stuk waarde-

volle natuur op het industrieterrein Kristal-

park in Lommel. Natuurpunt koopt 

industriegrond, voor de eerste keer.

In de loop van de jaren was op het verlaten 

stuk industriegrond een unieke heidevegeta-

tie gegroeid, met soorten die je haast nergens 

anders meer vindt: gladde slang, komma- 

vlinder, heivlinder. Uitzonderlijk veel veld-

leeuweriken. En een populatie lentevuur- 

spinnen, prachtige rode spinnetjes, die 

wereldwijd ernstig bedreigd zijn.

Maar de geplande ontwikkeling van een groot 

zonnepark en nieuwe bedrijven brachten het 

voortbestaan van dit unieke biotoop in 

gevaar. Het heeft wat voeten in de aarde 

gehad, maar uiteindelijk is er een compromis 

uit de bus gekomen. Natuurpunt koopt het 

meest kwetsbare deel van Kristalpark en 

beschermt het als natuurgebied. Daarnaast 

zal tijdelijke natuur op de rest van het terrein 

kansen krijgen en werken we samen zodat er 

ook op de industriële site plaats blijft voor 

natuur. 

Natuur vestigt zich niet alleen in wilde of 

zorgvuldig beheerde natuurterreinen. Ze 

zoekt zelf haar weg. Dieren en planten 

kunnen het ook bijzonder naar hun zin 

hebben in door en voor de mens gebruikte  

en ingerichte gebieden.

Het is dan zaak om met begrip voor andere 

belangen, voor natuur haar plaats te zoeken. 

Soms moeten we daarbij accepteren dat 

natuur tijdelijk is. Maar alle inspanningen 

helpen om planten en dieren een plaats te 

geven in het dicht verkavelde Vlaanderen. 

Om natuur en industrie te verzoenen is 

engagement en bereidheid tot compromis 

van alle partijen nodig. We zijn blij die ook bij 

de LRM, de stad Lommel, de spinnen- 

vereniging Arabel en de stichting Levend  

Zand te hebben gevonden.

   
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

Als er engagement 
en bereidheid tot 
compromis is bij alle 
partijen kan je natuur en 
industrie verzoenen.
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 Compromis over  
      industrie en natuur 



0800 40 123 of
 www.lampiris.be/natuurpunt

WORD NU KLANT BIJ LAMPIRIS 
EN STEUN DE VLAAMSE NATUUR

Ben je lid van Natuurpunt? En klant van Lampiris? 
Dan schenkt Lampiris 1 vierkante meter bos per jaar. 
Zonder dat jij één euro meer betaalt voor je energie.

Tienduizenden leden van Natuurpunt  
zijn al overtuigd klant bij Lampiris. 

Verander nu van energieleverancier. 

Word ook klant bij Lampiris.
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In september organiseerde Aquafin voor de vierde keer Chap’eau, een publieks -
evenement dat de verbeterde waterkwaliteit viert. Dit jaar stond de levende Warmbeek
centraal. 

Aquafin draagt ook bij de organisatie van evenementen zorg voor het milieu en nam daarom
heel wat groene initiatieven om de ecologische voetdruk zo laag mogelijk te houden. Al deze
inspanningen leverden ons de Groene Vent Award van OVAM op! Het prijzengeld van
1000 euro schonken we aan Limburgs Landschap, de beheerders van de Warmbeekvallei.
Met dit bedrag kunnen ze de Limburgse natuur nog beter beschermen en beheren. 

Meer info op www.aquafin.be of volg ons op 

Extra duwtje voor
de Warmbeekvallei 

WINNAAR
Groenevent
Award 2017
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