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   Mens en dier:  
samen in het beheerteam

I
k start elke dag fluitend. Naar mijn geiten. In 2008 kochten we met Natuurpunt Lille vijf geiten om 

ze te laten grazen op onze percelen. De geitenfluiters waren geboren! Intussen telt onze kudde 35 

dieren. Met onze fluitjes loodsen we ze van wei tot wei. 

Geiten zijn echte natuurbeheerders. Ze lusten bijna alles: jonge boompjes, eikels, braamstruiken ... 

Zo houden ze onze waardevolle heide open. Ook terugkerende soorten in de Visbeekvallei zoals de 

adder en nachtzwaluw, zijn hen daar dankbaar voor. Wat de geiten toch niet opeten, maaien wij 

gewoon bij. Samen vormen we een uitstekend beheerteam.

Beheren doen we niet alleen. Voor heel wat beheerwerken mogen we rekenen op de hulp van de 

Turnhoutse ploeg van Natuurpunt. En we werken ook goed samen met lokale landbouwers en 

paardenhouders. Zo laten we hun koeien en paarden grazen op onze weides. Die krijgen 

voedsel, wij een mooi open heidelandschap.

Mijn raad om goed samen te werken met landbouwers? Luister naar hun verhaal, geef ze tijd, 

dring niets op. Begin al met een simpele ‘goeiedag’ als je elkaar tegenkomt. Het maakt echt 

een verschil. Natuur en landbouw kunnen wel degelijk samengaan, maar mensen hebben tijd 

nodig om dat te beseffen.

De natuur, daar sta ik mee op en ga ik mee slapen. Maar ook tijdens mijn slaap laten de geiten 

me niet los. Ik droom ervan om vrij rond te kunnen wandelen met mijn kudde, buiten de 

omheiningen. Jammer genoeg kan dat niet. Er is één groot probleem: loslopende honden. Als die 

achter de geiten aan gaan, kunnen ze zich bezeren. En de honden jagen ook bijvoorbeeld nacht-

zwaluwen op die op de grond broeden. Wie weet, als wandelaars hun trouwe viervoeter aan de 

leiband houden, kan ik mijn droom waarmaken.

Loop je een dagje mee met de geiten door de Visbeekvallei? Blader door naar pagina 44.
 

Groeten,

   Jef Diels,
Bestuurslid van Natuurpunt Lille en geitenfluiter
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Vakantieplannen?  
Gebruik je lidkaart! 
Met je lidkaart bij de hand kan je bij onze partners 
een mooi ledenvoordeel krijgen.

Een verblijf bij Landal GreenParks
Wil je er ook voordelig tussenuit in een bungalow-
park? Of je nu naar de Ardennen, Limburg of naar 
één van de Nederlandse parken wilt, er is voor ieder 
wat wils. 

Een Belvilla vakantiewoning 
Geldig op een verblijf in een van de 20.000 vakan-
tiehuizen van Belvilla in heel Europa. Bekijk ook het 
aanbod van de woningen met bijzonder respect 
voor het milieu.

Vakantie in Corsendonk  
Hotels & Clubs  
In de Kempen, aan de Kust en in de Ardennen kan 
je terecht voor een deugddoende vakantie bij 
Corsendonk Hotels & Clubs. Je kan kiezen tussen 
vakantiecentra, een stadshotel tot zelfs een voor-
malig klooster.

Vakantie bij Zon en Zee  
Strandhotel Westende 
Een appartementenhotel in Westende, op 500 
meter van de zee. Het hotel is bijzonder geschikt 
voor gezinnen met kinderen, grootouders met 
kleinkinderen, mindervaliden … 

Voor alle details, exacte voordelen en voorwaar-
den: www.natuurpunt.be/ledenvoordelen
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De pimpelmees is een graag geziene gast op de voedertafel.
Foto: Kenny De Boeck
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    Mijn 
BEELD

Romantische 
herfst voor  
koolmezen

nieuws

Eind oktober werden nog nestkas-
ten met kleine jongen van koolme-
zen aangetroffen. Dat is erg 
uitzonderlijk. De normale broedtijd 
van koolmezen start in België in 
april. Wanneer een eerste legsel 
mislukt, komt er soms een vervang-
legsel. In sommige jaren wagen 
paartjes zich aan een tweede 
broedsel. Dat vindt dan plaats in 
juni of uitzonderlijk in begin 
augustus. Maar broedgevallen in de 
herfst zijn erg uitzonderlijk. Een 
verklaring moeten we waarschijn-
lijk zoeken in de grote hoeveelheid 
beukennoten dit jaar, waardoor de 
‘oudjes’ probleemloos aan eten 
geraken. Terwijl koolmezen zich in 
september doorgaans moeten 
voorbereiden om op trek te gaan, 
was dat dit jaar niet nodig. 
Koolmezen hadden zo wat tijd en 
energie over voor romantiek. 
www.natuurbericht.be

Kenny De Boeck, Landschapsarchitect 
en natuurfotograaf is gefascineerd 
door alles wat kruipt en beweegt.

Het Grote Vogelweekend van 2016 beleefde 
ik grieperig, op de sofa. Omdat stilzitten niet 
echt m'n ding is, stelde ik de camera op in 
de tuin met een vast focuspunt op een takje 
aan de voertafel. Ik berekende dat ik met 
een diafragma van 10 een scherptevlak had 
van 2cm. Dat is net genoeg om het kopje 
scherp te krijgen wanneer dat perfect boven 
het takje zou zitten. Na een half uurtje 
sleutelen aan de set-up kon ik naar binnen. 
De camera was verbonden aan een infrarood 
afstandsbediening met beeld zodanig ik alles 
kon volgen wat er op dat takje gebeurde en 
kon afdrukken.
Ik wou geen klassiek beeld van een vogel op 
een takje maar wat extra dynamiek in de 
vorm van voorbijvliegende vogels. Dat 
gebeurde uiteindelijk met deze pimpelmees 
en de voorbijvliegende koolmees in de 
achtergrond. En geef nu toe, zo'n pimpel-
meesje blijft toch een geweldig knap 
vogeltje? 
Sinds ik 2 jaar geleden naar de Vlaamse 
Ardennen verhuisde en de tuin, die vroeger 
bestond uit allerhande verhardingen en 
typisch Vlaamse bijbouwsels omvormde tot 
een natuurtuin met gemengde hagen, 
bloemenweiden, inheemse bomen ... zag ik 
het aantal dierensoorten enorm toenemen. 
Van broedende heggenmussen tot een 
kolonie dwergvleermuizen, van knorrende 
egeltjes tot een hermelijn ... Dat is handig 
meegenomen als natuurfotograaf!

www.kennydeboeck.be

PS: tel jij ook de vogels in de 
tuin? Doe mee aan Het 

Grote Vogelweekend 
op 28 & 29 januari 

2017

JNM en Natuurpunt vieren na twee jaar 
keihard werken de opening van De Stek, 
een splinternieuwe uitvalsbasis voor de 
afdelingen in Gent, aan de rand van de 
Bourgoyen.

465 avonturiers leren technieken 
en skills waarmee ze gedurende 
een langere periode in de natuur 
zouden kunnen overleven, tijdens 
het groot Bushcraft-weekend.

25 september
Tijdens EuroBirdwatch registreren 
vogeltellers 5,8 miljoen vogels in het 
Europese luchtruim. Opvallend is het 
hoge aantal graspiepers boven ons 
land.

1 oktober

14-16 oktober 
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Betonstop vanaf 
2040: nobel, maar 
te laat 

Vlak voor de Vlaamse Klimaattop 
op 1 december bereikte de regering-
Bourgeois een akkoord over drie 
grote dossiers van minister 
Schauvliege: ruimtelijke ordening, 
het natuurdecreet en de stikstofver-
vuiling. De meeste aandacht ging 
naar de betonstop vanaf 2040. Een 
nobel principe, maar 2040 is te 
laat. Tegelijk was er een beslissing 
over de subsidiëring van natuurbe-
heer. Met de actie ‘Red de natuur in 
je buurt’ heeft Natuurpunt er voor 
gevochten om de steun voor natuur 
op wandelafstand te behouden. Met 
resultaat, zo blijkt. Tot slot: de 
beslissing over de stikstofuitstoot 
door landbouwbedrijven. Om 
daarover conclusies te trekken was 
nog onvoldoende duidelijkheid bij 
het ter perse gaan van Natuur.blad. 
Later meer.
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Wintertijd, voedertijd

De vetbollen (95 gram per stuk) zijn samen-
gesteld uit dierlijk vet, gemengd met de beste 
zaden, pitten en andere natuurlijke voedings-
bronnen. Door de optimale vethardheid is een 
goede opname gegarandeerd. De vetbollen 
zijn bestand tegen regen en geschikt voor alle 
seizoenen.

Artikel Nr: 10188
Ledenprijs: 8,10 euro
Niet-ledenprijs: 8,99 euro
www.natuurpunt.be/winkel

NIEUW! 

Prachtige set met 8 luxe Natuurpuntkaarten 
(formaat 15x15 cm) inclusief bijpassende witte 
enveloppen. De vierkante kaartenset bestaat 
uit een selectie van de mooiste natuur foto’s 
van BIRDPIX en NEDERPIX, een uniek 
samenwerkingsverband van natuurfotografen. 

Artikel Nr.: 5791301
ledenprijs: 8,95  euro
www.natuurpunt.be/winkel

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

Natuurgaard  
De Wending  
officieel geopend

LIFE Visbeek  
succesvol afgerond       NATUUR

    PRODUCT

Natuurgaard De Wending in 
Turnhout is officieel geopend met 
het aanplanten van verhoogde 
moestuinbakken. Een heerlijke dag 
met veel zon en heel wat enthousi-
aste bezoekers. De tuin tussen het 
woon- en zorgcentrum De Wending 
en het Sint-Elisabeth ziekenhuis 
werd onder leiding van Natuurpunt 
CVN uitgerust met wandelpaden, 
kunstwerken en verschillende 
tuinelementen. Op allerlei manie-
ren kunnen senioren en buurtbe-
woners genieten van de nieuwe 
stadstuin die grenst aan het 
stadspark. Zo zijn er moestuinka-
mers uitgewerkt door bewoners en 
vrijwilligers, een kippenren, 
waterelementen, een bijenhotel en 
een compostzone. 

www.natuurpunt.be/groeneruimte

Tijdens het LIFE-project Visbeek 
werd een voedselrijke bouwvoor 
afgegraven. Een jaar na het einde 
van het project hebben honderden 
klokjesgentianen, blauwe knopen 
en klimopklokjes de voormalige 
landbouwpercelen gekoloniseerd. 
De bestaande recreatievijvers 
werden natuurlijker ingericht zodat 
zeldzame venplanten zoals vlot-
tende bies, moerashertshooi en 
pilvaren massaal kiemden. Maar 
liefst acht nachtzwaluwparen 
hebben afgelopen zomer gebroed in 
de herstelde heiden en sinds 2015 
overwintert er een klapekster in het 
gebied.
De soort van de Visbeekvallei is de 
adder. Vijf jaar geleden was de Lilse 
populatie nog ten dode opgeschre-
ven. Dankzij LIFE Visbeek is het 
leefgebied van de adders verdub-
beld en worden er opnieuw jonge 
adders waargenomen.
www.life-visbeek.be

Weer of geen weer: jeugdbewegingen 
en omwonenden steken een handje 
toe bij de beheerwerken tijdens de 
Dag van de natuur. Een stevige duw in 
de rug voor de vrijwilligers

19-20 
november Natuurpunt Waasland Noord herstelt 

het landbouwlandschap rond de 17de 
eeuwse Nonnemanshoeve door 30 
hoogstamfruitbomen aan te planten.

26 november

Tijdens de zesde editie van Bos 
voor Iedereen gaan 10.000 nieuwe 
boompjes de grond in.

27 november
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Wenskaarten set 

 ‘Winter’

NIEUW! Prachtige set met 8 luxe kaarten (formaat 15x15 cm) inclusief bijpassende

witte enveloppen. Deze vierkante kaartenset bestaat uit een selectie van de mooiste 

natuur foto’s van BIRDPIX en NEDERPIX, een uniek samenwerkingsverband van 

 natuurfotografen. De set bestaat uit: Eekhoorn, IJsvogel, Kolgans, Pimpelmees, Putter, 

Roodborst, Vos en Zeehond. Met de aankoop van deze wenskaarten steunt U het werk 

van Natuurpunt in Vlaanderen.

Winter

8 luxe kaarten
met envelop
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RAAK  
DE HORIZON  
IN DE GROTE  
GETEVALLEI

Tussen Linter en Zoutleeuw lonkt de uitge-
strekte vallei van de Grote Gete. Wie het ge-
bied bezoekt, laat zich verrassen door bloem-
rijke graslanden, poelen en natuurrijke bossen; 
zover het oog reiken kan. Zo’n grootsheid kom 
je niet gauw meer tegen in Vlaanderen. De 
rust overheerst. Op je pad kruis je misschien 
een grauwe klauwier of als je goed kijkt een 
kamsalamander, lokaal omgedoopt tot de 
‘Getedraak’. Ook de zomertortel, spotvogel, 
gouden sprinkhaan en het kaasjeskruiddik-
kopje voelen zich prima thuis in de Getevallei. 
Natuurpunt werkt hier samen met de provincie 
Vlaams-Brabant, gemeente Linter en Zout-
leeuw, Regionaal Landschap Zuid-Hageland 
en lokale landbouwers. Het doel: de bestaande 
natuurgebieden verbinden tot één van de 
grootste open valleien in Vlaanderen.

 ‘Mensen verbinden  
 met de natuur’
Wim Sprimont, hoofd van de 
technische dienst in Linter

Met mijn gezin trek ik graag de natuur in. Hier in de vallei, 

maar ook in Zweden. Op ons pad komen we vaak andere 

wandelaars tegen, elk met hun eigen verhaal. Dat contact 

vind ik boeiend. Om nog meer mensen met elkaar te 

verbinden in de Grote Getevallei, besloten we een vzw op te 

richten: Gete Hiker. Jong of oud, inwoner van Linter of ver 

daarbuiten; iedereen is welkom. Om de wandelpaden in de 

vallei toegankelijk te houden, werk ik vanuit de gemeente 

nauw samen met Natuurpunt. Waar we kunnen helpen, 

doen we dat. We dromen er ook van om onze wandelpaden 

en trage wegen door te trekken buiten onze gemeentegren-

zen. Zou het niet mooi zijn om de Grote Getevallei te 

kunnen verbinden met natuur verderop?

Mijn gebied

WANDELEN EN FIETSEN 
Zin om je onder te dompelen in de schoonheid van de Grote Gete- 
vallei? Er lopen verschillende fiets- en wandelroutes door het gebied.  
 
Meer info op www.natuurpunt.be/grotegetevallei



11    dec 2016 | jan | feb 2017    NATUUR.BLAD 

2 3

 ‘Quick Action Team’
Luk Lambeets,  
vrijwilliger bij Natuurpunt Linter

   ‘Jagen om  
  natuur te helpen’ 
Guido Hottat, lid van Wildbeheer- 
eenheid Vallei van de Kleine Gete

Voor mij is de Grote Getevallei één grote rustplek. Samen 

met de vrijwilligers van Natuurpunt Zoutleeuw proberen 

we haar authentieke landschap te beschermen. Dat doe ik 

vanuit het Quick Action Team, een groepje kwieke gepensio-

neerden. Wanneer de andere vrijwilligers naar hun werk 

moeten, nemen wij het beheer in de vallei over. We doen 

alles, zolang het lukt: toegangspoorten en zitbankjes 

timmeren, rasters verplaatsen, paden maaien. Zo kan 

iedereen de plek blijven bewonderen. In ons enthousiasme 

trokken we zelfs jong beheergeweld aan. Gelukkig werken 

we ook samen met landbouwers, de gemeenten, de 

provincie en Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Zonder 

hen zou ons werk een pak moeilijker zijn. 

Vroeger maakte ik veel reizen, maar in de Grote Getevallei 

kom ik thuis. Bijna alle wildsoorten die in Vlaanderen leven 

vind je er: van haas tot ree. Zelf ben ik jager in het gebied. 

Jagen doen we op de meest authentieke manier: met eerbied 

voor de natuur en besef van verantwoordelijkheid. We 

maakten afspraken met Natuurpunt waar iedereen baat bij 

heeft: wij, zij én de natuur. Zo gaan we op pad als het wild het 

toelaat. We jagen buiten het broedseizoen en enkel als de 

populatie van een soort voldoende groot is of te groot wordt. 

Op mijn eigen terreinen legde ik een poel aan en beheer ik 

houtkanten. Als jachtrechthouder help ik zo om de biodiver-

siteit in de Grote Getevallei te behouden.

Mijn gebied
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Doe mee

De troostende kracht   
   van de natuur

Wij mensen stippelen een route uit. We dromen ons een fantastische toekomst bij elkaar. En 

dan -bruusk- maakt het leven een bocht. Door een ongeluk, een groot gemis of een diep 

verdriet dat mensen en woorden overstijgt. En op zo’n moment kan de natuur troost en een 

nieuw perspectief brengen.  

Tekst: Hendrik Moeremans
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7 is Marcella Stappers. Een 

pittige dame, breed gesticule-

rend terwijl ze vertelt en 

behept met een fijn gevoel 

voor humor. Marcella stond 

35 jaar in het onderwijs als leerkracht 

godsdienst en dat merk je: ze houdt 

ervan om te vertellen en te begeesteren. 

“Ik heb veel geluk gehad in mijn leven”, 

begint ze. “Ik heb de man van mijn 

dromen gehad. Jacky was mijn steun en 

toeverlaat, mijn beste maatje. We deden 

alles samen, we lazen zelfs dezelfde 

boeken.”

Op 12 september 2008 stonden Marcella 

en Jacky wijn te proeven in een winkel. 

Toen ze thuiskwamen, ging hij in de 

zetel zitten en zei dat hij zich plots niet 

goed voelde. Marcella besloot de 100 te 

bellen. Niet overdrijven, vond Jacky. 

Maar voor de 100 hun huis bereikt had, 

was Jacky al overleden. Een hartstil-

stand. “Mijn man was dood. Zomaar, 

ineens”, vertelt Marcella. “Ik weet nu wat 

mensen bedoelen als ze zeggen dat je 

jezelf niet meer bent. Ik voelde dat het 

maar niet lukte. Het verdriet was te 

groot om onder woorden te brengen”, 

zegt ze. Eten lukte niet meer, sociaal 

contact nam af. Het werd winter en het 

was vroeg donker. En er begon een 

nieuw jaar: een jaar waarin haar man 

nooit geleefd zou hebben.

OP DOKTERSVOORSCHRIFT  

NAAR HET HAGEVEN

“Pillen wilde ik niet nemen. Mijn 

huisarts zei dat ik elke dag even buiten 

moest gaan. Dat de wind niet alleen door 

mijn haren zou blazen, maar ook door 

mijn herinneringen en door mijn 

verdriet”. Marcella is dan naar het 

Hageven in Neerpelt gegaan, een 

natuurgebied waar ze vroeger nauwelijks 

geweest was, hoewel het vlakbij ligt. De 

eerste keer was dat zeker geen succes. 

“Na 10 minuten stond ik alweer thuis, 

het was alsof Jacky overal met mij 

meeliep, alsof ik niet kón wandelen 

zonder hem”, vertelt Marcella. 

Maar beetje bij beetje veranderde dat en 

schepte ze meer genoegen uit de wande-

lingen. “Ik ontdekte dat de natuur nooit 

stil is, je hoort altijd wel iets: de wind in 

de rietkragen, de zwanen, het water dat 

stroomt. Je ziet altijd wel iets veranderen 

in het landschap. Geen dag is hetzelfde. 

En gaandeweg vond ik weer rust in mijn 

hoofd.” Marcella begon opnieuw onder 

de mensen te komen, werd natuurgids, 

pikte haar vrijwilligerswerk voor hulpbe-

hoevende ouderen weer op en voelde zich 

beter. Het was de natuur die haar erdoor 

gesleurd had.

NIETIG TUSSEN STERREN EN BOMEN

“De natuur is een plek voor contemplatie 

en bezinning, een waardevol stuk 

eenvoud in onze complexe en drukke 

wereld”, zegt de Britse filosoof Alain de 

Botton. “Cruciaal niet alleen voor onze 

fysieke gezondheid maar ook voor ons 

welbevinden.“

De Botton zoekt de verklaring voor die 

kracht in de grootsheid van de natuur. 

“Natuur beschikt over de unieke gave om 

ons bewust te maken van onze eigen 

nietigheid en eindigheid. Dat besef helpt 

ons onze eigen zorgen verwerken”

“Staren naar de almaar wisselende 

contouren van eeuwig voorbijtrekkende 

wolken, turen naar sterrenstelsels die 

lichtjaren van ons verwijderd zijn en rus-

ten tegen bomen die al duizenden 

seizoenen en evenveel stormen hebben 

doorstaan: het is therapeutisch en 

troostend.”

DE VOLGENDE GENERATIE

“Maar de zorgwekkende evoluties op het 

gebied van de klimaatverandering 

hebben onze relatie tot de natuur stilaan 

veranderd”, zegt de Botton in een 

interview met BBC. “Natuur biedt 

vandaag de dag het bewijs van onze 

enorme menselijke kracht. De aanblik 

van sneeuw op de top van de Kiliman-

jaro vervult ons niet langer met ontzag. 

Het doet ons stilstaan bij de gedachte 

Natuur beschikt over de 
unieke gave om ons bewust 
te maken van onze eigen 
nietigheid en eindigheid.
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dat de aarde schrikbarend snel opwarmt 

onder impuls van onze uitstoot.“ 

Heel wat mensen maken zich terecht 

zorgen over de toekomst van de volgende 

generaties. “Nooit eerder in de geschie-

denis van de mensheid hebben we zo 

ongerust moeten zijn over anderen die 

we zo weinig kennen”, merkt de Botton 

op.

Ook Marcella in Neerpelt voelt die 

prangende nood aan zorg voor de volgen-

de generaties en besloot het natuurge-

bied dat zoveel voor haar betekend heeft 

op te nemen in haar testament. “Wat het 

Hageven voor mij betekend heeft, dat 

wil ik ook anderen gunnen. Generaties 

na mij moeten dat ook kunnen ervaren, 

ook mensen die niet het geluk hebben 

om over een eigen tuin te beschikken”, 

zegt ze. 

“Ik weet niet wie die volgende generaties 

gaan zijn. Ik weet niet wie de grootmoe-

der van mijn grootmoeder geweest is, en 

binnen 50 jaar gaat ook niemand weten 

wie Marcella Stappers was. Dat is ook 

niet erg. In de natuur zijn wij allemaal 

overgangsfiguren. Er stroomt vandaag 

water van de Dommel onder de prach-

tige hangbrug door en het zal blijven 

stromen, ook als ik er niet meer ben … 

maar het is goed te weten dat de 

generaties na mij daar ook van zullen 

kunnen genieten.”

AFLEIDING NA DE MOKERSLAG

Mattias (32) is al 8 jaar chronisch 

rugpatiënt. Ook hij heeft nieuw perspec-

tief gevonden in de natuur. Na een zware 

rugoperatie in 2014 kon hij amper nog 

stappen. Een enorme mokerslag, noemt 

hij het zelf. Bovendien was het thuis al 

een drukte van jewelste: pas verhuisd, 

met twee kleine kinderen. Maar Mattias 

besloot niet bij de pakken te blijven 

zitten.

Letterlijk dan. “Tijdens mijn revalidatie 

ontdekte ik de helende werking van 

wandelen in de natuur. Het begon met 

korte stukjes, vlak bij huis. In het begin 

kon ik amper 100 meter strompelen. 

Beetje bij beetje kon ik verder stappen en 

ontdekte ik nieuwe natuurgebieden. Ik 

ben ook beginnen kijken naar die 

natuur. Een vogel werd een grote bonte 

specht. Ik leerde geluiden horen in de 

stilte.”  

De natuur was een welkome bron van 

afleiding voor Mattias. “De pijn waarmee 

ik opstond en ging slapen kreeg daar-

door een minder belangrijke rol in mijn 

leven. Ik had weer een leven buiten het 

ziekenhuis, de dokters en de pijn“, zegt 

hij. Vandaag stapt Mattias 15 tot 20 

kilometer. “Op goede dagen”, voegt hij 

daaraan toe, “want als pijnpatiënt heb je 

een lichaam waarop je zeker niet altijd 

kan rekenen”.

Vaak wordt gedacht dat mensen met 

chronische pijn alleen maar moeten 

rusten. “Zelf ondervind ik dagelijks een 

verlichting van die pijn tijdens het 

bewegen”, zegt Mattias, “meer en meer 

wetenschappelijke studies komen 

trouwens ook tot die conclusie”.

WEG VAN ISOLATIE

Als chronisch patiënt krijg je onvermij-

delijk te maken met isolatie. “In het 

Marcella wilde iets nalaten aan het natuurgebied dat zoveel voor haar betekend heeft: het 

Hageven. Ook het dierenasiel in Sint-Truiden is opgenomen in haar testament. Voor haar bleek 

een duo-legaat de interessantste optie. Daarbij betaalt het goede doel de successierechten 

van de andere erfgenamen. Omdat het opstellen van een testament juridisch correct moet 

verlopen, helpt Joost Verbeke van Natuurpunt vrijblijvend en discreet met alle vragen. 

Meer info:  

www.natuurpunt.be/testament
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begin komen mensen vaak op bezoek, 

maar na een tijd neemt het aantal 

bezoeken af. Mensen van mijn leeftijd 

hebben het nu eenmaal druk druk druk: 

een gezinsleven, een carrière, hobby’s.”

“Ook doodgewone avondactiviteiten 

zoals op café gaan met vrienden zijn 

moeilijker geworden. Het lange stilzitten 

is enorm vermoeiend. En soms moet je 

de dag zelf nog afzeggen omdat het niet 

lukt”, zegt Mattias.

Wandelen bleek de ideale manier om 

even weg te zijn én om uit dat dreigend 

sociaal isolement te geraken. “Het is 

opvallend hoe snel je aan de praat raakt 

in een natuurgebied. Een jongeman die 

op een dinsdagmiddag aan het wandelen 

is, dat vinden mensen sowieso merk-

waardig. Snel gaat het dan over mijn 

verhaal en soms ben ik wel een halfuur 

aan het praten met een wildvreemde. En 

dat kan opluchten. Mensen moedigden 

me aan om verder te gaan. Soms 

herkende zo’n toevallige gesprekspartner 

zich in mijn situatie. Ik heb gepraat met 

mensen die helemaal op de rand gestaan 

hadden. Mensen die hier nu nog zijn 

dankzij die heilzame wandelingen in de 

natuur."

DOORGEVEN

“De vele positieve reacties op mijn 

verhalen, die ik bundelde in een blog, 

deden me inzien dat er meer mee moest 

gebeuren. Veel pijnpatiënten durven nu 

eenmaal niet in hun eentje op expeditie 

te trekken en het merendeel kan ook niet 

terecht bij een reguliere wandelclub 

omwille van de te lange afstanden”, zegt 

Mattias. 

Mattias richtte daarom de vereniging 

Effen Weg op. Wekelijks organiseert hij 

wandeltochten op maat van mensen met 

chronische pijn, in alle provincies van 

Vlaanderen. Onderweg kunnen lotgeno-

ten ervaringen uitwisselen. Bedoeling is 

om de drempels te verlagen, zodat zoveel 

mogelijk anderen de heilzame werking 

van natuur en wandelen kunnen 

ondervinden.

In enkele maanden groeide het één-

mansproject naar een enthousiast team 

van 10 vrijwilligers en tal van activitei-

ten. Mattias’ plannen met Effenweg zijn 

nog groter: samenwerkingen met 

patiëntenverenigingen en afdelingen van 

Natuurpunt. Op www.effenweg.be kan 

je Mattias’ wandelavonturen en alle 

activiteiten op de voet volgen.

De verhalen van Marcella en Mattias 

zijn erg verschillend, en toch ook niet. 

Telkens is het de natuur die hen gehol-

pen heeft om een onverwachte klap door 

te komen en het leven weer op de rails te 

krijgen.  Telkens voelen ze de drang om 

die helende werking te delen met 

anderen. Voor nu en voor later.
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Ik heb onderweg gepraat 
met mensen die op de rand 
stonden en die hier nu nog 
zijn dankzij die heilzame 
wandelingen in de natuur.
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Natuur  
van bie oes 
Met die slogan werkten 
enthousiaste vrijwilligers uit 9 
Natuurpuntafdelingen en het 
ledenwerfteam in Zuid-West-
Vlaanderen samen aan een grandioze 
ledenactie. En het resultaat mag er 
zijn, niet minder dan 1000 nieuwe 
leden voor de regio, een stijging met 
maar liefst 25%. Meer dan 5000 leden 
van Natuurpunt krijgen nu ook het 
mooie regionale tijdschrift Klimop in 
de brievenbus. De actie “natuur van bie 
oes” gaat volgende zomer z’n tweede 
jaargang in.

Geveltuinactie in 
Antwerpen is groot 
succes
Dit najaar organiseerde Natuurpunt 
Antwerpen Stad een grote 
geveltuinactie. De 250 gratis 
startpakketten waren in een wip de 
deur uit. Die bevatten biologisch 
geteelde inheemse planten en een zak 
van 50 l biopotgrond. Zo konden alle 
deelnemers meteen aan de slag. De 
nieuwe geveltuintjes zijn ondertussen 
aangelegd en geven extra kansen 
aan de biodiversiteit. Goed voor 
250 nieuwe micronatuurgebiedjes, 
verspreid over de stad. 
 
 
 

Werken in 
internationaal 
gezelschap
Op de Dag van de Natuur in november 
ging Natuurpunt De Wielewaal aan de 
slag in de Kleine Netevallei. Ze vulden 
twee containers met afval en puin, 
allemaal afkomstig van oude koterijen.  
Hiervoor kregen ze de hulp van 
vluchtelingen die opgevangen worden 
in het Lokaal Opvang Initiatief van 
Lier. Zij kregen uitleg over het hoe en 
waarom van beheerwerken en konden 
zich uitleven ten voordele van de 
natuur. “Een win-winsituatie voor alle 
partijen”, Marc Vermylen, Natuurpunt 
De Wielewaal.

NATUURPUNT MUSEUM 
& TUIN VALLEN IN DE 
PRIJZEN
De Stad Turnhout kreeg op woensdag 26 oktober een 
zilveren medaille in de Europese wedstrijd 'Entente Florale' 
die de groenste stad van Europa bekroont. Het Natuurpunt 
Museum met bijbehorende ecologische tuin ontving een 
'special achievement certificaat' voor de koppeling tussen 
natuur en erfgoed en de aandacht die we hebben voor 
klimaatverandering en stadsnatuur. Een bekroning voor 
het harde werk de voorbije jaren in het Museum en de tuin. 
Een grote pluim voor de vele vrijwilligers en medewerkers 
die dit mee realiseerden. Naast het Museum kreeg ook de 
Stadsboerderij een bijzondere prijs voor de manier waarop het 
project natuur, milieu en sociale integratie aan elkaar koppelt.

www.natuurpunt.be/museum

GROENE TEN MILES  
IN BREE
Een loopwedstrijd door een natuurgebied over een traject 
dat normaal gezien niet toegankelijk is voor bezoekers: die 
droom voor recreatieve lopers en natuurliefhebbers werd 
waar gemaakt dankzij een uniek samenwerkingsproject 
tussen Natuurpunt Bree en de vzw De Groene 11 Mijl.
 
De derde zaterdag van september trokken lopers door De 
Luysen in Bree. Voor de zesde editie van de loopwedstrijd 
klopten de organisatoren aan bij Natuurpunt. Conservator 
René Moors zag het meteen zitten. “Als Natuurpunt doen 
we veel inspanningen om onze prachtige natuur in stand te 
houden en we willen het ruime publiek hier zo veel mogelijk 
van laten genieten. Omdat we buiten het broedgebied zitten, 
kunnen we de zachte recreatie toelaten: zelfs door enkele 
stukjes natuur die normaal gezien niet voor wandelaars 
toegankelijk zijn. Op die manier kunnen we een unieke 
natuurloop in de ware zin van het 
woord aanbieden.”

Kort
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VRAAG VANDAAG NOG UW GRATIS BROCHURE AAN : info@all-ways.be 
of per tel: Antwerpen : 03/281 00 99 - Brussel : 02/344 90 88 - Gent : 09/233 30 37

Moeskroen : 056/56 16 66 - Vanuit Nederland : 0800/420 09 00 (gratis nummer)
Bekijk ons aanbod : www.all-ways.be/nl/ 

ONTDEK DE NATUUR VAN HET NOORDEN 
Met de Exclusieve All Ways Zeecruises 2017
• Uw schip: MS BERLIN ****
• Afvaart vanuit Zeebrugge

Lic 1774

DE MOOISTE NOORSE FJORDEN 
Afreis : 26/06/2017, 10 dagen
Voordrachtgevers aan boord : Walter Roggeman – Frederik Thoelen

DE NOORDKAAP & NOORSE KUST 
Afreis : 05/07/2017, 14 dagen
Voordrachtgevers aan boord : Jackie Van Goethem – Georges Kuster 
– Mike Louagie

DE BOTNISCHE GOLF  
Afreis : 18/07/2017, 14 dagen
Denemarken – Finland – Zweden 
Voordrachtgevers aan boord : Mia Doornaert – Erik Van Vooren

DE MOOISTE BALTISCHE STEDEN
Afreis : 31/07/2017, 12 dagen
Kopenhagen – Kalmar – Stockholm – Helsinki – St-Petersburg – Tallinn – Riga
Voordrachtgevers aan boord : Luc Vernaillen – Ivan De Vadder
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1 De eikelmuis vertoeft graag in 

loofbossen, bosranden en hoogstam-

boomgaarden. De voorliefde voor fruit 

en de gewoonte om de wintermaanden 

al slapend door te brengen bracht de 

eikelmuis dicht bij de mens. Verwaar-

loosde schuurtjes, zolders en tuinhuisjes 

bieden een ideale slaapplaats en vaak 

kan ze net vóór het begin van de 

winterslaap haar buikje nog vol eten 

met fruit en noten.  

 2 In Vlaanderen werden er de 

afgelopen jaren zo’n 915 nestkasten 

opgehangen. Dit is een eenvoudige 

manier om te achterhalen waar er nog 

eikelmuizen voorkomen. 91 er van zijn al 

eens bewoond door eikelmuizen. Waar 

de vrijwilligers een kast ophangen wordt 

bepaald aan de hand van historische 

vindplaatsen.  3 Houdini leefde noodgedwongen 

enkele maanden in gevangenschap. 

Eens de geschikte plaats voor hem 

gevonden was kreeg hij een klein 

zendertje om, hierdoor kunnen de 

vrijwilligers van Natuurpunt Houdini 

zijn reilen en zeilen opvolgen.

4 Vrijwilligers bouwden een grote 

“soft release” kooi voor Houdini. Daarin 

kwam zijn nestkastje te hangen zodat 

hij eerst in de afgesloten kooi kon 

wennen aan zijn nieuwe omgeving. Aan 

de kooi werd een camera bevestigd om 

Houdini zijn nachtelijke uitstappen te 

volgen. Na enkele dagen werd de kooi 

opengezet.

5 Via Telemetrie weet je uit welke 

richting het signaal van het zendertje 

komt, dit geef je aan op de kaart. 

Vervolgens ga je 100 meter verder staan 

en zoek je opnieuw de richting op van 

waaruit het signaal komt. Die lijnen 

verbind je en zo weet je ongeveer waar 

de muis zich schuilhoudt. 

De eikelmuis is met haar schattige snoetje, zwarte zorromasker en lange pluizige staart zonder 

twijfel één van de meest herkenbare en aaibare knaagdieren in Vlaanderen. Vorige zomer werd 

Houdini gevonden in een huis in Kessel-Lo, ver weg van eender welke eikelmuispopulatie. De 

speurtocht naar een geschikte habitat begon.  

 Tekst: Sofie Versweyveld
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 Houdini  
op vrije voeten
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6 Vrijwilliger Pieter zoekt het signaal van Houdini zijn 

zendertje. Om de eikelmuis niet te verstoren blijven de vrijwil-

ligers op veilige afstand van het muisje.

In actie
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V
eel van de vissersvaartuigen 

die je voor onze kust ziet 

varen zijn recreatieve 

vissers. Op papier is het 

verschil tussen een  

recreatieve en een professionele visser 

duidelijk: de eerste vangt wat hij zelf  

kan opeten, de laatste mag zijn vangst 

verkopen. In de praktijk blijkt het 

onderscheid moeilijker.

Van de 631 vaartuigen vissen er 102 met 

een sleepnet. Zo’n net wordt gebruikt om 

op garnalen en platvissen zoals tong te 

vissen op de bodem van de zee.  

Sleepnetten verstoren het zeebodem- 

leven en kunnen er onherstelbare schade 

aanbrengen. Uiteraard kan je het 

sleepnet van een recreatieve visser niet 

vergelijken met het sleepnet van een 

professionele visser. De recreatieve 

vaartuigen, hun motorvermogen en hun 

sleepnetten zijn een stuk kleiner.  

Maar los van die technische verschillen 

zjin vangsten met sleepnetten altijd 

groter dan wat de visser (zelfs met een 

hongerige kroost) op kan. 

De grootste groep recreatieve vissers vist 

met een hengel. Minder ingrijpend zou je 

denken. Maar niets is minder waar. Zij 

vissen ook op kabeljauw en zeebaars, 

soorten die het niet goed doen en waar 

strenge vangstregels voor gelden in het 

geval van professionele vissers. 

In de praktijk blijkt een groep recrea-

tieve vissers op professionele schaal te 

vissen. Voor Europa is die zogenaamde 

semiprofessionele visserij ‘illegale, 

niet-gerapporteerde en niet-gereglemen-

teerde visserij’. Na de eerste stap: een 

betrouwbare inschatting van het aantal 

vaartuigen op zee en de gebruikte 

vistechnieken is het nu hoog tijd voor de 

tweede stap. Wat is het effect van die 

grote groep recreatieve vissers op de 

biodiversiteit in de Noordzee? Hoeveel 

en welke vis wordt er gevangen? Hoe 

vaak wordt er gevist? 

Om te zorgen dat de hobbyvisser, die vist 

zonder impact op het rijke waterleven 

van de Noordzee, z’n hobby kan blijven 

beoefenen, moet er een duidelijk 

onderscheid komen tussen hen en de 

zogenaamde semiprofessionele vissers. 

Er moet een duidelijk 
onderscheid komen 
tussen hobbyvissers 
en zogenaamde 
semiprofessionele  
vissers.

Op vraag van Europa telden het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor 

Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO) het aantal recreatieve vissersboten op onze 

Noordzee. Dat zijn er 631. Beduidend meer dan onze professionele vloot van 76 vaartuigen. 

Op zich geen probleem, een hobbyvisser moet de kans hebben om z’n hobby te beoefenen. 

Maar in de praktijk blijkt dat heel wat recreatieve vissers toch professioneel aan de slag zijn. 

En dat heeft een grote impact: zowel op de visserij als op het visbestand in de Noordzee. 

Duidelijke regels kunnen ervoor zorgen dat alle vissers kunnen blijven vissen in de toekomst.

Tekst: Krien Hansen

Kapers op de kust?
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Hiervoor is het noodzakelijk dat die 

laatste groep overschakelt naar de 

professionele visserij, meer specifiek 

naar de kleinschalige kustvisserij.

In Europa is de kleinschalige kustvisserij 

goed voor 80% van de omvang van de 

vloot en zorgt ze voor gemiddeld 40% 

van de directe werkgelegenheid in de 

visserijsector. In België zijn het vaartui-

gen met een beperkt motorvermogen, 

met een lengte van maximum 12 meter 

die maximum 48u op zee zijn en 

vertrekken uit en aankomen in een 

Belgische haven. In de praktijk zijn dat 

slechts 7 vaartuigen. 

Natuurpunt denkt mee na over de 

ontwikkeling van de Belgische klein-

schalige kustvisserij. In juni 2015 

ondertekende Natuurpunt het Conve-

nant voor duurzame visserij samen met 

Vlaams minister Schauvliege, het 

departement voor Landbouw en Visserij,  

het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek, de provincie West-

Vlaanderen en De Rederscentrale. De 

ontwikkeling van een kleinschalige 

kustvisserij is een van de doelstellingen. 

De partners van het convenant zitten nu 

regelmatig rond de tafel. De grote vraag 

is hoe we de groep kleinschalige kustvis-

sers kunnen vergroten en de semiprofes-

sionele vissers kunnen motiveren om 

over te schakelen naar een professioneel 

statuut. Ook wij willen dat de Belgische 

visserscultuur verder blijft leven van 

dagverse Belgische vis. Het is geen 

eenvoudige oefening. Professionele 

vissers moeten aan heel wat verplichtin-

gen voldoen, en dat vraagt investeringen. 

Ook de verdeling van de visquota is een 

uitdaging. De hoeveelheid vis die 

gevangen kan worden is eindig. 

Volgens de onderzoekers van ILVO en 

VLIZ zal het voor die nieuwe visserijsec-

tor moeilijk zijn om met alleen visvangst 

de kost te verdienen. Kleine vaartuigen 

zijn afhankelijker van het weer en 

kunnen niet altijd uitvaren. Een 

combinatie met havenrondvaarten of 

duurzaam toerisme -om de natuur van 

de Noordzee te ontdekken- kan dan 

oplossingen bieden.

Eens de omschakeling lukt en de 

kleinschalige kustvisserij aan onze kust 

van wal steekt, is er volgens Natuurpunt 

geen reden meer om recreatieve sleep-

netvaartuigen op zee toe te laten. Wie 

zijn/haar garnalen zelf wil vangen, kan 

dat al kruiend vanop het strand. Nog 

beter zou het zijn om je garnalen te 

kopen bij een Belgische professionele 

kustvisser die zijn dagverse vangsten 

rechtstreeks en legaal verkoopt aan de 

klant.

www.natuurpunt.be/vistraject

Natuurpunt wil dat de 
Belgische visserscultuur 
verder blijft leven.
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We kaapten theatermaakster en campagnelei-
der van “Dagen zonder vlees” Alexia Leysen 
even weg uit haar hectische bestaan in ‘t stad. 
Op het donzige mos van een omgevallen boom 
in de Hobokense Polder vertelt ze.

“Op mijn achttiende ben ik verhuisd van de 
rand naar het centrum van Antwerpen. Fan-
tastisch, die wervelende atmosfeer van ‘t stad. 
Maar na de drukte ervoer ik een groot gemis: 
ongetemde natuur om mijn zinnen te verzetten. 
Die vind je niet in de strakke stadsparken. In de 
Hobokense polder gelukkig wel. De wildheid 
van het gebied inspireert me.”

Alexia 
Leysen
en de wildheid               
      die inspireert
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SamenwerkenSamenwerken

duo

Massale steun na 
diefstal in Riemst

Brandweer Aalst 
informeert

Natuurbeheer is dé perfecte basis voor een teamervaring. Samenwerken, 

taken verdelen, samen een doel bereiken en achteraf genieten van het 

resultaat staan hierbij centraal. Dat ondervonden ze ook bij Proximus, 

Lieve Elias vertelt:

In augustus werd het beheerteam 
van Natuurpunt Riemst het 
slachtoffer van een inbraak met 
diefstal in haar opslagloods. 
Bosmaaiers, kettingzagen en al het 
andere materiaal dat de afdeling de 
afgelopen 35 jaar bij elkaar gespaard 
had, was plotsklaps verdwenen. Het 
beheer van de Sint-Pietersberg, een 
uniek natuurgebied vlak bij de 
Nederlandse grens, kwam daardoor 
op de helling te staan. Intussen 
kwam er massale steun. Een 
crowdfunding, giften van bedrijven 
en steun van de gemeente Riemst 
brachten samen 15.000 euro bij 
elkaar. Op de Sint-Pietersberg 
komen veel zeldzame dier- en 
plantensoorten voor. Je vindt er 
muurhagedissen, orchideeën en 
zuiderse vlindersoorten. Om dat 
unieke leefgebied te behouden moet 
er regelmatig opschietend struikge-
was verwijderd worden. Al jaren 
komt de JNM tijdens haar kampen 
meewerken op de Sint-Pietersberg.

Ronny Verlé werkt al 34 jaar bij de 
Brandweer van Aalst. En al net zo 
lang moet hij wespen verdelgen. “Ik 
was aangenaam verrast over wat 
wespen en bijen kunnen bouwen, 
mijn interesse was aangewakkerd” 
vertelt Ronny. Enkele jaren geleden 
kocht hij een stukje natuurgebied 
grenzend aan percelen van Natuur-
punt en begon met imkeren. Zo 
sloot hij zich ook aan bij de 
beheerwerkgroep. En van daar weer 
naar zijn job als brandweerman 
was maar een kleine stap. “Veel 
mensen willen wel een tuin maar 
geen insecten, daarbij kennen ze 
het verschil niet tussen wespen, 
zweefvliegen, bijen en hommels”. 
Daarom organiseerde Ronny samen 
met twee collega’s een infowande-
ling. Daar werd het verschil 
uitgelegd maar ook hoe de brand-
weer te werk gaat. Een zeer 
geslaagde infodag.

Vanaf 2017 zijn alle tasjes in de Holland & 

Barrett winkels in België te koop ten voordele 

van Natuurpunt. De samenwerking ging 

feestelijk van start tijdens de nationale boom-

plantdag op zondag 27 november. De keten van 

gezondheidswinkels schonk symbolisch 136 

bomen. Voor elke medewerker 1 boom. 

Holland & Barrett wilde graag haar steentje 

bijdragen aan meer bos in Vlaanderen en kwam 

zo uit bij Natuurpunt en Bos voor Iedereen. Met 

de hulp van giften van bedrijven en particulieren 

plantte Natuurpunt sinds de start van de 

campagne in 2011 al meer dan 32 hectare bos. 

De papieren tassen van Holland & Barrett zijn 

van gerecycleerd papier met FSC keurmerk. Van 

de opbrengst worden er eind 2017 opnieuw 

bomen geplant. Zo is de cirkel rond! 

www.hollandandbarrett.be 

www.bosvooriedereen.be 

Op de foto van links naar rechts: Stijn Leest-

mans, vrijwilliger van Natuurpunt Markvallei, 

Colinda Hoegee, Algemeen Directeur Holland & 

Barrett Benelux en Luk Daniels, diensthoofd 

Marketing Natuurpunt. De foto werd genomen 

in natuurgebied Den Rooy in Hoogstraten. Het 

42 hectare grote bosgebied vormt een belang-

rijke verbindingszone tussen een aantal grotere 

natuurgebieden in Nederland en België.

Teambuilding  
 in de natuur
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SamenwerkenSamenwerken

" Natuurpunt ontving ons hartelijk en met een prima programma ! Een dag 

buiten, in een unieke setting van weiland en bos, de voeten gelaarsd en de 

handen uit de mouwen, bracht een ontspannende, zelfs sprankelende sfeer 

onder de collega’s.

Het werk ‘s morgens en de mooie herstwandeling na de middag, werden gezellig 

afgerond in een plaatselijk restaurant. We gaan in de zomer zeker terug om de 

orchideeën te zien"

Tellijstje voor Het Grote  
Vogelweekend? Check! 

Heb je het tellijstje bij dit tijdschrift 
gevonden? Hang het op je prikbord of 
in je kerstboom. Bevestig het met plakband 
aan je keukenraam. Kortom hou het goed bij 
tot eind januari! Want dan hopen we dat jij 
meetelt tijdens Het Grote Vogelweekend.  
Het tellijstje werd gratis gedrukt door Ricoh, al 
jarenlang sponsor van Natuurpunt. Milieube-
houd heeft een belangrijke plaats in hun 
duurzaamheidsstrategie.

www.vogelweekend.be

ding

doen
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Coca-cola  
steunt het Stappersven
Coca-Cola is het eerste bedrijf dat er in slaagt om het equivalent van het 
volume water,  dat het wereldwijd gebruikt om haar producten te produce-
ren, terug te geven aan de natuur en de gemeenschap. In 2007 stelde het 
bedrijf het ambitieus doel: tegen eind 2020 wou het elke liter water van het 
totale volume verkochte frisdranken terug geven. Coca-Cola zit vijf jaar voor 
op schema.

The Nature Conservancy en Limnotech & Deloitte bevestigen dat in totaal 
191 miljard liter water werden teruggegeven aan de natuur. Dit komt overeen 
met 115 procent van het volume gebruikt in de verkochte frisdranken in 2015.
Coca-Cola zette hiervoor projecten op in 71 landen over de hele wereld. Ook 
in Vlaanderen werd een project opgestart, in samenwerking met Natuurpunt. 
Het Stappersven, een heidegebied in het Grenspark Kalmthoutse Heide- 
Zoom, wordt over een oppervlakte van 30 hectare heringericht om zo meer 
ruimte te maken voor natte heide en stuifduinen.

Beide zijn zeldzame biotopen van internationaal belang. De eerste werken 
werden succesvol uitgevoerd en zorgden meteen voor de opmerkelijke 
terugkeer van de tengere heideorchis.

A.S.Adventure doet mee aan de 
warmste week en steunt  
Natuurpunt!

Dat A.S.Adventure een warm hart voor de 
natuur heeft hoeven we je niet meer te 
vertellen! Bovendien zijn ze partner van de 
warmste week van Studio Brussel. Met allerlei 
acties zamelen ze geld in ten voordele van 
Natuurpunt. Dat geld gebruiken we om onze 
natuurgebieden nog toegankelijker te maken, 
het uitstippelen van nieuwe wandelroutes en 
nog veel meer. Zodat ook jij kan blijven 
genieten van de natuur.
www.natuurpunt.be/asadventure
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EL FAMILIE
GRENZELOZE 

PERFECTIE

De beste EL verrekijker aller tijden, die comfort 
en functionaliteit naar een hoger niveau tilt dankzij 
het FieldPro-package. De optische perfectie en precisie, 
excellente ergonomie en het vernieuwde design vervolmaken 
dit meesterwerk in langeafstandsprecisieoptiek. 
SWAROVSKI OPTIK – Momenten intenser beleven.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

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

N19_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 08.11.16   07:41
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Naar buiten

DAMME
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BUITEN
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Waren het de smalle baantjes 

in het zog van een tractor? 

Was het de spitsloze toren 

van de Onze-Lieve-Vrouwekerk? Of was 

het de oude man die breed glimlachend 

zwaaide naar iedereen die hem kruiste? 

Nog voor ik goed en wel in Damme 

aangekomen ben, weet ik al dat de stad 

me in vervoering zal brengen. 

Niet meesterdeugniet Tijl Uilenspiegel, 

die hier volgens de legende geboren is, 

maar wel Rudy Deplae heet me uitbun-

dig welkom. Rudy is zot van de Damse 

natuur en vooral van haar ganzen. Al 

sinds 1985 is hij er een van de drijvende 

krachten, samen met een tiental andere 

vrijwilligers van Natuurpunt. 

“Let op de spitse hoeken overal in het 

landschap”, toont Rudy voor we de wal 

van de buitengracht oplopen, “tijdens de 

Tachtigjarige oorlog tussen de Noorde-

lijke Nederlanden en Spanje legden de 

Spanjaarden hier een verdedigingsgordel 

aan in de vorm van een zevenster.” De 

A.S.Adventureroute die in het gebied 

uitgestippeld is, volgt die geometrische 

spitsvondigheid.

Overwinteren  tussen ganzen  
  en geschiedenis in Damme
Geef je ogen de kost in een middeleeuws openluchtmuseum en beleef de wonderlijke 
winter samen met duizenden vriezeganzen in het uitgestrekt decor van de polders 
rond Damme.

Tekst: Hendrik Moeremans

Ezels en schapen begrazen de stadswallen © Hendrik MoeremansKuifeenden komen hier driehoeksmosseltjes snoepen. © Wim Dirckx
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Aan onze rechterkant rijzen restanten 

van de omwalling op in het landschap, 

aan de linkerkant scheidt alleen de 

buitengracht ons van het historisch 

centrum van Damme. Kleine rietganzen 

en kolganzen vliegen op en strijken wat 

verder weer neer. Het is moeilijk om niet 

onder de indruk te zijn van deze plek. 

“Jarenlang was dit een afgesloten 

privédomein”, zegt Rudy. De oude 

grachten en wallen in de graslanden 

waren uitgevlakt als een biljartlaken. Ter 

compensatie voor de aanleg van de A11 

werd flink geïnvesteerd in het herstel. De 

stadswallen creëren vandaag rustgebie-

den voor vogels. Het historisch herstel en 

de natuur bleken een match made in 

heaven.

“Toch is dat niet altijd het geval”, merkt 

Rudy op. Bij het herstel van de binnen-

gracht aan de oude schaapskooi, een 

ander bastion van de zevenster, dreigde 

een moerasbosje met waterrallen 

(watervogels nvdr) op de schop te gaan. 

Overleg bracht de oplossing: de gracht 

werd uitgegraven en hersteld tot vlak 

voor het bosje. Het gekwiet van de 

waterral is hier ‘s zomers nog altijd te 

horen.

“Toen we de herstelde stadswallen in het 

voorjaar samen met de stad openden, 

kwamen de verhalen van oudere 

Dammenaars boven”, zegt Rudy. “Ze 

herinnerden zich hoe ze hier als kind in 

de gracht gezwommen hadden. We 

kozen er bewust voor om het pad te 

verharden. Zo is het toegankelijk voor de 

zwemmers van weleer, onder wie er nu 

heel wat slecht te been zijn, maar even 

goed voor de volgende generatie: jonge 

gezinnen met kinderwagens.”  

 

Boerennatuur

Dat het Damse landschap nog zulke 

vergezichten heeft, is te danken aan de 

landbouw. “Op onze percelen werken we 

vandaag via beheerovereenkomsten 

samen met 30 boeren”, vertelt Rudy. “Ze 

gebruiken onze gronden gratis voor hun 

vee, en helpen zo mee aan het beheer.” 

Die vlotte samenwerking komt niet van 

de ene dag op de andere, weet Rudy: 

“vertrouwen win je beetje bij beetje, jaar 

na jaar.” 

Iedere eerste zaterdag van de maand zijn 

Boven: De Spanjaarden legden hun verdedigingslinies aan in de vorm van een zevenster, vanop de toren van de kerk 
is dat goed te zien.  | Onder: De vriezeganzen op wintervakantie in Damme © Misjel Decleer
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Naar buiten

er werkdagen in de natuurgebieden. Noeste arbeid waarvoor 

Rudy kan rekenen op de sterke handen van andere vrijwilligers. 

“Maar ook buiten de 220 hectare in eigendom van Natuurpunt 

willen we aan de kwaliteit van het landschap werken”, vertelt 

Rudy. Natuurpunt Damme heeft een tienkoppige knotploeg, die 

gedurende de wintermaanden elke vrijdag knotwilgen in de regio 

verzorgt, de vrijdagknotters.

Militair vernuft

Verderop begrazen schapen en ezels de herstelde stadswallen. 

“Archeologen groeven hier arduinen kanonskogels op”, weet 

Rudy. Wellicht waren het testschoten, want tot een aanval op 

Damme zou het volgens historici nooit gekomen zijn.

Voor een demonstratie van militair vernuft moet je vandaag in de 

waterpartij achter de stadswallen zijn. Enkele weken geleden 

wist Rudy een bruine kiekendief te filmen die een meerkoet keer 

op keer onder water duwde. “De natuur kan hard zijn”, zegt Rudy. 

“Maar even vaak fascinerend.” In Rudy’s ogen springen lichtjes 

wanneer hij vertelt over zijn ontmoeting met een roerdomp, over 

wulpentellingen, watervogeltellingen en over kleine rietganzen.

Bed & Breakfast voor ganzen 

De poldergraslanden bij de stadswallen van Damme vormen 

samen met de nabijgelegen Uitkerkse polder het belangrijkste 

bolwerk voor vriezeganzen in West-Europa. Brandganzen, 

kolganzen en kleine rietganzen: met tienduizenden komen ze uit 

hun broedgebieden in Siberië en het arctische noorden. “Na hun 

lange tocht gunnen we onze wintergasten rust en voedsel”, legt 

Rudy uit. In een klein stuk van het gebied, achter de oude molen, 

zijn de gasten zo kwetsbaar voor verstoring dat het geen goed 

idee zou zijn om er voortdurend wandelaars door te laten lopen. 

Eénmaal per maand organiseert de afdeling winterwandelingen 

naar dit gevoelig plekje.

Onder een statige rij populieren lopen we langs de kaarsrechte 

Damse vaart weg van de stad. Stokstijf hangen aalscholvers hun 

uitgespreide vleugels te drogen in de milde winterzon. Wit-zwar-

te eenden met nektapijt duiken nerveus onder water en komen 

enkele tellen later weer boven met driehoeksmosseltjes als buit: 

kuifeenden. 

Via het verbrand fort, een vierkante aarden omwalling met 

grachten, wenden we de steven weer richting Damme. In de 

kijkhut die je onderweg tegenkomt, krijg je nog een laatste 

vijfsterrenuitzicht over het ganzenland. 

Wandelen over de stadswallen, tussen 
vriezeganzen en langs de vaart. Niets 
heerlijker dan uitwaaien in de winterse 
koude. Nadien kan je Brugge verkennen 
en je warmen in een gezellig kroeg. Wil je 
de tijd nemen om zowel van het platteland 
als de stad te genieten dan is dit het ideale 
weekendje weg.

Ecohotel Fevery

Het hotel is gelegen in het hartje van Brugge en kreeg 
als eerste hotel in België het Europees Ecolabel en als 
eerste hotel in Brugge de ‘Groene Sleutel’. Er is een 
gratis fietsenstalling met fietsoplaadpunt en er zijn 
fietskaarten en bikepointers beschikbaar. Het ideale 
hotel om de polders te ontdekken.

Meer info en reservaties:
Ecohotel Fevery
Collaert Mansionstraat 3, Brugge
www.hotelfevery.com

 Winterwandelen  
    en citytrippen

Win een overnachting met ontbijt voor 
2 in Ecohotel Fevery. “Welke ganzen 
vertoeven graag in de stadswallen 
van Damme”. Geef een antwoord op 
de vraag en wie weet overnacht jij 
binnenkort in het Ecohotel Fevery.
www.natuurpunt.be/win
Opgelet: in het weekend dien je zelf een 
extra overnachting te boeken.

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op hun overnachting 
bij rechtstreeks boeking op www.hotelfevery.com met code 
“Natuurpunt".

W I N !



Ecologisch en economisch

100% natuurproduct

Toprendement tot 90%

Tot 60% minder hout nodig

CO2-neutraal

Uiterst duurzaam

Volledig recycleerbaar

Ontdek nog veel meer troeven van 
NunnaUuni op www.monyfire.be. 
U vindt er ook alle verdelers in uw buurt.

voor uw huis & voor de natuur

Een warm hart

Twee uur stoken om het twee 
dagen lekker warm te hebben: 
een speksteenkachel van Nun-
naUuni is dé oplossing voor wie 
ecologisch bewust is en econo-
misch voordeel wil doen. Lang 
nadat het vuur is uitgedoofd, 
verwent de Finse speksteenka-
chel je door gelijkmatig een be-
haaglijke en gezonde stralings-
warmte te verspreiden over 
heel de leefruimte. Door alle ka-

mers zelfs, want het is perfect 
mogelijk een NunnaUuni spek-
steenkachel te koppelen aan uw 
centrale verwarming. Hartver-
warmend gezellig en geschikt 
voor elke type (passief)woning 
en in elk interieur.
Wie slim bouwt of verbouwt, 
kiest voor NunnaUuni, want wie 
kiest voor NunnaUuni spaart 
tijd, geld en energie, en wint 
comfort. 

www.monyfire.be
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10 x actief

West-Vlaanderen

 IJzermonding - Zeehond
Zonnend op de golfbreker of op de slikken van de 
IJzermonding. De laatste jaren vertoeven zowel de 
grijze als de gewone zeehond vaker aan onze kust.

 Zwinbosjes - Boomkikker 
De grootste populaties vind je eigenlijk in Limburg, 
maar ook in de Zwinbosjes heb je een kans om de 
magnifieke kleine kikker te spotten. 

Oost-Vlaanderen

 Maldegemveld - Damhert
Van nature komen ze hier niet voor, maar enkele 
ontsnapte exemplaren leven hier in kleine roedels. 
Door hun gevlekte vacht zijn ze heel herkenbaar.

 Markvallei – Vos 
Tussen de weides van de Markvallei en de beboste 
helling van het Kluysbos maak je veel kans op de vos. 
Tijdens de schemer heb je de meeste kans. 

Vlaams-Brabant

 Doode Bemde - Bever 
Het grootste knaagdier van Europa is aan een heuse 
opmars bezig. Het zijn eigenlijk bosbewoners, 
maar ook in langbouwgebied en zelfs in stadscentra 
(Leuven) zijn ze te zien. 

 Laekdal-Zegbroek - Ree 
Overdag liggen ze meestal ergens beschut, maar wie 
bij zonsopgang of –ondergang gaat wandelen, komt 
ze heel vaak tegen. 

Antwerpen

 Biezenweiden - Bever 
Vanuit de comfortabele kijkhutten heb je zicht op een 
van de grootste kolonies aalscholvers, met een beetje 
geluk spot je zelfs een bever rondom de hut! 

 Stappersven - Boommarter
Van alle marterachtigen is die het moeilijkst te 
vinden. Al heb je in het Stappersven toch een aardige 
kans om de knappe marter te spotten. 

Limburg

 Smeetshof/Kempen-Broek – Edelhert

Net zoals bij de andere grote zoogdieren tref je het 
edelhert het vaakst in de schemer. In het najaar 
(september-oktober) is hij het meest actief en hoor je 
het geburl al op kilometers afstand.
 

 Altenbroek – Das en everzwijn
Het Altenbroek is een buitenbeentje. In niets lijkt 
de Voerstreek op de rest van Vlaanderen. Als je bij 
schemering de dassen en everzwijnen tegen het lijf 
loopt, waan je je diep in de diepe Ardennen.

 
www.natuurpunt.be/actief
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Wie ooit een familie everzwijnen is tegengekomen in het wild, zal die ervaring niet 
licht vergeten. Snurkend, grommend, voortdurend in contact met elkaar banen 
de beesten zich een weg door het bos. Een familie everzwijnen observeren is een 
ontmoeting met de oerkracht van de natuur. Alle grote zoogdieren baden in een 
aura van mysterie. Ontmoetingen zijn meestal in de scherming of ‘s nachts en 
zijn vaak in een flits voorbij. Een glimp van een vos in de koplampen, een ree die 
wegschiet in de rand van het bos, een bever die wegduikt in het water. 

       WILD
   SPOTTEN
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Focus

What’s in a name? 

Er wordt wel eens gedacht dat de naam 

ekster verwijst naar zijn wat ratelende roep 

maar dat is niet zo. De naam is gegroeid uit 

de wortel ‘ag’, wat puntig betekent en zo 

verwijst ekster naar ‘vogel met de puntige 

staart’.

Middeleeuwse visie  

Ondanks hun pientere kwaliteiten hebben 

kraaiachtigen al sinds de middeleeuwen 

een negatieve reputatie. Toen eigende men 

de ekster onheilspellende toverkrachten 

toe. Later werden ze verdacht van het 

stelen van sierraden. Nu zijn ze nog al te 

vaak de vijand van de landbouwers en 

jagers. En voor wie er geen last van heeft, 

zijn er gewoon te veel. 

Vreemd, want als er één groep vogels veel 

gelijkenis vertoont met de mens, dan zijn zij 

het wel: ze troepen samen, communiceren 

vlotjes, hebben een goed geheugen en leren 

snel bij. Ze passen zich gemakkelijk aan in 

een snel veranderende omgeving en zijn 

erg sociaal.

Dat is meteen de sleutel van hun succes. Ze 

pikken wel eens een eitje of een jonge vogel 

van een andere soort mee, maar niet in die 

mate dat ze daarvoor een echte bedreiging 

vormen. Ze slagen er overigens al miljoenen 

jaren in om samen te leven. 

IJzeren bouwijver 

De vrouwtjes verrichten het 

constructiewerk, de mannetjes dragen 

vooral nestmateriaal aan. Vinden eksters 

geen geschikte boom om in te broeden, 

dan kiezen ze een elektriciteitspaal of 

een bouwkraan uit. Als er geen takken 

beschikbaar zijn, gebruiken ze wel eens 

draad. Er zijn zelfs gevallen bekend van 

nesten die volledig uit prikkeldraad 

werden gebouwd. Een ekster is niet snel 

ontevreden.

      de 
EKSTER

Pientere schoonheid
Van 1 naar 4
De ekster wordt tegenwoordig opge-

deeld in vier soorten, maar alles hangt 

af van de referentie die je volgt. De 

meest herkenbare is de Amerikaanse 

geelsnavelekster. Reken daar nog een 

geel oogringetje bij, en alle kenmerken 

zijn meteen vernoemd.

20 tot 50 
Het hele jaar door kan je groepjes 

eksters waarnemen. Die groepen 

kunnen tot 20, uitzonderlijk zelfs 50 

vogels tellen. Ze bestaan voor meer dan 

90% uit eerste en tweedejaarsvogels. 

Dat is logisch, want immature vogels 

zijn nog niet geslachtsrijp en hoeven dus 

niet te broeden.



NEEFJE 

De gaai is bij de meeste mensen nog gekend als Vlaamse gaai, maar die naam is hij 

enkele jaren geleden kwijtgespeeld, maar gelukkig niet ten gevolge van extreem 

federalistische standpunten. Het heeft te maken met de representativiteit van 

de naam: gaaien tref je immers aan van Noord-Afrika tot in Siberië en van Ierland 

tot in Japan. 

Wat maakte die gaai vroeger dan zo Vlaams? Dat was grappig genoeg te danken 

aan de Fransen. Daar noemt men hem gai flammant vanwege de felle kleuren in de 

vleugel. Een foutieve vertaling volstond om hem Vlaams te maken.

Ekster of gaai in je tuin? 

Heb je een goed gedekte voederplaats in  je tuin? Dan komen er vanzelf eksters en 

gaaien op af. Leuk om die pientere vogels eens bezig te zien. Voeder je graag je 

tuinvogels? Doe dan zeker mee met het Grote Vogelweekend op 28 en 29 januari 

2017! Een halfuurtje vogels tellen in je tuin - meer is er niet nodig om mee te doen 

met het leukste weekend van het jaar.

Vlieg meteen naar www.vogelweekend.be . Je krijgt er de beste tips cadeau om 

nog méér vogels naar je tuin te lokken!

Focus
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Open hemel of een dak? 

De meeste eksters bouwen een dak over 

het nest, zodat het een ronde vorm krijgt. 

Maar dat doen ze niet allemaal. In stedelijke 

omgeving ontbreekt het dak vaker, zo ook 

bij jonge vogels die voor het eerst een nest 

bouwen. In 25 % van de gevallen hebben ze 

een vlak, open nest. De nesten met dak zijn 

veiliger, zo zijn ze minder blootgesteld aan 

predatie. De open nesten zijn interessanter 

voor hergebruik door andere soorten.

De grote uitdaging 

Dat is voor de ekster in de eerste plaats: 

volwassen worden. In Europa sterft 

gemiddeld 69 % van de eerstejaarsvogels, 

maar ook de volgende jaren blijft dat nog 

schommelen tussen de 25 en 50 %. Eksters 

hebben slechts één broedsel per jaar maar 

als er iets misloopt, beginnen ze tot drie 

keer opnieuw. Slechts 55 % van de paartjes 

brengt jongen groot en in dat geval vliegen 

er slechts 2 tot 3 uit. De belangrijkste 

reden van mislukken is de tussenkomst 

van de grotere neef, de zwarte kraai, die 

nestmateriaal steelt of eieren en jongen 

rooft. Dat verklaart waarom stedelijke 

eksters het beter doen dan die op het 

platteland, waar de grootste dichtheden 

van zwarte kraaien leven. Maar ook een 

grote bonte specht kan straf uit de hoek 

komen en rooft wel eens een legsel van de 

ekster.
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ANTWOORD: Neen; bevers blijven het hele jaar actief en knagen 

zelfs meer bomen om in de winter. Bevers zijn planteneters die in 

de zomer heel wat blaadjes, scheuten, kruiden en waterplanten 

eten. In de winter is dit voedsel niet beschikbaar en eten ze vooral 

schors van bomen. Om voldoende schors te kunnen eten, knagen 

ze dus bomen om. Het hout zelf wordt niet gegeten, maar kan 

door bevers gebruikt worden om een burcht of dam te bouwen.

Houden bevers  
een winterslaap? 1

aan de redactie vragen

Bij winternacht en ontij leggen hooiwagens een ei

Vaak worden ze verward met spinnen: hooiwagens. De dieren hebben dan wel 8 poten, maar 
geen lijf dat uit twee delen bestaat. Bovendien maken ze geen webben. Voor veel hooiwagens 
staat de herfst synoniem voor paartijd. Volwassen hooiwagens sterven in het najaar. Maar de 
bonte hooiwagen, ook bekend als winterhooiwagen (Paroligolophus agrestis), doet het 
anders; die paart graag in de winter. Een paring bij hooiwagens oogt best wel bizar. Vrouw-
tje en mannetje zitten met de koppen tegen elkaar, als in een soort frontale botsing. Met 
poten en kaken houdt het mannetje het vrouwtje vast. Na een vijftal minuten zit de paring 
erop. In de late winter zet het vrouwtje eitjes af in de grond of in schorsspleten. Een hooiwagen 
leeft ongeveer een jaar.

Seizoensweetjes

Wie is het zwakke geslacht?
Voor insecten is de winter een hachelijke periode. De 
meeste dag- en nachtvlinders overwinteren daarom in 
een minder kwetsbaar stadium, bijvoorbeeld als pop. 
Slechts een minderheid brengt de winter als volwassen 
vlinder door. Bij het papegaaitje, een prachtig spanner-
tje, overwintert enkel het vrouwtje. Zij paart in de herfst 
maar zet na de winter eitjes af. Hoezo, het zwakke 
geslacht?
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Volwassen hooiwagens sterven in het najaar,  
maar de bonte hooiwagen doet het anders.

3
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Geen winter te streng voor beerdiertjes

Bij erg streng vriesweer kan er veel kapotvriezen, maar de beerdiertjes in de tuin overleven 
ongetwijfeld. Beerdiertjes? Het zijn minuscule (0,1 tot 1,5 mm) beerachtige beestjes met 8 
poten, die bijvoorbeeld in het natte mos van je dakgoot leven. Wellicht zijn het de taaiste 
dieren op aarde: uit experimenten bleek dat ze zowel kooktemperaturen als extreme 
vriestemperaturen (-250°C) kunnen overleven. Ook een ruimtereis, met blootstelling aan 
kosmische straling en een bijna-vacuüm, kunnen ze aan. Logisch dat je beerdiertjes vindt 
op de polen en de evenaar, en in de Himalaya op een hoogte van 8000 meter. Wil je zelf 
eens een beerdiertje zien? Dan is een microscoop onontbeerlijk …
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Seizoensweetjes

ANTWOORD: Ook dieren kunnen ziek worden, en dat ondervon-

den vooral de merels dit jaar. Tussen augustus en oktober woedde 

het Usutu-virus onder de tuinvogels; een virus dat door steekmug-

gen verspreid wordt en voor sommige vogelsoorten dodelijk is. 

Hoewel er meer dan 400 dode merels gemeld werden (tegenover 

een dertigtal in 2015), werd de merelpopulatie niet gedecimeerd. 

Het virus kan ook andere vogels aanvallen, maar slechts in 

mindere mate. Naarmate het aantal muggen afnam, deemsterde 

ook het virus weg.

Waarom werden er dit najaar 
zoveel dode merels gemeld?2 3

ANTWOORD: De eerste bomen op onze aardkloot waren 

naaldbomen. Met hun stevige naalden die antivries bevatten en 

met een waslaagje bedekt zijn, kunnen ze perfect ijskoude winters 

doorstaan. Toch ontstonden er 170 miljoen jaar later loofbomen, 

die elk jaar tot een miljoen blaadjes per boom aanmaken om ze in 

de herfst weer te verliezen. Is die strategie dan zoveel interessan-

ter? Zeker wel in regio’s waar het in de winter veel stormt of veel 

sneeuwt. Kale bomen zijn immers beter bestand tegen winden en 

sneeuwval. (Meer lezen over bomen & cadeautip: Peter Wohlleben - Het 

verborgen leven van bomen - ledenprijs 17,99 EUR)

Naalden of bladeren: wat is het 
interessantste voor een boom?
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De grauwe klauwier verblijft niet de hele winter 
in zuidelijke Afrika, maar snoept tussendoor 
insecten in zijn rustgebieden. 

Zorgeloos overwinteren in het zuiden?

Heel wat van onze trekvogels overwinteren in het zonnige Afrika. Over hun verblijf in dat continent 
weten we nog niet veel. Nochtans zijn de omstandigheden in de overwinteringsgebieden wellicht 
even belangrijk als die in de broedgebieden. Voor soorten die sterk achteruitgaan ligt de verklaring 
vaak gedeeltelijk in de trek- en wintergebieden, waar ze bijvoorbeeld met droogte of voedseltekort 
kunnen kampen. Om meer inzicht te krijgen wordt steeds meer gewerkt met zenders en geoloca-
tors. Individuele vogels worden soms jarenlang gevolgd. Zo weten we intussen dat ‘onze’ boeren-
zwaluw in de winter rondvliegt van Centraal-Afrika tot in Botswana. En een zeldzame gast als de 
grauwe klauwier zou niet de hele winter in zuidelijk Afrika zitten, maar jaagt wekenlang op 
insecten in rustgebieden in Oost- en Centraal-Afrika. Hoe het onze zomertortels in Afrika 
vergaat, verneem je op de Belgische Vogeldag. www.natuurpunt.be/vogeldag
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    Weetje 

SOS Groot Barrièrerif  
Het gaat niet goed met het Groot Barrièrerif in Australië, het grootste 

koraalrif ter wereld. Door de klimaatveranderingen stijgt de temperatuur 

van het zeewater. De algen die er leven, kunnen niet tegen dat 

warme water en sterven massaal. Onderzoekers 

kunnen zien hoeveel ‘leven’ er nog in een koraalrif 

zit aan de kleur. Gezond koraalrif heeft veel en felle 

kleuren. Hoe ongezonder het koraalrif, hoe meer het 

verbleekt. De helft zou nu al dood of stervend zijn en 

90% is in gevaar.

Vogelbingo 
Leer spelenderwijs 64 vogelsoorten (her)kennen. Speel gezel-

lig samen bingo en geniet ondertussen van de leuke illustra-

ties van vogels over de hele wereld.

Artikel Nr.: 2156380  

Ledenprijs: 26,99  euro 

Niet ledenprijs: 29,99 euro 
www.natuurpunt.be/winkel

ANTWOORD: Het kan natuurlijk wel, maar wij kunnen gras bijna 

niet verteren door de structuur van de grasvezels. Onze maag kan 

die vezels niet op een goede manier afbreken en omzetten in 

voedingsstoffen. De koe, met haar vier magen, kan dat wel. 

Wetenschappers doen wel onderzoek naar manieren om gras te 

bewerken zodat het eetbaar wordt voor de mens. Want gras bevat 

veel voedingsstoffen die ook goed zijn voor ons. Dus wie weet ligt 

er straks een grasburger in de winkel.

ANTWOORD: Nee, een pissebed is geen insect. De pissebed hoort 

tot de familie van de kreeft. Hoewel pissebedden op het land leven, 

kunnen ze niet zonder vocht. Je vindt ze in de tuin meestal op 

donkere vochtige plekje, zoals onder bloempotten. Dat vocht is 

nodig omdat ze kieuwen hebben. Om te kunnen ademen moeten 

die kieuwen vochtig blijven. In België zijn 36 soorten gekend.  

Eén van die soorten werd als eerste ontdekt door JNM’ers:  

de rotspissebed.

Kunnen mensen  
gras eten?

Is een pissebed  
een insect? 1 2 

aan de redactie kidsvragen

Maak zelf je vogelvoer
 

Lijkt het leuk om samen met mama en papa vogelvoer te 

maken? In dit pakket zitten alle ingrediënten om zelf vetpro-

ducten te maken die je kan aanbieden aan de vogels in je tuin. 

Artikel Nr : 18054

Ledenprijs: 7,15 euro

Niet leden prijs: 7.95 euro 

www.natuurpunt.be/winkel

2
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   Veganistische appeltaart 

Een ideaal cadeautje als je tijdens de feestdagen 

op bezoek gaat bij tantes, oma’s of opa’s. Die maak 

je vast gelukkig met een stuk zelfgebakken appeltaart.

8 personen: 

• Vierkant bakblik (20 à 25 cm) 

• Bakpapier 

• 25 g veganistische margarine + extra voor invetten 

• 85 g rietsuiker 

• 3 appels (2 geraspt; 1 in schijfjes) 

• 180 g bloem 

• 110 g rietsuiker 

• 1 tl baking soda  

• 1½ tl speculaaskruiden 

• 80 ml zonnebloemolie 

• 1 tl azijn 

• rasp van 1 citroen 

• 85 g walnoten, gehakt

 Verwarm de oven op 180 ºC.  Smeer je bakblik in met 

margarine of leg bakpapier op de bodem. Smelt de suiker en 

margarine en giet ze in het bakblik. Leg daar 1 laag appel-

schijfjes op. Meng bloem, suiker, zuiveringszout en 

speculaaskruiden. Doe er olie, water, geraspte appel en 

citroenrasp bij. Roer al die ingrediënten door elkaar. Voeg de 

walnoten toe en giet het deeg over de schijfjes appel.  

Bak de taart ongeveer 30 minuten

Smakelijk

Win!
Heb je het eens koud? Of wat spierpijn na het sporten?

Dan is deze vos je vriend. Leg hem in warm water en hij neemt 
de warmte op. Nadien geeft hij ze met veel plezier aan jou af. 
Ook geschikt voor koud gebruik.

Antwoord op de vraag “Hoe zie je dat koraalrif ongezond is” 
en wie weet heb jij binnenkort een warme vriend.

www.natuurpunt.be/win 

 
Niet gewonnen? Niet getreurd !  
Bij A.S.Adventure vind je het leuke vosje ook.

Hoe doe je dat? 
Spinnen vangen

We weten allemaal dat spinnen nuttige dieren zijn, 

want ze leven van allerlei soorten vliegen, muggen en 

ander ongedierte dat anders vrolijk blijft rondfladde-

ren. En je hebt vast wel eens vol bewondering staan 

kijken naar een kunstig gebouwd spinnenweb. Vooral 

op koude ochtenden kunnen die heel mooi zijn. 

Alleen… dat wil natuurlijk niet zeggen dat je die 

beestjes graag in je huis of in je slaapkamer hebt. 

Doodmeppen? Liever niet. Dus moet je een andere 

manier vinden om ze uit je huis te verjagen en ze 

opnieuw in de vrije natuur te krijgen. 

Moedige spinnenjagers doen het gewoon met de hand. 

Je maakt met je twee handen een kommetje en plaatst 

dat over de spin. Dan doe je langzaam de onderkant 

van je handen dicht om het kommetje te sluiten. De 

spin zit gevangen. Het leuke aan die manier van 

spinnen vangen is dat je de spin voelt rondkruipen in je 

handen. Buiten doe je je handen weer open en je wenst 

de spin een goede reis. 

Ben je niet zo’n fan van spinnen vastnemen, dan is er 

gelukkig ook een andere manier. Neem een glas of een 

kommetje en zet het over de spin. Neem nu een stuk 

karton of stevig papier dat groter is dan de opening 

van het glas en schuif het langzaam onder het glas. Hef 

het glas en het karton samen op (zorg dat het karton 

tegen het glas gedrukt blijft, anders ontsnapt de spin). 

Buiten laat je de spin weer vrij en wens je haar 

natuurlijk een goede reis. 

TIP: als je een glas gebruikt, kan je de spin ook nog even 

bestuderen voor je ze weer los laat.
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NATUUR ...in de stad

W
inter in de stad. De meeste 

planten hebben zich 

teruggetrokken in hun 

ondergrondse wortelstok of 

hebben hun hoop op de 

toekomst uitgestrooid, slechts beschermd door 

een frêle zaadhuid.

Pas in de winter springen ze echt in het oog, het 

lijkt alsof ze uit het niets verschijnen, maar dat is 

niet zo: mossen zijn er het hele jaar door. Terwijl 

de ‘hogere’ planten omwille van de kou met hun 

wortels geen water meer kunnen opzuigen, 

hebben mossen dat probleem niet. Ze hebben 

immers geen wortels, alleen draadjes waarmee 

ze zich vasthechten, zelfs op de droogste muren. 

Vocht nemen ze op via hun blaadjes. Ze kunnen 

het erg lang bijhouden, maar wordt het toch te 

droog dan verschrompelen de mosplantjes tot 

onherkenbare grijze toefjes. Wordt het opnieuw 

vochtig, dan is het een kwestie van minuten voor 

Natuur in de stad: een contradictie? 

Niets is minder waar. Je vindt er 

gewone natuur op ongewone 

plaatsen. Er komen planten en 

dieren voor die vaak alleen in het 

warmere microklimaat van de stad 

kunnen overleven. Ga met open blik 

in de stad op zoek naar natuur en 

laat je verrassen door muren vol 

mos.

Muurmos 
het mos weer kleur krijgt en voedsel kan 

aanmaken met dezelfde bladgroenkorrels als alle 

andere groene planten. Het is hun tactiek als 

kolonisten die ze al honderden miljoenen jaren 

toepassen. 

In de stad vind je wel meer mossen op muren, 

maar er is maar één echt muurmos: gewoon 

muursterretje. Mossen houden van vocht.  Zo’n 

muur is echt wel een uitdaging wat dat betreft. 

Het zal gegarandeerd vreemde blikken van 

voorbijgangers opleveren maar als je gewoon 

muursterretje wil appreciëren, zal je met je neus 

tegen de muur moeten gaan staan. Alleen dan 

zie je dat een plantje bestaat uit slechts enkele 

tongvormige blaadjes, met slechts één enkele 

nerf die verderloopt voorbij de bladtop als een 

doorschijnend haar. Dat ‘glashaar’ helpt om 

zonlicht te weerkaatsen en waterdruppels op te 

vangen. Zo kan het mos uitdroging zoniet afwen-

den dan wel uitstellen.
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...in je tuin

I
n de natuur hangt alles samen en waarom 

zou dat anders zijn met de natuur in onze 

tuin? Laten we beginnen bij de koolmees. Als 

er één beestje is waar wij als tuin- en 

natuurliefhebber iets voor kunnen en willen 

betekenen, dan is het de koolmees wel

Het beestje kampt met een chronisch woningte-

kort, daardoor lokt een nestkast meteen 

bewoners. Daarin zijn hun jongen bovendien 

veilig voor katten. Zowat elke tuin in Vlaanderen 

maakt onderdeel uit van het territorium van een 

of meerdere huiskatten. Als we de kranten 

mogen geloven de baarlijke duivel zelve. Maar 

kastmezen en katten kunnen gerust samen in 

één tuin. 

Koolmezen zijn ook gemakkelijk qua voeding. Ze 

scharrelen in de goede seizoenen voldoende 

voedsel bijeen in onze moes- of siertuin en in het 

mindere seizoen zijn ze bereid om in te gaan op 

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,   een mees 

voor de sperwer…

Katten, nestkasten en sperwers
ons aanbod van mezenbollen. Koolmezen passen 

perfect in elk tuinconcept.

Maar als wij aan dit tempo koolmezen blijven 

promoten, kan het niet anders of er ontstaan 

overschotten. Gelukkig is daar dan de sperwer. 

Ook zij houden op geheel eigen manier van 

mezen. Dankzij het grote aanbod, komt de 

sperwer meer en meer in onze tuinen foerage-

ren. Sperwers zijn op maat gemaakt om in onze 

tuinen te jagen: niet te groot, snel en wendbaar 

en vooral onopvallend: meestal duiden de 

pluimen van het slachtoffer op het gazon erop 

dat hij is langs geweest. De waarneming van een 

sperwer die een koolmees ‘slaat’, is zo’n ‘once in a 

lifetime’ ervaring. Voor de één zal dat dan een 

moment van extase zijn. Voor velen zal het 

leiden tot gemengde gevoelens. Wanneer je 

vanuit je pluchen zetel  geconfronteerd wordt 

met de wetten van de natuur, kan dat hard 

binnen komen.
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...in close-up

I
n de insectenwereld is zowat alles gemaakt 

van chitine, een stof die je nog het best kan 

vergelijken met plastic: je kan er alles mee 

bouwen, maar het is niet bedoeld voor de 

eeuwigheid. Die eeuwigheid is in de insecten-

wereld geen streefdoel. De levensspanne van de 

meeste volwassen insecten wordt immers 

gemeten in weken. Het zijn weliswaar hectische 

weken, die culmineren in de voortplanting. Na de 

eileg sterven de meeste insecten en een volgende 

generatie begint.

 

Ook insecteneitjes zijn gebouwd uit chitine. 

Terwijl ze in het insectenlijf klaar zitten om 

bevrucht te worden, stelt zich al een eerste 

probleem: hoe kan de zaadcel in de eicel 

geraken? De natuur heeft hiertoe een gaatje 

voorzien. Omdat alleen wetenschappers dat 

gaatje kunnen zien, heeft het alleen een 

wetenschappelijke naam: de micropyle. Pro-

bleem nummer twee: de chitinelaag, hoe dun 

ook,  laat geen zuurstof of water door. Daartoe 

zijn er in insecteneitjes zones met gaatjes 

voorzien, want het embryo moet toch ademen. 

Om de weke inhoud van het eitje te kunnen 

beschermen, zijn de dunne wanden vaak 

verstevigd met ribbels, wat mooie resultaten 

geeft. Denk hierbij aan vlindereitjes. Wanneer 

het embryo bijna volgroeid is, kan je het beestje 

vaak al zien zitten, zo dun is de eiwand. Wanneer 

het beestje uiteindelijk moet uitsluipen, zoals 

dat zo mooi heet, is er een laatste hindernis: hoe 

geraak ik hier uit? Bij veel soorten eitjes is er 

zoiets als een voorgetekende stippelllijn: als je 

maar hard genoeg duwt, gaat het dekseltje open. 

En wat gebeurt er met de lege eischaaltjes? Die 

vormen een eerste maaltijd voor de pasgeborene 

zodat geen kostbare bouwstoffen verloren gaan. 

De ultieme recyclage.  

 

Als we dan terugdenken aan ons plastic,  

dat wel voor eeuwig in ons milieu lijkt te blijven 

circuleren.

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.  Deze keer 

volgen we onze neus

Eitjes van insecten
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op 
naar de
100.000

- Natuurpunt -

NOG  500 
 TE GAAN!
We willen 2016 graag afsluiten met een record: 
100.000 leden die Natuurpunt steunen. 
We zijn er bijna. Nog een 500-tal leden! 

➩ 

➩ 

Als we allemaal 1 persoon overtuigen, dan halen  
we het gemakkelijk! Hoe kan je helpen? 

Stuur een wenskaart naar mensen die jij kent en die geen lid 
zijn. Je kan het kaartje downloaden op www.natuurpunt.be/kaart of 
gebruik de scheurkaart hiernaast.

Al aan een geschenklidmaatschap gedacht voor de  
eindejaarsfeesten? Je kan vrienden en familie echt verrassen met de 
gloednieuwe wandelgids, het prachtige tijdschrift en mooie voordelen in 
onze Natuurpunt Winkel, bij A.S.Adventure, Schoenen Torfs ...

Ga snel naar www.natuurpunt.be/geschenklidmaatschap.  
Of bel naar 015-29 72 20.  Wil je het pakket tegen Kerstmis,  
bestel dan ten laatste op 20 december.

  

advertentie op naar 100000 leden 11-2016.indd   1 24/11/2016   13:40:29
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Op stap met

 op stap met...

     Jef  
           Diels

Bio  
 
Dagelijks is Jef zeker een halve 

dag op pad als geitenfluiter. Jef 

werkte zijn leven lang als 

monteur van staalwerken. 

Maar zijn grootste passie vond 

hij pas later: in de schrijnwer-

kerij. Hij knutselt vogelhuisjes, 

bijenkasten en zoveel meer. Zit 

hij niet in zijn atelier, dan vind 

je hem in de natuur: 

wandelend en genietend. 

Maandag 09u05
 

Geiten eten alles, soms te veel. Bovendien worden ze iets snel 

weer beu. Daarom verhuizen we ze regelmatig. Zo beheren we 

samen de heide. Met onze fluitjes gidsen we ze naar hun nieuw 

verblijf. Vaak komt een buizerd aanzweven, aangetrokken door 

het gefluit.

MA 09:05

DI 16:45

DI 10:00
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Op stap met

Zaterdag 18u15

Op het einde van de dag praten we nog wat bij. Samen zorgen 

voor onze geiten, dat schept een band. Mensen waarderen wat we 

doen voor de natuur, ook al hebben sommigen veel meer ervaring 

in natuurbeheer dan wij. Zoiets geeft voldoening.

Dinsdag 10u00

Elk half jaar laten we de geiten ontwormen door een 

veearts. Hun hoeven kappen doen we zelf. Geiten trekken 

goed hun plan maar hebben wel wat verzorging nodig. 

Gelukkig word ik bijgestaan door vijf enthousiaste 

medefluiters.

Dinsdag 16u45
 

In mijn atelier knutsel ik er op los. Een boomhut voor 

mijn kleinkinderen, maar ook vogel- en insectenhuisjes 

voor Natuurpunt. Daar ben ik trots op. Met de bouw-

werkjes gaan we op marktjes staan. En de opbrengst, die 

gaat naar de natuur.

Donderdag 09u30
 

Ik kan me haast geen leven meer voorstellen zonder de 

geiten. Het zijn erg sociale en aanhankelijke dieren. 

Iedereen houdt van ze. Dieren verbinden mensen met 

elkaar én met de natuur rondom ons. Dat maakt ze 

onmisbaar.

Vrijdag 13u00

Af en toe krijgen we een school op bezoek. Op het einde 

van een leerrijke wandeling door de Visbeekvallei 

wachten de geitjes hen op. De kinderen zijn dol op ze. 

Ook mijn kleinkinderen zijn enthousiast. Het is leuk om 

mijn passies met hen te kunnen delen.

VR 13:00

DO 09:30

ZA 18:15

Fo
to

’s 
©

 W
im

 D
irc

kx



46 NATUUR.BLAD    dec 2016 | jan | feb 2017  

D
e waterspreeuw heeft weinig 

présence. Het is een 

kipachtig beestje met een 

dikke witte buik en een korte 

staart. Het is niet zo’n vogel 

waar je naar kunt blijven kijken omdat de 

zon zo mooi op zijn kleurenpracht valt. Er 

is namelijk geen kleurenpracht. In mijn 

hele oude deel II van Zangvogels in België 

(anno 1948!) wordt hij omschreven in 50 

soorten grijs. Schaliegrauw, leigrijs en 

grauwwit geven weinig aanleiding tot 

uitbundigheid. En toch was ik verrukt toen 

ik die waterspreeuw zag zitten. In mijn 

eentje bovendien. Zonder Marcel en de rest 

van de vrienden van de Vogelbus. Voor de 

uitstraling van de waterspreeuw was het 

goed dat ik de enige was die hem opmerk-

te. Ik stond alleen in de bocht van een 

koude rivier. 

Op de steile helling aan de andere kant 

stond Moeder Maria, maar die staat daar  

al jaren. Het zou mij verbazen mocht zij een 

vogelaar zijn. Moeder Maria staat daar niet 

om naar vogels te kijken. Zij staat daar om 

aanbeden te worden. Toch? Stel je voor, de 

dag dat iemand een verrekijker om haar 

gipsen foulard gaat hangen! Nee, het 

plezier van de waterspreeuw was exclusief 

voor mij. Ik weet niet wat het is, maar ik ben 

daar gevoelig aan, aan die exclusiviteit. 

Mocht er op Waarnemingen.be een 

waterspreeuw opduiken, dan bleef ik thuis. 

Ook al is de waterspreeuw een betrekkelijk 

dungezaaide broedvogel. Een water-

spreeuw die al 100 keer eerder werd 

beloerd is voor mij versleten. Die hoef ik 

niet meer te zien. Als ik vogel wil ik verrast 

worden.  

Het gevolg is dat ik meestal wordt  

teleurgesteld, maar het hoort erbij.

Enfin, de waterspreeuw zat op een steen. 

Rondom kopte het water van de rivier. Het 

was koud. Dat water is in de zomer al zo 

koud. Al is de middag bloedheet, die rivier 

geeft niet toe. Pootjebaders worden te alle 

tijden in de knoken. Je kunt er niet in 

lanterfanten. Je moet kuitdiep proberen om 

erin overeind te blijven. Zo’n rivier is het. 

Het zijn klachten die de waterspreeuw niet 

heeft. Daarom bleef ik ook met mijn 

verrekijker staan. De waterspreeuw is 

namelijk een kei in de koudwaterkunst. En 

prompt sprong hij in de rivier, de Clincus 

clincus aquaticus. Hij gaf geen kik. Hij stapte 

door het bruisende nat en zocht naar eten. 

In mijn oude deel II van Zangvogels in 

België last ik over zijn menu: Platwormen, 

beekgarnalen, watervlooitjes en bij 

gelegenheid jonge forellen.

De waterspreeuw ging kopje onder, hield 

zijn vleugels plat op zijn rug zoals een 

filosoof in de bibliotheek. Niet dat ik het kon 

zien. Ik zag alleen de rivier en Moeder 

Maria. De waterspreeuw was weg. En toen 

hij terug bovenkwam leek hij dood. Zijn 

vleugels hingen slap in de kou. Maar ineens 

zat hij terug op een steen, in de bocht van 

die koude rivier. Ik ga niet vertellen welke 

rivier. Want ernaast staat een restaurant 

waar het nu al iedere zondag aanschuiven 

is voor heerlijk Wild aus den Eifelforst mit 

hausgemachten Kroketten. Trouwens, na 

de waterspreeuw ben ik terug aan tafel 

gaan zitten voor een groot stuk  

Apfelkuchen. Ook voor mij alleen.

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.

         Bescheidenheid  

Dit stukje gaat over 
een geheime bocht 
in een geheime 
rivier waar een 
waterspreeuw zat. 
Voor mij alleen.

An
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KOM HET KERSTASSORTIMENT ONTDEKKEN 
in onze Tom&Co-winkels!

De dichtstbijzijnde Tom&Co-winkel vindt u op: www.tomandco.be

TOM_02259_194x132_Annonce Natuurpunt_NL.indd   1 17/10/16   10:23

ONTDEK TROMSØ EN 
OMGEVING - CITY & KYST
29.01-12.03 (ZONDAG-ZONDAG)

U vliegt rechtstreeks naar Tromsø, waar uw 8-daagse Noorse Laplandreis 
start. Een regio dat tot de verbeelding spreekt, waar fjorden en besneeuwde 
bergtoppen het landschap vormen. Nadien geniet u van vier dagen rust in 
het prachtige Malangen Resort, te midden van de schitterende natuur. U 
kan er deelnemen aan sneeuwscooter-, husky- en rendiersafari’s. Met iet 
of wat geluk danst Lady Aurora bovendien een schitterend kleurenspektakel 
voor u bijeen. 

SCHRIJF IN VOOR ONZE GRATIS INFODAGEN!
www.nordic.be

- Zondag 15.01 in Buggenhout
- Zondag 29.01 in Herentals
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Vlieg rechtstreeks naar Lapland!
Dat is langer van 
uw vakantie genieten, 
voor dezelfde prijs!
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In beeld

beverley brouwer

erwin derous

florian coeman

De laureaten van de Natuurpuntfotowedstrijd zijn bekend. Hier zie je alvast een 
willekeurige greep uit de 40 mooiste foto's. Je kan ze allemaal bewonderen op de website 
en meteen ook je stem uitbrengen op je favoriet. Stemmen kan tot 31 december.
www.natuurpunt.be/fotowedstrijd.

NATUURPUNT 
FOTOWEDSTRIJD
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In beeld

Oproep

Ga jij wel eens op pad bij het krieken 
van de dag om te controleren of de 

ochtendstond écht goud in de mond 
heeft? Laat je verrassen door de 

zachte kleuren en de stilte. En stuur 
ons je mooiste foto's voor Natuur.

blad lente 2017 via  
www.natuurpunt.be/oproep

annelies jacobs

tjeerd visser marieke van haaster wim van hove

edwig vanhassel

sebastien pins

jacob kaptein
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Twee dagen lang door de Vlaamse natuur trekken. Te voet, met de fiets of in een kano. Dat 
is Expeditie Natuurpunt. Afgelopen zomer gingen voor het eerst 50 teams op tocht. Tim De 
Boey was een van de deelnemers. Samen met Yoni, Kris en Toon wandelde hij van Meerhout 
naar Mechelen. Vooraf zamelden ze maar liefst 2000 euro in voor de Oude Spoorwegberm 
in Kontich. Geld dat werd gebruikt om een nieuwe lap natuurgebied te financieren.

Regen, onweer en wind moest het team trotseren om 
na 70 km de finish te halen. “Dat was niet makkelijk. 
Twee teamleden hebben opgegeven, maar samen met 
Yoni ben ik blijven gaan. We hebben elkaar opgejut om 
door te gaan. Uiteindelijk deden we onze schoenen 
zelfs niet meer uit om de overstroomde wandelpaden 
te doorkruisen. Spierwitte voeten met een gerimpeld 
velletje hadden we toen we aankwamen in Mechelen.”

Op 24 en 25 juni 2017 zullen er opnieuw 60 teams 
zwoegen tijdens Expeditie Natuurpunt. En Tim zal erbij 
zijn. “Volgende editie sta ik zeker weer paraat. De sfeer 
onder de teams was onvergetelijk. Wie weet probeer ik 
dan wel al lopend de finish te bereiken.”

Wil je zelf ook #opexpeditie met Natuurpunt? Zoek 
drie vrienden die met jou de uitdaging aan gaan. Je  
 
kan al wandelend, fietsend of kanoënd de Vlaamse 
natuur ontdekken. Vooraf zamel je 
minimum 1500 euro in voor je favoriete 
natuurgebied. Inschrijvingen starten 
vanaf 1 januari 2017. 

 
www.expeditienatuurpunt.be

Activiteiten

Trek met jouw team door de Vlaamse wildernis. Twee dagen lang. Op de fiets, te voet 

of in een kano. Slapen doe je onder de sterren. De uitdaging? Minimum 1500 euro 

inzamelen voor je favoriete natuurgebied. En heelhuids de finish halen natuurlijk.www.expeditienatuurpunt.be #opexpeditie

WANDEL - FIETS - KANO
24 + 25 JUNI
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WETENSCHAP

#OPEXPEDITIE#OPEXPEDITIE
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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

12/01 Cursus: Klimaatgids  Tienen

14/01 Toen de dieren nog spraken ...  Herselt

17/01 Cursus: Leren kijken naar vogels  Zichem

19/01
Lezing: Weetjes en verhalen  
over planten  

Oostende

21/01
Cursus: Vogels kijken tijdens  
2 seizoenen  

Niel

26/01 Cursus: Natuur in de stad  
Leuven 
VOLZET

27/01 Flirten in ‘t groen  
Sint-
Amandsberg

28/01
Lezing: Café Winterwoud:  
Kennismaken met spinnen 

Meerhout

02/02 Cursus: Natuurgids (Mandelstreke) Roeselare

06/02 Cursus: Natuurgids Zoniën  Jezus-Eik

09/02 Cursus: Natuurbeheer  Aalst

14/02
Lezing: Warme winteravond in 't  
Dijleland: Marters en Dassen  

Heverlee

14/02 Initiatiecursus vogels 2017  Turnhout

16/02 Cursus: Natuur in je tuin    Erpe-Mere

21/02 Cursus: Gidsen van kinderen  Koksijde

08/03
Lezing: Wilde bijen, bijenvriendelijke 
tuin en bijenhotels  

Weelde

13/03 Jaaropleiding: Wildpluk Zedelgem

17/03
Lezing: Honing, zoete verhaaltjes  
voor het slapengaan  

Zoersel

     Ontdek deze winter  
        de ‘Natuur in je tuin’
Welke bijzondere planten en dieren kan je dicht bij huis 
aantreffen en wat kan je doen om het hen naar hun zin te 
maken? Wil jij ook te weten komen waarom roodborstjes aan het 
raam komen tikken. Vraag je je wel eens af wat die vleermuis bij 
die lantaarn te zoeken heeft. Of ben je razend benieuwd welke 
bijzondere vlinders rond de vlinderstruik fladderen. Dit alles en 
nog veel meer kom je te weten tijdens de cursus Natuur in je tuin.
Meer info & inschrijven: www.natuurpunt.be/activiteiten

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. Tevens is het een 
goede gelegenheid om contacten te leggen en te overleggen 
met collega's. Nieuwsgierig wat er zoal beweegt in jouw 
provincie? Ga dan zeker eens naar een contactdag.

 � Limburg: Likona-contactdag 
zaterdag 21 januari 2017 in Diepenbeek 
www.likona.be

 � Vlaams-Brabant: BRAKONA-contactdag 
zaterdag 4 februari 2017 in Leuven 
www.brakona.be

 � Antwerpen: ANKONA-contactdag 
zaterdag 11 februari 2017 in Antwerpen 
www.ankona.be

 � West-Vlaamse Natuurstudiedag  
zaterdag 4 maart 2017 in Kortrijk 
www.wmfkoepel.be/natuurstudiedag

Winters vogels tellen

Help je als vrijwilliger graag in kaart brengen welke vogels 
overwinteren in Vlaanderen? Doe dan mee aan het PTT-project 
en tel de vogels tussen 10 december 2016 en 15 januari 2017. 
Stippel zelf een route uit, stop op 20 plaatsen en noteer daar 
telkens gedurende 5 minuten alle vogels die je ziet of hoort. Al 
sinds 1989 tellen vrijwilligers van de ‘Punt-Transect-Telling’ elke 
winter vogels. De telresultaten leren ons welke vogels hier de 
winter doorbrengen, en of hun aantal toeneemt of afneemt.
www.natuurpunt.be/ptt
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AgendaAgenda

18.12
Rijkevorsel
FOTO-EXCURSIE  
IN DE DUIVELSKUIL  
De oude kleiputten in Eksterheide en Dui-
velskuil trekken verschillende watervo-
gels aan. Samen proberen we de mooiste 
beelden te schieten. 

Zondag 18 december, 8u45-12u  
Brug St. Jozef,  
Vlimmersebaan Rijkevorsel

22.12
Wichelen (Schellebelle)

ALS HET WINTERT  
AAN DE SCHELDE … 
… dan genieten we van een stevige tocht 
door de uitgestrekte Kalkense Meersen. 

Donderdag 22 december, 9u-12u
Aard, Schellebelle 

06-07.01
Torhout
ROOFVOGELTELLING 
Op 6 en 7 januari vindt in Torhout de 
jaarlijkse roofvogeltelling plaats. 

Zaterdag 6 en zondag 7 januari, 9u-13u
Dijlestraat 9, Torhout

08.01
Erpe-Mere
GLÜHWEINWANDELING 
We verkennen het winterse landschap 
via de Vlekkemse kouterbaantjes en war-
men ons op met een stevige Glühwein of 
een hete chocomelk. 

Zondag 8 januari, 14u30-17u00 
Kerk Vlekkem, Vlekkemdorp,  
9420 Erpe-Mere

08.01
Herent
FRISSE NEUSWANDELING 
SILSOMBOS 
Gratis voor leden, niet-leden betalen 
€ 2 /per persoon.  Neem deel aan de 
winterBBQ. Inschrijven (natmertens@
telenet.be) voor 30 december, € 10/pp.

Zondag 08 januari, 14u30
BC De Groene Vallei, Lelieboomgaarden-
straat 60, 3071 Erps-Kwerps

08.01
Beringen
WINTERSE HEIDEWANDELING - 
SPEUREN NAAR SCHAPEN 
We gaan op zoek naar de schapen op de 
heide. Let op, honden kunnen deze keer 
niet mee.

Zondag 8 januari, 14u-16u30
Bezoekerscentrum De Watersnip, 
Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen

15.01
Beringen
NATUURSPEURDERTJES: OP 
ONTDEKKING IN HET WINTER-
BOS
Begeleid op avontuur in de natuur 
voor kinderen van 5 tot 7 jaar (en hun 
ouders). Deelname per kind € 2,00. 

Zondag 15 januari, 14u-16u30 
Bezoekerscentrum De Watersnip, 
Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen

Het weer is hét gespreksonderwerp bij uitstek. Toch weten maar 
weinig mensen iets van dit boeiende onderwerp af. Schrijf je in voor 
‘Meteo en klimaat voor de natuurliefhebber’ en Koen Leysen, al van 
kindsbeen af gebeten door het weer, vertelt je alles over soorten 
wolken, fronten, duiding bij weerspreuken, de invloed op de natuur 
en het klimaat. 
Meer info & inschrijven: www.natuurpunt.be/activiteiten

  Meteo en klimaat  
voor de natuurliefhebber
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16.01
Balen
METEO VOOR DE  
NATUURLIEFHEBBER 
In de les leggen we nadruk op praktisch 
toepasbare weetjes en hun rechtstreekse 
invloed op de natuur.

Maandag 16 januari, 19u30-22u30
De Kruierie, Bervrijdingsstraat 1 in Balen

29.01
Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)

HET GROTE VOGELWEEKEND
Na een fikse wandeling door het kreken-
gebied van Saleghem wordt de soep voor 
ons uitgeschonken. Intussen bekijken we 
de vogels aan de voederplaats bij Natuur-
huis Panneweel. 

Zondag 29 januari 2017, 13u30-17u15
Natuurhuis Panneweel,  
Krekeldijk 2, Meerdonk

28.02
Meerhout
CAFE WINTERWOUD: OP ZOEK 
NAAR DE IDENTITEIT VAN DE 
KEMPEN
Tijdens de wintermaanden worden er 
in pop-up Café Winterwoud 1 keer per 
maand verhalen verteld. 

Zaterdag 28 februari, 20u-22u 
BC Grote Netewoud, Watermolen 8  
in Meerhout

29.01
Diksmuide
VOGELHAPPENING BLANKAART
Vogelexperts laten jullie genieten van 
de gezellige drukte van tienduizenden 
ganzen, 35.000 eenden, steltlopers en 
roofvogels.

Zondag 29 januari, 8u - 17u30
Bezoekerscentrum De Blankaart,  
Iepersteenweg 56, Diksmuide

11.02
Meeuwen-Gruitrode 
VOLLEMAANWANDELING
We leiden je onder volle maan door de 
vallei. Onderweg zijn er versnaperingen 
en warme dranken voorzien.

Zaterdag 11 februari, 20u-22u
Weg naar Ellikom 243,  
3670 Meeuwen-Gruitrode

12.02 
Halle
LANDSCHAPSWANDELING  
IN BREEDHOUT
Wandel mee door de geschiedenis van de 
Frankische nederzettingen en het grote 
kolenwoud.

Zondag 12 februari, 14u
Heilig Hartkerk, Lenniksesteenweg 613, 
Breedhout (Halle)

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

05.03
Aarschot
ONTDEK HET KLOOSTERBOS 
EN DUNBERGBROEK OP HUN 
MOOIST
De lente viert feest in het Kloosterbos en 
Dunbergbroek. Vier je mee? Het wordt 
een stevig feestje, laarzen zijn aange-
raden.

Zondag 5 maart, 14u
St Marinuskerk, Dorp, Holsbeek

Vette  
vogelworkshop

28.01 Wespelaar (Haacht)
 

Hoe zie je het verschil tussen een 
kool- en pimpelmees en hoe maak je 
de lekkerste vetbollen? Je krijgt het 
allemaal te horen op de workshop.  

Dit is een kinderactiviteit, mams en 
paps mogen meedoen als ze braaf 

zijn.  Je gaat naar huis met je  
zelfgemaakte vetbol.

Deelname is 3 euro/kind,  
2 euro/Natuurpuntkinderen

  
 

Zaterdag 28 januari ,14u
Gemeenteschool Wespelaar -  

E. Willemslaan 4 - 3150 Wespelaar

26.02
Damme
OPENKIJKHUT
Elke vierde zondagvoormiddag van de 
maand stellen we de kijkhut open voor 
het grote pubkiek. Gidsen geven toelich-
ting over het gebied, het landschap en de 
vogels. 

Zondag 26 februari, 10u - 11u30  
Dammesteenweg 1, 8340 Damme 
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Het laatste woord

Wilde wouden langs het water 

De Noordzee is ons grootste natuurgebied, 

vol leven op en onder het water. Ooit was de 

zeebodem grotendeels bedekt met oester-

banken, bruisend van biodiversiteit. Dat is 

verleden tijd. Vissers slepen boomkorren over 

de zeebodem om bodemvissen als tong te 

vangen. Zo zijn de riffen herschapen tot een 

onderwaterwoestijn. Visserij, ook recreatieve, 

moet duurzamer. Dat kan door de afbakening 

van beschermde mariene gebieden. Goed 

voor de biodiversiteit, maar ook van levensbe-

lang voor de visserij zelf. Mariene reservaten 

vormen een kraamkamer voor vissen, die van 

daaruit uitzwemmen over de rest van de 

Noordzee.

In de Getevallei werken partners aan een 

toekomstvisie over het landschap. Wat is het 

belang van de Ferrariskaart uit 1780? Of 

kunnen we elders inspiratie vinden? Van de 

andere kant van Vlaanderen komt een 

interessante case. Uit onderzoek van Koen 

Deforce van het KBIN blijkt dat voor het jaar 

900 de streek rond Gent dicht bebost was. 

Tussen 900 en 1150 bouwden en stookten de 

Gentenaars eerst met eik. Toen die op was, 

gebruikten ze beuk en berk. Tenslotte els. 

Toen ook die bomen waren omgehakt, werd 

turf gestookt. Hout werd geïmporteerd. De 

grote ontbossing voltrok zich snel.

Rijke, natte rivierbossen zijn hier al lang 

verdwenen. Langs de Rijn en de Donau vind je 

ze nog wel. En ook bij ons moeten ze terugko-

men. Zulke bossen vormen robuuste klimaat- 

en waterbuffers. Door de rijke bodem en het 

water groeien de wilgen en elzen erg hard. 

Omdat hun levenscyclus kort is, groeien ze 

snel uit tot sprookjesachtige oerbossen met 

veel variatie, daarbij vaak geholpen door 

bevers die het landschap vormen. Ook niet 

onbelangrijk: het beheer is goedkoop. Toch 

moet de waterkwaliteit en de slibdepositie 

nog verbeteren. Dan ligt de toekomst wijd 

open voor zulke wilde, woeste wouden.

 
 
 

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

Rijke, natte 
rivierbossen vormen 
robuuste klimaat- en 
waterbuffers.
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                 Het woord 
              van de voorzitter



mohani is dakloos

Reeds meer dan honderden 

dieren opgevangen!

In naam van de vele dieren van Sanctuary 
De Zonnegloed vzw: VAN HARTE DANK!

Doneer
en bouw mee aan nieuwe verblijven
voor verwaarloosde dieren

 be21 0003 2595 9103

www.dezonnegloed.be
Wil je anders helpen?

Geef hen terug een hoopvol leven!

Is een Europees 
opvangcentrum voor 
verwaarloosde of in 
beslaggenomen wilde
dieren. Dieren met een 
minder kleurrijk verleden 

die niet terug naar de natuur kunnen geven we een nieuwe thuis 
voor de rest van hun leven. Dit is een Sanctuary.

Kasteelweg 22 - 8640 Oostvleteren 
info@dezonnegloed.be

bouwmee!

Help tuinvogels de koude maanden door

Natuurbeschermingsproducten
Vivara.be

Tips voor een vogelvriendelijke wintertuin
 > Geef energierijk voer als Hi-Energy Puur, Premium 

Pinda’s en Pindacakes
 > Zorg dat er water beschikbaar is. Tijdens strenge vorst 

zijn vergruisde ijsblokjes geschikt
 > Hang nestkasten op als schuilplaats en ter 

voorbereiding op het broedseizoen

kortingscode geldig t/m 31-01-2017

JUPITER 
PAKKET 

 • € 20,98

   € 14,99
 •

   € 14,99ACTIE

Als lezer van Natuur.blad ontvang je tijdelijk 
10% korting op vogelvoer en voedersystemen. 
Gebruik hiervoor de code NB416.

Vraag de gratis catalogus 
aan op www.vivara.be/catalogus
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        Natuur herstelt 
                  in gesaneerde

Doode Bemde

In de Dijlevallei, ten zuiden
 van Leuven, voelen talrijke planten- en 
diersoorten zich in hun sas in het zompige 
natuurgebied de Doode Bemde. Het reservaat 
combineert de functies van natuurbescherming 
en beveiliging tegen wateroverlast, want het 
doet ook dienst als overstromingsgebied. 
Het collectorproject dat Aquafin er dit 
jaar afrondde, brengt het afvalwater van 
de inwoners van Sint-Joris-Weert naar de 
zuiveringsinstallatie van Huldenberg. Hierdoor 
kan het niet meer samen met het regenwater 
in het natuurgebied terechtkomen wanneer 
de Dijle buiten haar oevers treedt. Het effect is 

meteen te merken, volgens conservator Piet De 
Becker van de vzw “Vrienden van Heverleebos 
en Meerdaalwoud”: “Het water in de Leigracht, 

die afwatert naar de Dijle, is niet meer troebel 

en stinkt niet meer. We stelden ook al vast dat de 

waterkwaliteit veel beter is. Het herstel van fauna 

en flora heeft nog even tijd nodig en zal pas goed 

zichtbaar worden als ook het vervuilde slib op de 

bodem van de Leigracht is geruimd.”

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