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* Geldig op alle trekking-, kampeer- en reisartikelen en bikekleding. Niet geldig op GoPro en -accessoires, GPS’en 
en boeken. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

Leden van Natuurpunt profi teren van 
7% korting* bij A.S.Adventure.

Dankzij de inspanningen van Coolearth en A.S.Adventure 
tegen ontbossing, ga je hem hopelijk niet kunnen vinden.

Zoek Roger de Ranger

2017_adv_natuurpunt_voorjaar_02.indd   1 07/02/2017   13:50
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   In de lente maken we  
de gebieden wandelklaar

I
k breng elke dag in de natuur door. Zowel op professioneel vlak als duurzaamheidsambtenaar bij 

de gemeente Lanaken, als fietsend en wandelend in mijn vrije tijd. Zo’n 10 jaar geleden ontstond 

Natuurpunt Lanaken en al even lang ben ik voorzitter. 25 jaar jong en plots werd er me een 

afdeling toevertrouwd. Op de startvergadering vormden we een 4-koppig bestuur dat niet veel 

later uit 7 enthousiaste vrijwilligers bestond. We hadden toen een 80-tal leden. Ondertussen telt 

de afdeling 160 leden. Het bestuur vormt meteen ook het beheerteam.

We beheren twee natuurgebieden: Oude Weerd (30 ha) en Biesweerd (9 ha), beiden voormalige 

grindgroeves.  Nu de lente in aantocht is, maken we de gebieden wandelklaar. In de Oude Weerd 

maaien we de wandelpaden, snoeien we de uitgegroeide struiken en ruimen we zwerfvuil op.  

De wandelroutes van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland lopen door het gebied. Die 

onderhouden we ook. Zo liggen alle paden er uitnodigend bij. Een klus die conservator Louis graag  

ter harte neemt.  In de Biesweerd zijn geen wandelroutes uitgestippeld, maar het kleine gebied is wel 

toegankelijk via de klaphekjes. Ideaal om in de lente het ontluikende leven in de poel te bestuderen.

De grote uitdaging voor de toekomst is de uitbreiding van het beheerteam. We zijn nu met acht.  

Allen even enthousiast, maar niet allemaal even jong meer. Joseph is 70, onmisbaar en onstuimig, 

maar ook jonger werkvolk zou niet misstaan in ons team. We gaan er onze hoofden eens over breken, 

misschien kunnen we wel wat met de voorbeelden uit het Doe mee artikel (pag. 12). Nieuwe manieren 

vinden om een aankomende generatie natuurliefhebbers aan te spreken. Het gaat ons zeker lukken.

Onlangs vierden we ons tienjarig bestaan met een ledendag. Nieuwsgierig naar het feest?  

Blader dan snel door naar pagina 44.
 

Groeten,

  Bart Hoelbeek,
            Voorzitter Natuurpunt Lanaken

PS: Wil je aan de slag in de natuur in je eigen buurt? Stuur een mailtje naar beweging@natuurpunt.be
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jouw voordeel

Duurzame en ergonomische  
bureaustoel 
Koop je Axia®4Nature bureaustoel voor 387 euro 
in plaats van 923 euro. De ideale kantoorstoel voor 
een goede zithouding. Bovendien gaat de Axia  
gemiddeld 20 jaar mee. Heb je hem niet meer  
nodig? BMA haalt hem op, demonteert en  

recycleert hem bijna volledig.  
 

www.bma-shop.be/natuurpunt

Hostel Uppelink Gent  
Treed in de voetsporen van Erasmus van  
Rotterdam en kom overnachten in het derde  
oudste gebouw van Gent. Hostel Uppelink is  
gevestigd in het hart van de stad en heeft een 
grandioos zicht op de Graslei en de drie beroemde 
torens. Je geniet 10% korting.

Kajaktocht in Gent 
Ga met een kajak de Gentse wateren op en leer op 
een verrassende manier de stad kennen. Vertrek 
en aankomst aan Hostel Uppelink in het centrum 
van de stad, aan de Sint-Michielsbrug. Je geniet 
10% korting. Voor alle details, exacte voordelen en 
voorwaarden: www.natuurpunt.be/ledenvoordelen
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De mens die grond bewerkt en een kievit die daar gebruik van maakt. Een sprekend 
voorbeeld van een vogel die afhankelijk is van de landbouw.
foto: Edwig Vanhassel, winnaar Natuurpunt Fotowedstrijd, categorie 'Mens en natuur'
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    Mijn 
BEELD

Natuurpunt koopt 
Fort Ertbrand

nieuws

Eind december 2016 kocht 
Natuurpunt Antwerpen Noord het 
Fort van Ertbrand in Kapellen en 
een groot deel van het aangren-
zende bos, samen goed voor 90 
hectare bos en natuur. De hele 
aankoopprocedure nam bijna twee 
decennia in beslag. Bij het beheer 
van het gebied zal aandacht besteed 
worden aan de vele soorten 
zeldzame vleermuizen die in het 
fort leven, de nachtzwaluw en de 
boommarter. Het domein was de 
voorbije 70 jaar afgesloten. In het 
najaar wordt de eerste kennis- 
making voor het grote publiek 
gepland. Het Ertbrandbos is een 
belangrijk natuurknooppunt dat 
Antwerpen verbindt met de 
Kalmthoutse Heide. Om de 
aankoop te kunnen financieren, is 
de afdeling nog op zoek naar steun.

www.antwerpennoord.be 

De winnaars van de Natuurpunt 
Fotowedstrijd zijn bekend. Edwig 
Vanhassel werd met zijn foto ‘Kievit in 
maisveld’ winnaar in de categorie 
Mens en natuur. 

“Mijn passie voor de natuur is er altijd 
geweest. Toen ik achttien was, volgde ik de 
cursus natuurgids. Sindsdien vind je me in 
mijn vrije tijd heel vaak buiten in velden en 
bossen. Ik bestudeerde vogels en ringde hen 
voor het KBIN. In 2009 nam ik voorzichtig 
mijn eerste foto’s. Wat ik mooi vond, legde 
ik vast op beeld.  
Door de jaren heen leerde ik op een andere 
manier fotograferen. Ik laat mijn verbeel-
ding de vrije loop en probeer me in te 
beelden hoe een plant of dier er zou uitzien 
in de regen, bij valavond, in tegenlicht, in 
combinatie met andere planten ... 
Ook het beeld met de kievit kwam op die 
manier tot stand. De foto werd genomen 
dicht bij mijn huis in het zachte ochtend-
licht. Voor mij was het vooral geslaagd door 
de compositie met de lijnen van de mais. Ik 
heb kieviten gefotografeerd in allerlei poses 
en omstandigheden, maar die foto was exact 
hoe ik hem wilde hebben. 
Fotograferen is leuk en in de natuur 
vertoeven ook,  maar het is helemaal top 
wanneer je beide kan combineren. Zo kon ik 

vorig jaar een droom waar- 
maken en ’s nachts in een 
adembenemend landschap 
het noorderlicht in IJsland 
vastleggen. 

www.edwigvanhassel.be

Natuurpunt koopt 35 hectare natuur in 
Terhagen. De voormalige kleiputten en 
de natuur errond worden opengesteld 
voor het publiek.

In een mum van tijd is de tweede 
editie van Expeditie Natuurpunt 
volzet. 60 teams kanoën, 
wandelen of fietsen voor meer 
natuur.

21 december

Het is gebeurd! Natuurpunt rondt de 
kaap van 100.000 leden. In een wereld 
in crisis geeft natuur weer hoop.

28 december

25 januari
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De crowdfunding voor de redding 
van het Essersbos in Genk en 
Zonhoven heeft in één weekend een 
recordbedrag van 56.000 euro bij 
elkaar gebracht, van meer dan 1100 
burgers. Een enorm krachtig 
signaal. Het dossier Essers is een 
symbool geworden voor wat er 
misloopt. De mensen willen een 
ander beleid voor natuur en 
ruimtelijke ordening. Met het 
ingezamelde bedrag kunnen 
Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter 
Leefmilieu de betonmolens 
voorlopig tegenhouden. Begin 
februari kreeg de transportreus een 
kapvergunning, hoewel er in de 
regio 1000 hectare ongebruikt 
industriegebied ligt. Intussen 
bevestigde een wetenschappelijke 
studie van de KULeuven dat het 
bos zijn Europese beschermingssta-
tus waard is.

www.natuurpunt.be/essers

Burgers roeren  
zich over redding 
Essersbos 
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Geef de mus een huisje 
om in te nestelen 

In het actiepakket zit een nestkast, vogelkijk-
kaart en voedertips. De invliegopening is 34 
millimeter. Ideaal voor een huis- of ringmus. 
De huismus was de meest getelde vogel tijdens 
Het Grote Vogelweekend 2017. Garantie tot 
succes.

Artikelnummer: 98202
Invliegopening : 34 mm 
Afmetingen: 21 x 12 x 26,5 cm
Ledenprijs: € 13,45

www.natuurpunt.be/winkel

Herkenningskaart  
Wilde dieren in de tuin  

Wat zingt, kruipt en fladdert in de natuur vlak 
bij je huis? Hoe lok je dieren in je tuin? Maak 
kennis met 150 tuindieren en hun biotopen 
via de handige uitvouwkaart. Inclusief tips 
voor een diervriendelijke tuininrichting en 
beplanting.
Artikelnummer: 0114691
Ledenprijs: € 5,95

www.natuurpunt.be/winkel

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

Broedvogels  
in gevaar       NATUUR

    PRODUCT
38% van de Vlaamse broedvogels 
zijn in gevaar en dreigen uit te 
sterven. Dat blijkt uit de nieuwe 
Rode Lijst die het INBO opgesteld 
heeft in samenwerking met 
Natuurpunt. Heel wat typische 
weidevogels gaan zorgwekkend snel 
achteruit. De grutto, wulp en kievit 
worden voor het eerst op de Rode 
Lijst als ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ 
aangeduid. Ook soorten die het 
moeten hebben van voedsel op de 
akkers zoals de patrijs, ringmus en 
grauwe gors laten alarmerende 
afnames optekenen. Het lokaal 
herstel van de geelgors en de 
roerdomp bewijst dat gerichte 
beschermingsmaatregelen het tij 
nog kunnen keren. Maar de tijd 
dringt voor een groot aantal 
soorten.

Met 22.500 deelnemers wordt het 
een absolute recordeditie van Het 
Grote Vogelweekend.

28-29 
januari Natuurpunt en de provincie Limburg 

starten werken om de Bilzerse beken 
weer te laten slingeren als vanouds.

1 februari

De Europese Commissie start een 
consultatie over de toekomst van 
het landbouwbeleid. Tijd voor een 
beleid dat landbouwers en natuur 
samen vooruit helpt

2 februari
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Weer weeralen  
in Arendonk

Natuurgebied de Rode del in 
Arendonk is een van de historische 
bolwerken van de grote modder-
kruiper in Vlaanderen. Omdat de 
vis plots actief wordt bij luchtdruk-
schommelingen, werd hij vroeger 
als weervoorspeller in een bokaal 
gehouden. Intussen is de soort 
nagenoeg uitgestorven in Vlaande-
ren. Natuurpunt voert nu grote 
herstelwerken uit om de mysteri-
euze vis nieuwe kansen te geven. Na 
de werken kan de weeraal zijn 
gebied opnieuw koloniseren. 
Natuurpunt krijgt voor de werken 
financiële steun van Europa in het 
kader van het LIFE Belgian 
Integrated Project. Dat is het eerste 
Belgische grootschalige natuurpro-
ject waarbij overheden en ngo’s op 
Vlaams, Waals en federaal niveau 
samenwerken. 

www.natuurpunt.be/bnip
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DE KLOK ROND  
GENIETEN VAN  
DE NATUUR

In Turnhout, langs beide kanten van de  
Grote Kaliebeek ligt het Winkelsbroek. Een  
ongerepte strook natuur die mooie kansen 
biedt aan de flora en fauna in de vallei.
Op de linkeroever ligt een moerassig laag-
veengebied, waar vroeger werd gemoerd en 
hakhoutcultuur werd toegepast. vijfentwintig 
jaar werkten vrijwilligers hier met alle zorg aan 
het herstel van de natuur, met een mooi  
resultaat. Je kan er opnieuw verschillende 
vogelsoorten spotten, waaronder blauwborst, 
kleine karekiet, wintertaling, zomertaling en 
waterral. Vlakbij kreeg Natuurpunt een bos. 
Daar werken we volop aan de aanleg van een 
bivakzone. Vanaf 1 april kan je hier de klok 
rond van de natuur genieten.

   ‘Ik heb natuur  
hier zien veranderen’
Dirk Segers,  
lid beheerteam Winkelsbroek

Ik werk als leerkracht bij het Sint-Victorinstituut in 

Turnhout. 21 jaar geleden startte ik met de leerlingen een 

milieuwerkgroep op. Ze wilden graag de natuur in. Noeste 

arbeid verrichten. Ik nam contact op met de Wielewaal 

(nvdr voorloper Natuurpunt), zij hadden net de eerste 

percelen aangekocht. Sindsdien werken onze leerlingen elk 

jaar mee in het gebied. We hebben zelfs een eigen jeugdbe-

weging opgericht, Wernat. Een zestiental jaar geleden heb 

ik me sterker geëngageerd bij het beheerteam. Op 25 jaar 

tijd heb ik de natuur hier zien veranderen. Het moeras- 

gebied wordt met de nodige variatie ontwikkeld: twee grote 

plassen, rietmoeras, wandelpaden, zelfs een stukje heide. 

Mooi om te mogen meemaken.

Mijn gebied

WANDELEN EN FIETSEN 
Het Winkelsbroek is het hele jaar vrij toegankelijk. Laarzen zijn  
aangeraden. In de winter overstroomt een deel van het gebied.  
 
www.natuurpunt.be/winkelsbroek
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 ‘Iedereen kan nu 
genieten van het bos’
Tinne Anthonissen, schonk de  
nieuwe bivakzone aan Natuurpunt

   ‘We zoeken  
de beste bestemming        
 voor de grond’ 
Joost Verbeke , contactpersoon voor 
schenkingen en legaten NatuurpuntHet stuk bos was van mijn grootmoeder. Zij woonde in de 

stad en kocht het om in de natuur te kunnen zijn. Ik 

herinner me veel leuke uitstappen naar ons bos. We gingen 

er heen om te picknicken en scrabble te spelen. Bij haar 

overlijden erfden mijn tantes en ik de grond. We woonden al 

lang niet meer in de buurt, dus niemand wilde er wat mee. 

Ik ben al lang lid van Natuurpunt, zo kreeg ik het idee het 

stuk te schenken. Mijn gezin en ik kamperen graag en op 

onze fietsvakanties door Vlaanderen viel het op dat er hier 

zo weinig leuke campings zijn. Toen we Natuurpunt 

contacteerden en het idee opperden om van het bos een 

kleine bivakzone te maken werden we warm onthaald.  

Nu kan iedereen genieten van het bos.

In de jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw werden grote opper-

vlakten weiland, bos en heide verkaveld. Je kon toen erg 

goedkoop een stuk wilde natuur kopen. Om buiten te kunnen 

zijn of in de hoop daar later op te mogen bouwen. Toen dat 

niet lukte, zijn die percelen verder versnipperd. Tot hun 

verwondering blijken kleinkinderen dan mede-erfgenaam te 

zijn van grond die ze nooit gezien hebben en waar ze nooit 

opbrengst van gaan zien. Gelukkig is die tweede of derde 

generatie ecologisch een stuk bewuster. Voor hen is natuur 

iets om te beleven en te delen met anderen. Samen onder-

zoeken we hoe we die grond het best kunnen inzetten.

Mijn gebied
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Doe mee

  ‘Je laat de wereld  
      iets wezenlijks na’

Hoe krijg je mensen gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen in de natuur? Dat is de vraag die 

heel wat beheerteams bij Natuurpunt bezighoudt. Er is niet één oplossing. Er zijn er duizend. 

Maar altijd staat één ding centraal. ‘Het gevoel dat je iets wezenlijks nalaat voor de wereld, 

daar draait het allemaal om.’  

Tekst: Joris Gansemans 

NATUUR.BLAD    dec 2016 | jan | feb 20171212
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W
aaruit ik voldoening 

haal bij het beheer van 

dit natuurgebied? Dat 

het de mensen uit de 

buurt samenbrengt. 

Dat jonge mensen met kinderen hier de 

smaak te pakken krijgen. En dat de 

natuur vooruit gaat, uiteraard.” Wim 

Roobaert is conservator van het natuur-

gebied de Steenputbeek in Beersel, aan 

de rand van het Hallerbos. Het is een 

gebied met beekjes, bos, houtwallen en 

graslanden vol bloemen. ‘De Weikes’, 

zoals de mensen uit de buurt het 

noemen, is een parel in de drukke 

Brusselse rand.

Wim, die bij de groendienst in Beersel 

werkt, heeft een bijzondere band met het 

gebied. “Van bij de eerste aankoop was ik 

erbij. Net begonnen aan mijn cursus 

natuurgids, zag ik in de buurt een bord 

‘Te Koop’ bij een bosje. Ik speelde de tip 

door aan de anciens van de afdeling. 

Toen ging het snel. Nadat de koop was 

afgerond, werd ik gevraagd om conser-

vator te worden. Een hele eer. Voor de 

bloemenpracht in het grasland moest er 

elk jaar gemaaid en gehooid worden. 

Met een paar trouwe vrijwilligers togen 

we aan het werk. Dat ging eerst goed. 

Maar met de jaren leek het werk 

moeizamer te verlopen. De werkdagen 

liepen steeds langer uit. De groep 

vrijwilligers kalfde af. Ik zat met de 

handen in het haar.”

VERJAARDAGSFEEST  

MET EEN RIEK IN DE HAND

Eerst begonnen we een samenwerking 

met de Gezinsbond. En toen kwam de 

oplossing. Op een dag dachten Iris en ik 

na over het verjaardsfeest van ons 

zoontje Thorre. 

We wilden iets doen voor kinderen en 

ouders samen. Maar wat? Iris kwam  

met het idee: ‘We doen het feestje in het 

natuurgebied. De kinderen mogen 

spelen. En de ouders, die krijgen eten  

en drinken. En een riek in hun handen.”

“Het was een onverwacht succes. De 

combinatie van de gezelligheid, het 

harde werk en de prachtige natuur sloeg 

wonderwel aan. Het jaar nadien hebben 

we er een werkdag van gemaakt voor de 

hele school. En later ook voor de mensen 

uit de buurt. Met picknick-tafels en 

stoelen. Bakken bier in de beek. Eten 

voor iedereen. Nu hebben we een vaste 

formule. De kinderen spelen in het bos 

en worden rondgereden op de moto- 

culteur. Zot staan ze ervan. De ouders 

werken, én praten bij. In de loop van de 

jaren is de groep flink gegroeid. Ze 

bestaat uit mensen van allerlei slag: 

arbeiders, bedrijfsleiders, kinderen en 

ouders. We zijn al met meer dan 50. 

Zwaar materiaal zoals een tractor of een 

kipkar kunnen we lenen van de  

gemeente. Dat laat het werk snel 

vooruitgaan.” 

“Na zo’n werkdag ben ik stikkapot. 

Lichamelijk, maar ook geestelijk.  

Het materiaal aanvoeren: tafels, stoelen, 

rieken, draagberries. Dat is wel zwaar. 

Maar het geeft enorm veel voldoening.  

Ik kan echt iets teruggeven aan de 

wereld. Het geeft mijn leven zin.”

“In het begin was er wel wat argwaan in 

de afdeling. “Kost zo'n picknick niet veel 

geld? En kan je met plezier maken wel 

natuur beheren?”, vonden sommigen. 

Dat is gelukkig gekeerd. Nu is de 

picknick-werkdag een vaste waarde. 

Iedereen is overtuigd.” 

Wim staat niet alleen met zijn ervaring. 

Heel wat beheerteams bij Natuurpunt 

gaan op zoek naar nieuwe manieren om 

vrijwilligers warm te maken voor werken 

in de natuur.

VRIJWILLIGERSWERK ALS PROTEST

“Vrijwilliger zijn vertrekt vanuit 

verontwaardiging. Geconfronteerd met 

wat misgaat in de maatschappij, kiezen 

Vrijwilliger zijn vertrekt vanuit verontwaardiging. 
Geconfronteerd met wat misgaat in de maatschappij, 
kiezen vrijwilligers ervoor om dat om te zetten in 
engagement. – Tom Wouters, Oxfam Wereldwinkels

Doe mee

Zeisen is outdoor fitness. Het is zweten vanaf zeven uur ’s ochtends. Foto: Wim Dirckx
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Doe mee

vrijwilligers ervoor om verontwaardi-

ging om te zetten in engagement.”  

Dat schreef Tom Wouters, hoofd 

vrijwilligersbeweging bij Oxfam- 

Wereldwinkels even geleden op  

deredactie.be. Het is een citaat dat op 

het lijf geschreven lijkt van de beheer- 

teams van Natuurpunt.

“Waar anderen klagen van aan de zijlijn, 

gaan vrijwilligers op zoek naar mogelijk-

heden om iets te dóen. Vrijwilligers 

zoeken een plek waar ze hun veront-

waardiging kunnen omzetten in daden. 

Het liefst van al een plek waar ze ook 

rechtstreeks resultaat zien.” 

Veel vrijwilligers geven met hun inzet 

een boodschap aan de politici: het gaat 

niet goed met de natuur. Met hun inzet 

vragen zij een structurele aanpak. 

“‘Dicht het lek! Ik zal intussen wel hozen. 

Dat is hun boodschap”, zegt Tom 

Wouters. Dat ze zich daarbij amuseren 

en hun sociaal netwerk uitbouwen, dat is 

mooi meegenomen.

EXPERIMENT

Ook Joris Piot, onderzoeker vrijwilli-

gerswerk aan de Sociale School Heverlee, 

beklemtoont de bezorgdheid om de 

natuur als drijvende kracht. “De natuur 

moet altijd voorop staan. Dat blijft 

mensen motiveren. Je moet blijven 

vechten. Er zijn groepen die de economie 

boven de natuur zetten. Daarvan kan je 

nooit winnen met geld. Maar we moeten 

winnen met mensen. Natuurpunt heeft 

meer mensen. Daar zit de kracht.”

“Een tweede belangrijk element is dat je 

als vrijwilliger de vrijheid moet krijgen 

om te experimenteren,” zegt hij. “Dan is 

er ruimte voor iets nieuws, iets dat niet 

neergeschreven staat in een draaiboek. 

Enkel zo zorg je ervoor dat het vrijwil-

ligerswerk zal blijven bestaan.” 

Heel wat beheerteams doen dat al.  

Ze komen met nieuwe manieren om 

natuurbeheer te organiseren. Het 

minifestival ‘Werkfolk’ in Diest combi-

neert muziek en werken. In het Parkbos-

Uilenbroek ligt de focus op de buurtbe-

woners. Die worden uitgenodigd om het 

gebied te ontdekken en mee te werken. 

In de Hobokense Polder is de samenwer-

king met natuurstudiegroep ‘De 

Goudklompjes’ uitgegroeid tot een 

wekelijkse werkdag. In Haacht helpen 

fervente wandelaars mee bij het her- 

stellen van de wandelpaden. In Erps-

kwerps hielpen Natuurpunters en vissers 

samen om de karpers uit een vijver te 

vissen. Tientallen gebieden worden 

beheerd met runderen, paarden, pony’s, 

schapen of geiten. De lijst met originele 

ideeën is schier eindeloos. 

Vaak komt daar een sociale component 

bij. Zo zijn er beheerteams die samen 

met werkgestraften aan de slag gaan. 

Bijgestaan door een vaste begeleider 

leveren ze noeste arbeid in onze natuur-

gebieden: ze maaien, plaatsen rasters, 

snoeien takken en knotten bomen. Voor 

de werkgestraften betekent dit werk in 

de natuur vaak een periode van bezin-

ning of zelfs een nieuwe start. Voor de 

beheerteams: het gevoel dat ze mensen 

een tweede kans geven en dat hun 

natuurgebied daar wel bij vaart.

De meest prangende vraag van deze tijd 

is zonder meer de asielcrisis. En ook 

daarbij kan natuurbeheer een rol spelen. 

Van Menen tot Turnhout laten beheer-

teams asielzoekers kennismaken met 

hoe onze natuur er uitziet. Recent nog 

kreeg het beheerteam van natuurgebied 

Kijkverdriet de hulp van Afghaanse 

jongeren uit het tijdelijke opvang- 

centrum voor vluchtelingen in Weelde.

ZWAAR, VUIL EN BEGRIPVOL

“In de Langdonken, een natuurgebied in 

Herselt, werkten we al lang samen met 

jeugdverenigingen en scholen,” zegt 

Eddy Dehond van Natuurpunt Grote 

De beloning van de 
vrijwilliger ligt in de 
verworven competenties.  

–  Fons Leroy, VDAB

Als de ‘groten’ werken, maakt de jeugd verse soep. De combinatie van de gezelligheid en het harde werk slaat aan. Foto: Ewoud 
L’Amiral
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Nete. “De stap naar Huize Eigen Haard 

lag voor de hand. Dat is een vzw die 

opvang, verzorging en begeleiding 

verleent aan meerderjarige personen met 

een beperking. We zoeken samen naar 

eenvoudige taken. Dat kan vanalles zijn: 

takken uit het bos halen en verwerken, 

hooi leveren aan een buur, palen van de 

vroegere wandelingen uittrekken, 

exotenbeheer, helpen bij het afbreken 

van weekendhuizen.” 

“Het werk gebeurt buiten, in de open 

lucht. Dat is belangrijk. Dat maakt het 

tastbaar en echt. Soms is het zwaar en 

vuil werk, helemaal anders dan het 

werken binnen de instelling. En het 

levert dubbel op: er is concreet resultaat 

voor de natuur en de mensen van Eigen 

Haard komen op een andere en meer 

intense manier in contact met de natuur. 

Ze leren de natuur kennen zoals nooit 

tevoren.” 

“Naast de bergen werk die zo verzet 

worden, vind ik toch het mooiste dat we 

elkaar beter leren kennen. De mensen en 

de bezoekers van Eigen Haard spreken 

nu over Natuurpunt en onze dromen 

voor de natuur. En bij de afdeling? Ons 

leven, onze kijk op de maatschappij is 

echt rijker geworden. We hebben nu een 

veel realistischer beeld gekregen over 

'iemand met een beperking'. Want zeg nu 

zelf: Hebben we niet allemaal ergens zelf 

een of andere beperking?”

COM-PE-TEN-TIE-VER-STER-KING?

“Dat vrijwilligerswerk een grote maat-

schappelijke meerwaarde heeft, zal 

niemand ontkennen,” zegt Fons Leroy, 

hoofd van de VDAB. “Maar het vormt 

zeker een meerwaarde voor de loopbaan, 

net als betaalde arbeid, stages, studen-

tenjobs, mantelzorg, huishoudelijk 

werk.” 

“Voor mij is werk, ‘vrijwillig’ of  

‘verplicht’, ‘bezoldigd’, of ‘onbezoldigd’, 

een kans om competenties te vergaren of 

uit te diepen. Met andere woorden, 

vrijwillig werken is een volwaardige 

vorm van competentieversterking.  

De beloning van de vrijwilliger ligt dus 

niet alleen in de energie die verbonden is 

met onbaatzuchtige inzet voor anderen, 

maar ook in de door hem of haar 

verworven competenties.” 

OUTDOOR FITNESS

De vaardigheden die je opdoet bij 

natuurbeheer zijn niet enkel goed voor  

je cv. Meestal is het ook gewoon puur 

plezier. Perfect om de stress van de 

werkweek van je af te werken. Of als 

sportieve uitdaging. “Zeisen is outdoor 

fitness. Het is zweten vanaf zeven uur ‘s 

ochtends”, klinkt het bij de leden van het 

ZeisTeam. Dat is een groep vrijwilligers 

die de oude techniek nieuw leven wil 

inblazen. Zeisers beginnen hun dagen 

vroeg: ”Maaien gebeurt best 's ochtends 

wanneer de vegetatie nog vochtig is door 

de ochtenddauw. Het is ook een ideale 

techniek om erg kwetsbare stukken te 

beheren. Met een zeis kies je wat je doet. 

Wat mooi of kwetsbaar is, kan je laten 

staan. Niet alles gaat eraan. Maar het is 

altijd opletten met de enkels van je 

buur.” Bij het ZeisTeam gaat het om 

fysieke inspanning, natuurbeheer en de 

liefde voor een oude techniek en het 

materiaal. Ze verzamelen oude zeisen en 

herstellen die. En alhoewel de techniek 

waarmee ze werken al eeuwenoud is, 

organiseren ze zich via Facebook. 

Volledig volgens de normen van  

deze tijd.

WORD OOK VRIJWILLIGER IN JOUW BUURT 

Je lijf trainen, gelijkgestemde zielen ontmoeten of de wereld redden? Welke reden je ook hebt, overal in Vlaanderen kan je 

terecht om mee te helpen natuur te beschermen. Meer dan 500 natuurgebieden zijn er. Allemaal het werk van vrijwilligers die 

ooit de stap hebben gezet om ervoor te gaan. 

Wil je ook aan de slag in je eigen buurt? Of heb je ook een inspirerend voorbeeld?  

Stuur een mailtje naar beweging@natuurpunt.be

Wilgen knotten in het Mechels Broek, jeugdverenigingen werken hier graag aan meer. Foto: Wim Dirckx
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Maaswinkel breidt 
uit met 30 hectare 
In Maasmechelen werd een bijzondere 
koopakte ondertekend: Steengoed 
Projecten droeg meer dan 30 hectare 
over aan Natuurpunt. De terreinen 
werden in het midden van de vorige 
eeuw aangekocht om ze te ontgrinden. 
Dat is echter nooit gebeurd, enkel de 
bovenste kleilaag werd afgegraven. Na 
het afgraven van de klei evolueerden 
de meeste terreinen tot heel mooie 
natuur: waterrijke poelen, wilgenbos, 
doornstruweel en bloemenrijke 
graslanden. De terreinen die nu 
gekocht worden sluiten perfect aan bij 
enkele hectaren die Natuurpunt daar 
al in eigendom had.

Boshuis en 
Bosklassen gered
Het Boshuis in Ravels een bekende 
pleisterplaats voor natuurliefhebbers 
en bosklassen was in gevaar. Dit kon 
de lokale Natuurpuntafdeling niet 
laten gebeuren. Er werden afspraken 
gemaakt met het Agentschap voor 
Natuur en Bos en sinds begin dit jaar 
is de werking volledig in handen van 
de afdeling. Elke zondag van 13u tot 
17u kan je opnieuw terecht voor een 
gezellige babbel en een drankje. Ook 
de werking als educatief centrum voor 
scholen wordt opnieuw opgestart. Zo 
is de toekomst van het Boshuisje voor 
de komende jaren verzekerd. 
 
 
 

Paradijs voor 
libellen en vogels
In Averbode Bos & Heide werden 
heel wat historische vijvers hersteld. 
Voor de natuur is het vijverherstel 
alvast geslaagd. Deze zomer werd  
de witpuntoeverlibel gespot, de 45e 
libellensoort die is waargenomen 
sinds de natuurinrichtingswerken! 
Een enorm aantal als je weet dat 
in Vlaanderen 69 soorten libellen 
voorkomen. En niet enkel libellen 
weten de waterpartijen te waarderen, 
ook bijzondere vogelsoorten zoals 
steltkluten, lepelaars en wilde 
zwanen brachten al een bezoek. Een 
topmoment was de aanwezigheid van 
28 grote zilverreigers.

VISSERS PASSEN NETTEN 
AAN OM ZEEHONDEN TE 
BESCHERMEN
Natuurpunt Westkust trok aan de alarmbel toen er een 
zeehond en een bruinvis in een strandvissersnet om het leven 
kwamen. “Die netten worden onder het water opgesteld en 
vastgehouden door een verankering”, zegt Walter Wackenier 
van Natuurpunt Westkust. “Het uiteinde van zo'n net bestaat 
uit een fuik, een soort trechter. Wanneer een zeehond of een 
bruinvis daarin terechtkomt, kan hij geen kant meer op en 
sterft.”
Strandvisser Dirk Vandewoude kwam met een oplossing. “Ik 
breide een voornet in mijn net”, zegt hij. “Dat voornet heeft 
grote mazen zodat de vissen erdoor kunnen, maar zeehonden 
en bruinvissen niet. 
Ik heb de andere vissers ervan kunnen overtuigen om mijn 
voorbeeld te volgen.” De overeenkomst geldt voorlopig 
enkel in Koksijde, waar het gemeentebestuur een aangepast 
politiereglement goedkeurde.

100-EN KAMSALAMANDERS 
IN DE ANTITANKGRACHT - 
HAACHT
Met 147 kamsalamanders in de fuiken is Haacht één van 
de grootste populaties die momenteel in Vlaams-Brabant 
onderzocht werd. Het verwerken van de foto’s was een waar 
monnikenwerk. Er bleken 106 unieke exemplaren te zijn 
gevangen (41 hervangsten). Binnen die hervangsten werd 
er heel wat beweging vastgesteld tussen de verschillende 
compartimenten van de Antitankgracht.
Er werden dus 106 dieren gevangen, maar de kans is groot  
dat er drie keer zoveel volwassen dieren aanwezig zijn. 
En het gaat hier enkel om paarlustige dieren, de fractie 
juvenielen is vaak vele malen groter. Meerdere honderden 
dieren, wie weet zelfs nog meer! Fantastisch nieuws en een 
mooie samenwerking tussen Natuurpunt Studie en lokale 
vrijwilligers.

Kort
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Meest gevarieerde aanbod wandelvakanties
SNP NATUURREIZEN:

LEDEN VAN NATUURPUNT BETALEN GEEN RESERVERINGSKOSTEN T.W.V. € 20. ZIE SNP.NL/NATUURPUNT

BEL VOOR REISADVIES +31 24 327 7000

*Vanaf prijzen zijn per persoon en exclusief heen- en terugreis, € 20 reserveringskosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking.

Wandelvakantie Noorwegen 8 dagen

Natuurland Noorwegen hoort op ieders 
wandelpalmares. Toppers zijn de Hardan-
gervidda en Skarvheimen. Stappen tussen 
gletsjers en fjorden en naar de stad Bergen.

Vanaf € 650,-*

Wandelvakantie La Gomera 8 dagen

De Canarische Eilanden in zakformaat, 
lie� ijk, ruig, afwisselend. Een fantastische 
wandelbestemming, vol woeste schoonheid 
waar je de stilte kunt horen. 

Vanaf € 545,-*

Wandelvakantie Dolomieten 6 dagen

Het mooiste van de Dolomieten, daarvoor 
reis je naar Fanes-Sennes, Zuid-Tirol. 
Voor de wandelaar een hemel op aarde en 
voor de dieren een fantastische biotoop.

Vanaf € 380,-*

Swipe doorheen 
je buurt!
Blijf op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten rondom je 

(t)huis, ontvang wekelijks de nieuwste winkelfolders en 

promoties, deel leuke buurtfoto’s of vraag de buurt om hulp. 

Postbuzz wil zo de overvloed aan ongewenst drukwerk in de 

brievenbus indijken door iedereen een digitaal, ecologisch 

alternatief te bieden.

ONTDEK ÉN BEREIK JE  BUURT IN EEN OOGWENK OP WWW.POSTBUZZ.COM



   1

1 De steenuil is klein en gezet met een 

grootte van 21 tot 23 cm, een beetje 

groter dan een spreeuw. Hij heeft een 

ronde kop met felgele ogen en witte 

wenkbrauwen. Het verenkleed is 

bruin-wit gespikkeld.  

 2 Door het verdwijnen van geschikte 

nestplaatsen zoals een holte in een knot-

wilg heeft de steenuil het moeilijk in 

Vlaanderen. Hiervoor plaatst de 

steenuilenwerkgroep nestkasten.  

Phillippe controleert 60 nestkasten op 

zijn toer door het Vlaamse landschap. 

Hij kijkt of de nestkasten nog in goede 

staat zijn en of er steenuiltjes in 

broeden. 

 3 In de nestkast vindt Phillippe twee 

steenuiltjes. Ze dragen allebei al een 

ring. Bij controle blijkt hier hetzelfde 

koppeltje steenuilen te wonen als vorig 

jaar. Zo een ontdekking geeft dit werk 

een gouden randje. Phillippe noteert in 

welke nestkast welke uiltjes gevonden 

zijn. De steenuil is een standvogel die 

broedt en overwintert in hetzelfde 

gebied.

4 Als er steenuiltjes gevonden worden 

zonder een ring dan worden die meteen 

geringd. Zo kan de werkgroep opvolgen 

hoe het met de populaties gesteld is.  

De Steenuilenwerkgroep bundelt de krachten van 260 vrijwilligers. Zij inventariseren de 

steenuilen, beschermen bestaande broedplaatsen en creëren er nieuwe. Ervaren ringers 

controleren en ringen de steenuilen. Alles uit liefde voor ons kleinste Vlaamse uiltje.  

Tekst: Sofie Versweyveld
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Kleine uil  
vraagt goede opvolging
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Ook de bedreigingen kunnen zo beter in kaart worden 

gebracht.

5 Voor het voortbestaan van de steenuil spelen knotwilgen 

een grote rol. De steenuil nestelt graag in de holten van de 

knotwilg, maar als de bomen niet regelmatig gesnoeid worden 

breken de takken af en beginnen ze te rotten. Daarom knotten 

we ze. 

6 De steenuilenwerkgroep organiseert geregeld uilen- 

wandelingen. Daar kom je alles te weten over het leven van  

wwde uilen. Maar ook hoe jij de steenuil kan helpen. Door het 

plaatsten van een nestkast of een steenuilvriendelijke drink-

bank. Maar liefst 10% van de jongen steenuilen verdrinken 

jaarlijks in drinkbakken van paarden of schapen. Dit jaar 

organiseren ze voor het eerst de Nacht van de Steenuil.

www.natuurpunt.be/nachtvandesteenuil

In actie

5

   2 3 4

6
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D
e samenleving is aan het 

kantelen. “Van overheid en 

onderdanen gaan we naar 

onderheid en overdanen”, 

zegt de Nederlandse 

professor en activistist Jan Rotmans. 

“Van centraal geleid en top-down 

gestuurd, evolueert de maatschappij 

naar decentraal en bottom-up.” Rot-

mans trekt in Nederland volle zalen met 

zijn boodschap.

Het lijkt erop dat de overheid het belang 

daarvan begint te beseffen. Op zoek naar 

legitimiteit voor haar beslissingen, 

luistert ze meer naar wat de burgers 

vragen. Kijk maar naar de grote 

successen die de natuurbeweging eind 

vorig jaar boekte: de redding van de 

Europese natuurrichtlijnen en de 

bijsturing van het Vlaamse natuurde-

creet. Cruciaal daarbij was de mobilisa-

tie van heel veel mensen. Het protest 

kwam van onderuit.

HET EERSTE EUROPESE  

NATUURPROTEST

Enkele jaren geleden kwam Europees 

Commissievoorzitter Juncker met het 

plan op de proppen om de Europese 

natuurrichtlijnen te onderwerpen aan 

een fitness check. Dadelijk gingen bij de 

natuurbeweging de alarmbellen af. Een 

fitness check, dat klonk vooral als 

verzwakking en uitholling. 

De richtlijnen zijn bij de meest succes-

volle Europese wetten. Ze vormen de 

basis voor het Natura 2000, het grootste 

netwerk van natuurgebieden ter wereld. 

Ze voorzien in de financiering van 

natuurherstel. En ze zijn een sterk 

juridisch kader om de laatste restjes 

natuur te beschermen. Denk maar aan 

Essers.

Ook voor Vlaanderen zijn de richtlijnen 

van cruciaal belang. In totaal is 12,3% 

van het Vlaamse landoppervlak aange-

duid als Natura 2000. Via het LIFE-

fonds - ook onderdeel van de richtlijnen 

- maakt Europa veel geld vrij voor 

natuurbescherming. In de 25 jaar dat 

LIFE bestaat, kon Natuurpunt al 3500 

hectare natuur aankopen en herstellen, 

voor niet minder dan 53,2 miljoen euro.

Meer dan 200 natuurorganisaties uit 

heel Europa besloten om de handen in 

elkaar te slaan. Voor de eerste keer werd 

natuur het thema van een protestactie 

op Europese schaal.

Onder de noemer #NatureAlert riepen 

we in 2015 burgers op om de Commissie 

Dankzij Europese steun 
herstelde Natuurpunt al 
3500 hectare natuur. 

De natuurbeweging heeft geen traditie van luidruchtig actievoeren. Maar het werkt wel, 

hebben we geleerd. De Europese natuurrichtlijnen zijn gered. Het Vlaamse natuurdecreet is 

grondig bijgestuurd. De crowdfunding voor het proces Essers haalde al 66.000 euro op. Met 

dank aan goedkope, nieuwe media. En de stem van veel, heel veel burgers.

Tekst: Joris Gansemans

Op de barricaden  
voor de natuur
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te vragen de richtlijnen te behouden én 

ze beter uit te voeren. Het was een onver-

hoopt succes. Met meer dan 520.000 

deelnemers werd die actie de grootste 

Europese publieksconsultatie ooit. 

Opvallend: de Belgische partners 

(Natuurpunt, Natagora en WWF) 

mobiliseerden met slechts 2% van alle 

inwoners van de EU 8% van de antwoor-

den (40.000). Niemand deed beter. 

Belgen blijken bezorgd om de natuur.

GEVOELIGE SNAAR

Het succes van de consultatie was voor 

de Europese Commissie het signaal dat 

er een gevoelige snaar was geraakt. 

Europese richtlijnen kunnen de burgers 

dan toch nog beroeren. De publieke druk 

waaide over naar de politiek.

Zowel de Europese natuurministers als 

het Europees Parlement spraken zich uit 

om de natuurwetgeving te behouden. En 

om ze versneld uit te voeren. In een 

resolutie steunde het halfrond de 

richtlijnen met niet minder dan 592 

stemmen voor en 52 tegen. Een enorme 

opsteker.

Dat het Europees Parlement volop de 

kaart trok van natuurbescherming, is in 

belangrijke mate te danken aan het werk 

van europarlementslid Mark Demesmae-

ker. “Naast de druk van de publiekscam-

pagne was het ook gewoon gezond 

verstand,” zegt hij. “In het parlement heb 

ik steeds duidelijk gesteld dat er met de 

huidige regels niets mis is. En dat natuur 

ook economie is. In de EU zijn 1 op 6 

jobs afhankelijk van de natuur.  

Argumenten waar politici erg gevoelig 

voor zijn.”

“Na de publieksactie volgde een lange 

periode van druk achter de schermen. 

Natuurorganisaties uit de verschillende 

landen spraken hun eigen parlementsle-

den, natuurministers en Eurocommis-

sarissen aan. Zonder die opvolging was 

de actie zonder resultaat gebleven,” zegt 

Ariël Brunner die voor BirdLife de actie 

coördineerde.

Eind 2016 was het eindelijk zover. De 

Commissie concludeerde officieel dat de 

richtlijnen meer dan geschikt zijn en 

voegde eraan toe dat ze extra werk zou 

maken van een verbeterde implementa-

tie. Exit fitness check. 

RED DE NATUUR IN JE BUURT

Ook op Vlaamse schaal blijkt actievoe-

ren succesvol. Het begon in 2015. Toen 

kwamen de uitvoeringsbesluiten van het 

nieuwe natuurdecreet boven water. Die 

moesten de basis vormen van het 

vernieuwde natuurbeleid. Ze schoten 

ernstig te kort. In de eerste versie werd 

onder andere de steun geschrapt voor 

kleine natuurgebieden, wandelpaden en 

speelbossen. 

Als reactie plaatsten lokale natuurbe-

schermers van Natuurpunt, Durme vzw 

en Limburgs Landschap overal in 

Vlaanderen borden om minister 

Schauvliege te overtuigen de plannen bij 

te sturen. Meer dan 82.000 Vlamingen 

steunden de boodschap voor minister 

Schauvliege: ‘Red de natuur in de buurt’. 

Eind december 2016, ook na veel 

onderhandelen, viel de beslissing van  

de regering Bourgeois. Minister Schau-

vliege liet de aangepaste uitvoeringsbe-

sluiten goedkeuren. Opluchting alom. 

Het blijft mogelijk om kleine natuurge-

bieden op te richten en te beheren. Ook 

de toekomst van speelbossen en wandel-

paden lijkt verzekerd, net zoals natuur-

gebieden op gronden van gemeenten en 

andere openbare besturen. 

Al blijft de vraag of de regering voldoen-

de geld zal vrijmaken om de uitvoering 

van het vernieuwe natuurdecreet te 

financieren. De regering Bourgeois 

maakte al extra geld vrij voor de 

realisatie van het NATURA 2000-net-

werk. Maar voorlopig valt daar op het 

terrein weinig van te merken. De 

regering beloofde duizenden hectares 

extra te realiseren in Vlaanderen. Daar 

is geld voor nodig.

SAMEN STERK

Natuurpunt heeft het jaar ingezet met 

meer dan 100.000 aangesloten gezin-

nen. Een mijlpaal. Dat aantal heeft ook 

een groot politiek belang. Het toont de 

grote maatschappelijke steun voor 

natuurbescherming. Dat die steun ook 

kan zorgen voor politieke verandering, 

tonen de acties op Vlaams en Europees 

niveau. En recent nog: de succesvolle 

crowdfunding voor het proces om het 

Essersbos te redden. Op een weekend 

tijd haalden we 56.000 euro op, ge-

schonken door meer dan 1000 mensen. 

Samen met een eerdere actie hebben we 

nu al 66.000 euro bij elkaar. Vele 

kleintjes maken één groot. Dat is een 

opsteker voor iedereen die aan die acties 

heeft meegewerkt: uiteindelijk hebben 

we samen het verschil gemaakt.
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We ontmoeten Simon Casier, ook bekend van 
Balthazar, aan de Zimmertoren in Lier. Net voor 
een uniek concert dat hij speelde ten voordele 
van Natuurpunt, in het kader van Music for Life.

“Ik ben opgegroeid in een klein dorp bij 
Brugge. We waren als kind altijd buiten. Mijn 
eerste repetitiekot was in een stal, midden in 
het groen maakten we muziek. Ook vanuit mijn 
slaapkamerraam zag ik niets dan natuur. Nog 
steeds is leegte in het landschap goed voor 
mij om tot rust te komen. Toen ik een goed 
doel zocht voor Music for Life dacht ik meteen 
aan Natuurpunt. Natuur is belangrijk om te 
beschermen. Het is absurd dat dat vandaag de 
dag nog zo hard nodig is.”

Simon Casier
Beschermt natuur   
              met zijn gitaar
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duo
Werken aan  
een nieuwe atlas

Klaversnoepjes  
en nectarkroegen

In het natuurgebied Munsterbos zijn werken gestart om de beken 

opnieuw te laten slingeren. De werken hebben een kostenplaatje van 

65.000 euro, waarvan de provincie 43.000 euro op tafel legt.  

Wandelaars in het Munsterbos kunnen de werken volgen langs de 

blauwe en rode wandelroute, of in de uitkijktoren.

In maart 2017 startte het veldwerk 
voor een nieuwe herpetologische 
atlas van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Dit is een atlas waarbij de 
verspreiding van amfibieën en 
reptielen in kaart wordt gebracht.  
In opdracht van Leefmilieu Brussel 
gaan vrijwilligers van Natuurpunt en 
Natagora drie jaar lang op zoek naar 
reptielen en amfibieën in het 
Brusselse. Van vuursalamander tot 
ringslang en levendbarende hagedis. 
Maar ook bruine kikker, alpenwater-
salamander en gewone pad. Ze zitten 
er. In tuinvijvers en stadsparken, het 
Zoniënwoud of de groene rand rond 
onze hoofdstad. Zin om mee te 
doen? Aan de Brusselaars of 
pendelaars van en naar onze 
hoofdstad: heb je een kikker, pad  
of salamander gezien? Laat het ons 
zeker weten. 

www.herpetobru.be

Uit onderzoek blijkt dat het 
eiwitrijke stuifmeel van vlinder-
bloemigen, zoals rode klaver van 
groot belang is voor hommel- 
kolonies. Andere belangrijke 
hommelbloemen zijn allerlei 
lipbloemigen, zoals dovenetels en 
salie, of klokjes. Grootschalig 
gebruik van herbiciden, te veel mest 
in graslanden, en een te vroege 
maaibeurt in bermen richten een 
ravage onder de bloemplanten aan. 
Met hongersnood en de dood van 
hommelkolonies tot gevolg. 
Jij kan de hommels helpen in jouw 
tuin. Ecoflora en Natuurpunt 
promoten de aanleg van inheemse 
bloemenweides in tuinen. Voor elk 
type bloemenweide heeft Ecoflora 
het juiste mengsel. Bovendien 
schenken zij voor elke aangelegde 
bloemenweide een bijdrage aan 
Natuurpunt.

www.natuurpunt.be/ecoflora
www.natuurpunt.be/wildebijen  

All Ways Reizen helpt Natuurpunt 
in zoektocht 100.000 leden 

2016 stond voor Natuurpunt in het teken van de 

campagne ‘Op naar de 100.000’. Een van de 

extra inspanningen was de actie ‘Leden werven 

leden’. 

Julie Maris: “Ik ben al een aantal jaar lid van 

Natuurpunt. Aangespoord door mijn liefde voor 

de natuur en Natuurpunt, ben ik mensen uit 

mijn omgeving warm gaan maken om ook lid te 

worden. En dat lukte!”

Tom Mertens, All Ways: “Wij werken al enkele 

jaren samen met Natuurpunt. Voor de actie 

‘Leden werven leden’ besloten we een cadeau- 

cheque weg te geven. Julie maakte de meeste 

leden en won de reischeque ter waarde van  

2500 euro.”

En we zijn er geraakt! Vandaag staat de teller op 

102.324. Onze familie was nog nooit zo groot. 

Daar mogen we met z’n allen bijzonder trots op 

zijn. Samen hebben we de magische grens van 

100.000 aangesloten gezinnen overschreden. 

Het is voor iedereen van ons een aanmoediging 

om met nog meer inzet dan vandaag verder te 

ijveren voor meer natuur in Vlaanderen.

Wil je net als Julie een exclusieve cruise maken 

met All Ways Reizen? In 2017 promoot  

Natuurpunt een reis naar de Noorse Fjorden.  

Per deelnemer via Natuurpunt schenkt All Ways 

een bijdrage voor lokale natuurprojecten.

Alle info vind je op  

www.natuurpunt.be/all-ways

Natuurpunt en provincie Limburg  
   laten beken slingeren
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"Door de beken te laten slingeren, kunnen we meer water bufferen", zegt  

Ward Cielen, conservator van het Munsterbos. "Wie in de lager gelegen dorpen 

woont, loopt zo minder risico op wateroverlast. Ook de natuur wint. Zeldzame 

soorten, zoals de beekprik, krijgen extra kansen. We herstellen ook enkele oude 

vijvers. Bijzondere vogelsoorten, zoals de roerdomp en het woudaapje, kunnen 

zich dan nestelen in de rietkragen."

Ruil je oude gsm of laptop in  
voor een stukje natuur  

Maar 1 tot 2% van alle gsm’s in de wereld 
wordt gerecycleerd of hergebruikt. Voor IT 
materiaal is dat 48%. Natuurpunt organiseert 
samen met Out of Use een inzamelactie om 
beter te doen.

Verzend gratis je oude GSM toestel(len) en 
steun de natuur. Elke smartphone of laptop 
levert vier euro op voor Natuurpunt. Out of 
Use maakt de toestellen klaar voor hergebruik 
en doorverkoop. Is hergebruik geen optie? Dan 
recupereren ze de waardevolle grondstoffen. 

www.natuurpunt.be/partner/out-use

ding

doen

25 maart | april | mei 2017    NATUUR.BLAD 

Een tweede leven  
voor maaisel uit onze gebieden
Elk jaar opnieuw maaien vrijwilligers en terreinploegen grote stukken 
grasland in onze gebieden. Dat doen ze om het leefgebied van de typische 
planten en dieren te beschermen. Met de tonnen maaisel die daarbij vrij 
komen, gebeurt er in sommige natuurgebieden weinig of niets. Tot nu. 
Natuurpunt werkt samen met andere natuurorganisaties, vormings- 
instellingen en bedrijven om maaisel in te zetten als grondstof voor  
duurzame producten.
Van gras kunnen veel producten gemaakt worden. Papier voor dit tijdschrift 
bijvoorbeeld. Of infoborden, veevoeder en meststoffen. Maar er gaat een heel 
verwerkingsproces vooraf aan die producten. De komende jaren wordt elke 
stap binnen dat proces onder de loep genomen en verbeterd waar nodig.  
We ontwikkelen nieuwe machines en schakelen het hele proces aan elkaar. 
Zo werken we samen aan een circulaire economie. Iedereen kan daaraan 
bijdragen. We zoeken bedrijven in Vlaanderen en Nederland die met ons  
mee willen werken aan een tweede leven voor natuurlijk gras.
Het project krijgt steun van het Europese Fonds voor Regionale  
Ontwikkeling, Provincie Antwerpen en Provincie Noord-Brabant.

www.grasgoed.eu Welke kikker ben jij?

Doe de kikkertest van Frosch en win een 
ecologisch schoonmaakpakket. 
Frosch steunt de paddenoverzetacties en 
ontwikkelde een online test om te zien wat 
voor soort type kikker of pad je bent op basis 
van een korte profielenquête.  
Ga naar www.frosch.be, doe de test en win.

Frosch is gespecialiseerd in milieu-
vriendelijke, biologisch afbreekbare 
poetsproducten.  Vroeger kende je 
Frosch, met de groene kikker als logo, 
onder de naam Froggy.
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Je kijkt door het raam en ziet fl itsen van kleur door je tuin schieten. 
Dan ontdek je tot je grote vreugde dat een roodborstje zijn intrek heeft 
genomen in de haag. Terwijl je de kleine bezoeker met zijn opvallende 
verenkleed observeert, is hij ijverig op zoek naar geschikte takjes voor het 
maken van een nest. Bij dit soort gelegenheden blinkt de compacte 
CL Pocket-verrekijker van SWAROVSKI OPTIK uit, door zijn unieke optische 
kwaliteit, maximaal kijkcomfort en intuïtieve bediening. De perfecte verrekijker 
voor het hele gezin, altijd bij de hand om de kleine wonderen van de natuur 
dichterbij te brengen. SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.

CL POCKET
EEN TUIN VOL 
GEHEIMEN

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

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

N02_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 01.02.17   12:55
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Naar buiten

Latemse Meersen
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Ferrari’s, mondaine villa’s en 

exquise restaurants: dat is waar 

de meeste mensen aan denken 

wanneer Sint-Martens-Latem ter sprake 

komt. Maar er is meer, veel meer. Aan de 

rechteroever van de bochtige Leie vlak bij 

Gent vind je een goed bewaard geheim: 

de Latemse meersen. 

Marc Depourcq van de Latemse kern van 

Natuurpunt Gent is meer dan bereid om 

het geheim te verklappen. Ik heb het 

getroffen: Marc is een gediplomeerd 

natuurgids en voor de terreinstudie die 

deel uitmaakte van de cursus, koos hij dit 

gebied uit. Hij kent het gebied de fond en 

comble. 

“Natuur was bij mij een late roeping”, 

vertelt Marc. “Op vakantie trokken mijn 

vrouw en ik steevast naar de natuur, 

maar in het dagelijkse leven hield ik me 

vooral bezig met technologie: mijn 

biotoop was de IT-wereld.” Toen hij met 

brugpensioen ging maakte Marc een 

bucket list. Eén item daarop: natuurgids 

worden. “Mijn ex-collega’s hebben het 

inschrijvingsgeld bij Natuurpunt CVN 

betaald als afscheidscadeau”, zegt Marc, 

LATEM LENTELAND
Schilderijtjes in de bocht van de Leie
Nergens ontluikt de lente met zoveel klasse en distinction als in de Latemse 
meersen. Trek je wandelschoenen aan voor een onvergetelijke dag in het spoor van 
roemruchte landschapsschilders, in een landschap dat geboetseerd is door de Leie. 

Allons-y! Tekst: Hendrik Moeremans

Herdwickschapen voelen zich helemaal thuis in het vochtige landschap. © Vilda/Yves AdamsBoven: De afdeling onderhoudt hier de prachtige knotwilgdreven. © Vilda/Yves Adams 
Onder: : In de lente roept de waterral langs de Leie. © Wim Dirckx
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“zo kon ik er vanaf dag één aan  

beginnen.”

We lopen van het witte kerkje van Latem 

naar een dubbele bocht van de Leie.  In 

2014 maakten inrichtingswerken van de 

voormalige parking een gedroomde 

picknickplek aan het water. Onder ons 

loopt de Meersbeek, die de Latemse 

meersen afwatert, in de Leie. Links siert 

de getrapte gevel van het tempelhof de 

oever. 

De Latemse school

Knoestige knotwilgen leiden de route 

weg van de Leie, de meersen in. Terstond 

worden we getrakteerd op hooilandjes 

vol geur en kleur. Een schilderachtig 

landschap, quoi. 

Dat moet ook Albijn Van den Abeele 

gedacht hebben. De gewezen burgemees-

ter en schrijver trok rond 1876 de 

meersen in, gewapend met zijn schilders-

ezel. In het ongerepte landschap wist hij 

het spel van licht, water en de landbouw-

taferelen prachtig vast te leggen. Met zijn 

vernieuwende stijl werd Van den Abeele 

de vader van de Latemse school.

Na Van den Abeele werd Latem een echt 

kunstenaarsnest met onder andere Emile 

Claus, de gebroeders Van de Woestyne en 

Constant Permeke. Maar tragisch genoeg 

hadden de kunstenaars met hun werk de 

ultieme toeristische brochure gemaakt. 

De gegoede burgerij wilde in het 

schilderachtige landschap komen wonen. 

Zo verscheen villa na villa en verdween 

een groot stuk van het landschap dat ze 

in hun werk vastlegden. Quel dommage.

Van het stort gered

In 1985 waren de Latemse meersen 

nauwelijks een pennenstreek verwijderd 

van een totale vernietiging. De gronden, 

waardeloos in de ogen van sommige 

beleidsmakers, zouden omgevormd 

worden tot visvijvers. Enkele enthousi-

aste JNM’ers sprongen in de bres om de 

meersen, die rond die periode als 

publieke stortplaats gebruikt werden, te 

redden. Ze maakten het gebied schoon en 

organiseerden legendarisch geworden 

werkdagen. Later zouden die enthousias-

telingen van het eerste uur de afdeling 

van Natuurpunt vormen.

Vandaag is het belang van de meersen 

voor iedereen een evidentie geworden.  

In 1996 werd het landschap ook officieel 

beschermd. Vandaag staan vrijwilligers 

De grote ratelaar kleurt het landschap geel. © Vilda/Yves Adams
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van Natuurpunt in voor de knotwilgen in het gebied. Voor het 

beheer van de hooilanden werken ze samen met vier landbouwers 

uit de buurt. 

Wanneer we de schaduw van de bomen in de Kwakstraat 

inlopen, toont Marc me een jong boompje waarvan de schors 

helemaal afgeschuurd is. “Reebokken doen dat om hun gewei te 

onderhouden en om indruk te maken op de vrouwtjes“, legt hij 

uit. Vijf meter verder toont hij me een ander stuk wildernis aan 

de Leie: een machtig buizerdsnest.

Schaapjes op het droge 

Stevige poten, een dikke grijze tot bruine vacht, gekrulde hoorns: 

de schapen die je in de Latemse meersen tegenkomt, springen 

meteen in het oog. “Herdwickschapen”, licht Marc toe. “Een oud 

Engels ras dat we hier in stand helpen houden. Wij hebben ze 

gekozen omdat ze ook in natte gebieden hun plan trekken.”

Natuurpunt Latem zocht voor elke ooi een peter of meter uit de 

buurt. Om de 3 jaar krijgen de schaapjes een gulle gift. Dat geld 

wordt geïnvesteerd om het gebied te beheren, materiaal aan te 

kopen en nieuwe aankopen in het gebied te financieren. De 

aaibare schaapjes zorgen voor een breed draagvlak en een 

rooskleurige toekomst voor Natuurpunt in Latem. De afdeling 

heeft haar schaapjes op het droge. 

Mangrove aan de Leie

Verderop loopt een smal pad omzoomd door een geel tapijt van 

speenkruid langs een waterplas. Verderop staat een oude 

populierenplantage met de voeten in het water. Je vindt er veel 

dood hout. “Alleen de slangen en krokodillen ontbreken”, lacht 

Marc. Vrees niet: in de lente hoor je hier vooralsnog alleen 

roepende waterrallen, bosrietzangers en de kleine bonte specht. 

Het pad was decennialang de verbindingsweg tussen Latem-

dorp en de blekerijfabriek aan de oever van de Leie. Tot 2008 

werd in de fabriek vlasgaren gebleekt. Intussen neemt de natuur 

het verlaten gebouw langzaamaan over. “Hier werd lange tijd met 

chemicaliën gewerkt die in de Leie geloosd werden”, zegt Marc.

Levende Leie

Het is één van de redenen waarom het Leiewater zo sterk 

vervuild is. Maar er is hoop. “Vorige zomer zag ik visdiefjes jagen 

boven de Meersbeek, waarvan de bovenloop recent gezuiverd is”, 

zegt Marc. Het toont hoe veerkrachtig de natuur kan zijn. 

Het familiehotel Torenhof is de perfecte uitvalsbasis om 
de Latemse Meersen en de Leiestreek te verkennen. Het 
hotel is een oase van rust. Het is voorzien van 13 kamers 
(waarvan 2 familiekamers) en een vakantiewoning. 
Vanop het terras kan je genieten van een weids uitzicht 
over de Latemse Meersen. Ideaal om bij ondergaande 
zon te mijmeren over je wandeling. Behoefte aan de 
stad? Het centrum van Gent ligt op slechts 10 kilometer 
van het hotel. Je fiets kan je stallen in een van de 
garageboxen.

Meer info en reservaties:
Hotel Torenhof
Baarle-Frankrijkstraat 10
9830 Sint-Martens-Latem
09-282 33 20
torenhof@torenhof.be

 Hotel Torenhof

Win een overnachting met ontbijt 
voor 2 in Hotel Torenhof. “Wie is de 
vader van de Latemse school?” Geef 
een antwoord op de vraag en wie 
weet overnacht jij binnenkort in Hotel 
Torenhof aan de rand van de Latemse 
Meersen. www.natuurpunt.be/win

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

W I N !

Aan die veerkracht wil Natuurpunt verder bouwen. Samen 

met buurafdelingen Gent en Deinze hebben de vrijwilligers 

het ambitieuze plan opgevat om 1200 hectare natuur veilig 

te stellen langs de Leie. Zo’n groen lint wordt een robuust 

leefgebied voor dieren en planten, en een aangename plek 

om tot rust te komen voor mensen. 



20% LENTEKORTING EN 
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  Beleef de unieke 
North Atlantic Odyssey 2018 (24 mei 2018 - 4 juni 2018)

Spectaculaire 12-daagse expeditiecruise aan boord van de Plancius • vanuit Vlissingen naar Spitsbergen • 
bezoek aan het desolate eiland Jan Mayen • op zoek naar orka, Noord-Atlantische griend, noordelijke  

butskop, gewone vinvis en walrus • naar de rand van het indrukwekkende pakijs • gespannen speuren  
naar ijsbeer en Groenlandse walvis • van wonderlijke ivoormeeuw en kleine alk tot koningseider en  

rosse franjepoot • begeleid door de beste Natuurpuntgidsen • georganiseerd door Inezia Tours

MEER INFO op www.natuurpunt.be/reizen

2 INFO-

SESSIES

zaterdag 22 april 2017 • Natuur.huis, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen (19u45) 
vrijdag 15 september 2017 • Cafetaria NMC De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke (19u45)

halve pag natuurreizen 2-2017.indd   1 6/02/2017   15:25:36
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10 x actief

West-Vlaanderen

 Uitkerkse Polder – Blankenberge
Het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen 
ligt in het weidse polderlandschap tussen 
Blankenberge en Wenduine. Hier geniet je van het 
typisch vlakke Vlaanderen.

 De Blankaart - Diksmuide 
Langs de rechteroever van de IJzer, tussen Oost-
Vleteren en Diksmuide ligt De Blankaart. Een 
planten- en vogelparadijs met internationale 
uitstraling. 

Oost-Vlaanderen

 Zwalmvallei – Brakel
Vanuit de Boembekemolen kan je het centrale deel 
van de Zwalmvallei ontdekken. Let in het voorjaar 
zeker op de voorjaarsflora!

 De Bourgoyen - Gent 
Op drie kilometer van het Gravensteen wandel je 
een van de meest vogelrijke natuurgebieden van 
Vlaanderen binnen. 

Vlaams-Brabant

 Grote Getevallei – Linter 
De Grote Getevallei behoort tot één van de grootste 
open riviervalleien van Vlaanderen. De afwisseling 
van graslanden, hagen en bosjes maakt van de vallei 
een aangenaam wandelgebied.

 Groene Vallei (Silsombos) – Kortenberg 
Het Silsombos biedt een paradijs voor fauna en flora 
en voor natuurliefhebbers die houden van een stevige 
wandeling! 

Antwerpen

 Visbeekvallei – Lille 
Een typische Kempense beekvallei, die bestaat uit 
een aaneenschakeling van moerassen, bossen, heide, 
struwelen en graslanden. 

 Landschap De Liereman – Oud-Turnhout

Het Echelkuilpad toont je één van de oudste 
natuurgebieden van Vlaanderen met al zijn troeven. 

Limburg

 Hageven – Neerpelt
Het Hageven vormt in combinatie met De Plateaux 
een internationaal natuurgebied. De Dommel baant 
er zich een weg door een gevarieerd landschap.
 

 Mombeekvallei – Hasselt
Als een smal groen lint slingert de Mombeekvallei 
door de vruchtbare gronden in de grenszone tussen 
Alken en Sint-Lambrechts-Herk.

 

 
www.natuurpunt.be/actief

1 1 

2 

3

4

5 

6 

7 7 

88

9 9

10 10 

Ontdek de mooiste natuurgebieden in Vlaanderen met de route-app van 
Natuurpunt. Download de routes en ga op stap. Onderweg kom je alles te weten 
over de dieren, planten en het landschap om je heen. Zo heb je 24/24 en 7/7 een 
persoonlijke gids tot jouw beschikking. Hou de app de komende maanden zeker in 
de gaten want we werken hard om die aan te vullen! 

OP STAP MET  
  DE ROUTE-APP



33 maart | april | mei 2017    NATUUR.BLAD 

10 x actief

9 

10 
6 

2 

5 

4 

1 
7 

8

3 



34 NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2017  

Focus

Cocooning

In het voorjaar, na een verkwikkende 

winterslaap van zes maanden, gaat 

de hommelkoningin op zoek naar een 

geschikte nestplaats. Ze vliegt dan laag 

over de grond in je tuin, het park of het bos.  

Ze maakt haar nest in hoge pollen gras of 

in een verlaten muizenhol. Boomhommels 

maken graag gebruik van vogelnestkastjes. 

Zolang het er maar knus en warm is. De 

koningin maakt een warm nestje van fijn 

materiaal zoals grasstengels, haren of mos. 

Hete hommels

Eens een geschikte nestplek gevonden is, 

trekt de koningin een ‘honingpot’ uit was 

op. Die verschaft haar voldoende energie 

om de eerste werksters uit te broeden. 

Door bovenop de eieren te zitten en flink 

met haar vliegspieren te trillen kan ze de 

temperatuur in het nest tot 30 graden 

Celsius opdrijven. Ook als ze rondvliegt 

houdt ze met behulp van haar dikke 

pelsmantel de lichaamstemperatuur op 

35 graden. Hierdoor kan ze zelfs bij erge 

koude of regenweer actief blijven. Ideaal 

voor ons koude Belgenlandje. Bij te warm 

weer geraakt ze oververhit. Daarom 

hebben hommels een voorkeur voor koelere 

klimaten. Er bestaan zelfs echte ijsberen 

HOMMEL
De zomerkriebels van de
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1899, de Rus Rimsky-Korsakov componeert ‘De vlucht van de hommel’. Je hoort het orkest 
zoemen en de cello brengt de hommel tot leven in een sfeer van warme zomerdagen. Toen al 
een inspirerend beestje. En ook vandaag de dag doet de hommel met zijn zachte gebrom ons 
wegdromen.
Tekst: Jens D’Haeseleer & Pieter Vanormelingen



NEEFJE 

De hommelzweefvlieg of hommelreus (Volucella bombylans) lijkt met zijn plompe 

lijf en lange beharing als twee druppels water op een hommel. Een prachtvoor-

beeld van mimicry, waarbij een ongevaarlijk dier zijn best doet om op een 

gevaarlijk dier te lijken zodat predatoren misleid worden. Hommelreuzen leggen 

hun eitjes in hommelnesten. De larven leven er van afval, maar ook hommellarven 

staan op het menu.

Focus
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die ver boven de poolcirkel voorkomen. In 

Afrika komen ze van nature niet voor ten 

zuiden van de Sahara. We verwachten dat 

onze hommels erg te lijden zullen hebben 

onder de klimaatsopwarming.

‘Tomate bourdon’

Met hun lange tong en hun harige lijf zijn 

hommels perfect uitgerust om nectar en 

stuifmeel te verzamelen. Ze transporteren 

tot 60% van hun eigen lichaamsgewicht 

aan stuifmeel. Voor een volle maag nectar 

moeten ze 500 bloemen bezoeken, een 

echt huzarenstukje. Een aparte manier 

van stuifmeel verzamelen is door middel 

van trillen van de vliegspieren. Dit gedrag 

kreeg de Engelse term ‘buzz-pollinating’. 

Tomatentelers ontdekten dat hommels op 

die manier veel efficiënter bestuiven dan 

mensen en zetten hommels graag in voor 

de bestuiving van kastomaten. Daarnaast 

zorgen onze hommelvrienden ook voor 

lekkere paprika’s, courgetten, aardbeien en 

bessen. Hommelkolonies worden hiervoor 

zelfs op industriële schaal gekweekt. Met 

bedrijven als Biobest en Koppert behoren 

de Lage Landen tot de absolute wereldtop 

in hommelkweek.

Koekoeken op de loer

Over het algemeen lijkt het er vredig aan 

toe te gaan in een hommelnest, maar schijn 

bedriegt. Er liggen namelijk kapers op de 

kust. Koninginnen van koekoekshommels 

vertikken het om zelf hun poten uit de 

mouwen te steken. Ze dringen het nest van 

een andere hommel binnen en verjagen er 

de zittende koningin van haar troon. Komt 

het tot een gevecht op leven en dood, dan 

zal zij vaak aan het langste eind trekken. 

Koekoekshommels zijn immers sterker, 

beter bewapend en goed bepantserd. 

In ons land komen zeven soorten 

koekoekshommels voor, die allemaal hun 

eigen specifieke gastvrouw lastigvallen. 

Eenzame bruidsweken

Op het einde van de zomer is voor de 

meeste hommels het liedje uit. De koningin 

produceert nog snel een serie mannetjes 

en maagdelijke koninginnen, waarna de 

hele kolonie in elkaar stort. De nieuwe 

koninginnen starten met een spectaculaire 

bruidsvlucht achtervolgd door een zwerm 

hitsige mannetjes. De bruidsvlucht 

verandert in gerollebol in de struiken 

wanneer een mannetje erin slaagt haar vast 

te grijpen. De eigenlijk daad wordt maar 

zelden waargenomen. Eens bevrucht zal de 

verse ‘queen bee’ haar interesse in mannen 

volledig verliezen. Ze gaat dan stilletjes op 

zoek naar een knusse overwinteringsplek 

onder de grond zodat ze goed uitgeslapen 

aan het drukke voorjaar kan beginnen.

Hommels over de grenzen heen

Van 2016 tot 2020 werkt Natuurpunt aan 

het Interregproject SAPOLL. Samen met 

enkele Waalse en Noord-Franse partners, 

en met ondersteuning van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 

de provincies Oost- en West-Vlaanderen, 

wordt een grensoverschrijdend actieplan 

voor wilde bestuivers opgemaakt. 

Daarnaast organiseert Natuurpunt heel 

wat cursussen en andere activiteiten in 

Oost- en West-Vlaanderen rond wilde bijen 

en zweefvliegen.  

 

Volg het project via  

www.natuurpunt.be/sapoll.

30
Ons land telde ooit 30 hommelsoorten. 

Zo’n acht soorten zijn door intensive-

ring in de landbouw en habitatverlies 

verdwenen. En nog minstens een  

handvol staan op het punt te verdwij-

nen. Hommels zijn daarmee een van  

de sterkst bedreigde groepen bijen.

Enkele honderden 
In tegenstelling tot de honingbij leven 

hommels in meer bescheiden kolonies. 

Waar honingbijen met 40.000 tot 

60.000 werksters een echte ministaat 

vormen, doet een gemiddelde hom-

melkolonie het met enkele tientallen  

tot honderden werksters.
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ANTWOORD: Nee, bijenhotels moet je niet poetsen. Bijen 

gebruiken jaar na jaar hetzelfde bijenhotel en kuisen zelf gaatjes 

uit waar nodig. Zo’n hotel gaat echter geen eeuwigheid mee; een 

houten blok met gaatjes kan tot tien jaar functioneel zijn, terwijl 

kruidige en rietstengels vaak sneller vergaan. Vernieuw nooit het 

hele hotel in één keer, want dan verwijder je alle beestjes. Vervang 

elke winter een deel van de stengels. In een houten blok kan je ook 

af en toe gaatjes bij boren. Zo kan je jaar na jaar blijven genieten 

van de vele solitaire bijen en wespjes in je hotel.

Moet ik een bijenhotel 
schoonmaken?1

aan de redactie vragen

Wilgen als nectarkroeg

Sneeuwklokjes, krokussen en andere voorjaarsbloeiers zijn voor hommels en andere beestjes 
die net uit de winterslaap ontwaken onontbeerlijk. Maar uitbundige nectarbronnen kan je 
ze niet noemen. Die zijn er zo vroeg op het jaar eigenlijk nauwelijks. Maar wanneer de 
wilgen bloeien, is het feest voor de insecten. Dag- en nachtvlinders, honing- en wilde bijen, 
zweef- en andere vliegen: ze foerageren massaal op bloeiende wilgen. De grijze zandbij 
verzamelt zelfs alleen maar stuifmeel van wilgen. Die vervoert ze naar haar nestgang, 300 
meter verder. Ook voorjaarsuilen (nachtvlinders) en zweefvliegen als het wilgengitje zijn erg 

vaak op bloeiende wilgen te vinden. Alleen daarom al is de boswilg, de vroegstbloeiende der 
wilgen, een aanrader in jouw tuin!

Seizoensweetjes

Ken je deze zwart-gele spinnetjes? Nee? Het zijn 
kruisspinnen, maar in jong stadium. In de lente zijn 
kruisspinnen nog baby's die als een bolletje samen-
troepen. Bij verstoring stuiven ze uit elkaar, om enkele 
minuten later weer gezellig bij elkaar te zitten.
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Wanneer de wilgen bloeien, is het feest voor de insecten.

3
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Zombiebijen zoeken

Van honingbijen is geweten dat ze inwendige darmparasieten hebben, maar ook wilde bijen worden geparasiteerd. Het bizarre 
zandbijwaaiertje leeft enkel bij zandbijen. Het vrouwtje brengt haar hele leven door in de gastheer. Ze ziet er larfachtig uit en 
steekt enkel haar kopborststuk naar buiten. Het is een klein bultje tussen de achterlijfssegmenten van de bij. Het mannetje valt 
meer op; hij heeft waaierachtige vleugels en opvallende antennes om geurstoffen van het vrouwtje op te sporen. Mannetjes leven 
maar enkele uren en hebben maar één doel: een vrouwtje bevruchten. 

Wil je zo’n waaiertje zien? Ga dan vroeg in het jaar op stap: de eerste zandbijen van het jaar zijn vaak geparasiteerd; ze zijn sloom 
en lijken wel zombiebijen.
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Seizoensweetjes

Ik zag een zwart eekhoorntje.  
Is dat een andere soort?2 3

ANTWOORD: Een diervriendelijke tuinvijver is geen vierkante 

waterpartij met steile betonnen oevers. Een vijver met zacht 

afhellende oevers en ondiepe zones (ca 15 cm), liefst aan de 

zonnige kant, laat amfibieën toe om je vijver makkelijk te verlaten. 

Bovendien stijgt de watertemperatuur in de ondiepe zones sneller, 

wat de ontwikkeling van de eitjes en larven van kikkers en 

salamanders bevordert en hun overlevingskansen ten goede komt. 

Waterplanten zijn een goede schuilplaats. Kies voor inheemse 

soorten en vermijd dat dennennaalden en bladafval in het water 

terecht komen. Meer tips lees je op www.natuurpunt.be/vijver

Hoe leg ik mijn tuinvijver  
best aan voor amfibieën?
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Mannetjes leven maar enkele uren en hebben 
maar één doel: een vrouwtje bevruchten.

Hoewel er honderden nestgangen op enkele 
vierkante meters liggen, zorgt elk vrouwtje  
toch alleen voor haar eigen nestje.

Leven solitaire bijen toch in groep?

Op zonnige maart- en aprildagen gonst het van de bijtjes en de hommels. Vooral op zanderige gronden wordt 
het druk. De meerderheid van de solitaire bijen maakt een nestgangetje in de grond en die holletjes liggen dicht 
bij elkaar. Zo lijken solitaire bijtjes toch niet zo alleen. Een groep nestjes noemen we een aggregatie. En hoewel 
er honderden nestgangen op enkele vierkante meters liggen, zorgt elk vrouwtje toch alleen voor haar eigen 
nestje. Mannetjes houden zich niet met broedzorg bezig. De nestjes liggen zo dicht bij elkaar omdat de lokale 
omstandigheden perfect zijn;  juist dat zanderige plekje met een droge en kale bodem dat lekker in het zonnetje 
ligt, wordt door al die vrouwtjes beschouwd als de ideale nestlocatie. Solitair, maar dus niet solidair!

ANTWOORD: Nee, er is in Vlaanderen maar één wijdverbreide 

soort eekhoorn: de rode eekhoorn. Bij die soort komt het geregeld 

voor dat de vacht in de winter donkerder is, tot zelfs zwartachtig. 

Ook kleurafwijkingen zoals melanistische vormen (die nagenoeg 

zwart zijn) komen in zeldzame gevallen voor. De mooie oorpluim-

pjes, typisch voor onze Europese rode eekhoorn, zijn een echt 

winterkenmerk. Heb je zelf ook zo’n donkere eekhoorn gezien? 

Voer hem in waarnemingen.be.
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JNM-zomerkampen  
De lente is in het land en dat betekent dat je stilaan ook van de zomer mag 

beginnen dromen. Voor JNM’ers betekent 'zomer' eerst en vooral ‘op kamp 

gaan’. In de vrije natuur, samen met een bende kinderen die dol zijn op groen 

en al wat groeit en bloeit in die natuur. 

De piepers van JNM (7 tot 12 jaar) vertrekken op piepkamp. Kampen werken 

vaak rond een thema, maar natuur en milieu worden er altijd in verwerkt. 

Je vindt alle kampen op www.jnm.be/kampen. 

Daar kan je ook inschrijven. De inschrijvingen* gaan open op woensdag 29 

maart, om 7 uur ’s ochtends.  

*Let op: inschrijven voor een kamp kan enkel als je JNM-lid bent. Dus wil je mee op JNM-kamp, sluit je 
dan snel aan bij JNM. Het eerste jaar kost je lidmaatschap maar 5 euro. 

Navir insectenloep  

Breng de natuur dichterbij met deze insectenloep 

met dubbele loep (2x en 4x). Handig om dieren te 

observeren en daarna weer vrij te laten.

Artikel Nr.: 97050 

Ledenprijs: € 3,60

www.natuurpunt.be/winkel

Muizenpipi  

Muizen kunnen hun blaas slecht controleren. Eigenlijk plassen ze de 

hele tijd als ze rondlopen. Bovendien gebruiken muizen vaste banen 

door het veld. Niet zo slim. Sommige roofvogels, zoals de torenvalk, 

kunnen met hun speciale ogen de muizenpipi zien. Die reflecteert 

namelijk het ultraviolet licht van de zon. Op die manier vinden 

torenvalken hun favoriete maaltijd gemakkelijk in het veld.

ANTWOORD: De meeste sterven nog voor ze kikker zijn. Het 

grootste deel van de kikkervisjes gaat verloren. Ze vallen ten prooi 

aan vissen, libellenlarven en andere rovers, uitdroging of 

schimmels. Maar de jonge kikkers die wel de kant op weten te 

klimmen worden gelukkig wel oud. Een volwassen kikker of pad 

houdt het gemiddeld vijf tot tien jaar vol. Sterke, slimme dieren 

kunnen zelfs 15 jaar oud worden. Dan moet je wel uit de buurt van 

reigers, vossen of roofvogels blijven.

ANTWOORD: Om goed te kunnen proeven! Vliegen onderzoeken 

hun voedsel met de chemoreceptoren onder hun poten. Als een 

vlieg ergens op landt, kan die meteen proeven of hetgeen hij op zit 

eetbaar is. Met al dat geproef worden de receptoren natuurlijk vuil. 

Wrijvend poetst de vlieg ze schoon, klaar om naar de volgende 

smaaktekst te vliegen.

Hoe oud wordt  
een kikker? 

Waarom wrijft een vlieg  
altijd in haar pootjes? 1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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   Een dagje regen 

Het mag tijdens de paasvakantie gerust een dagje regenen. 

Ideaal voor de Vlaamse jeugdfilm Cloudboy. Die vertelt het 

verhaal van de 12-jarige stadsjongen Niilas die, zolang hij 

zich kan herinneren, bij zijn papa woont. Zijn Zweedse 

mama Katarina kent hij nauwelijks.  Tijdens de zomerva-

kantie moet de verlegen Niilas –zeer tegen zijn zin- afreizen 

naar Lapland waar zijn moeder en haar nieuwe gezin bij de 

Sami, tussen de rendieren, wonen. De rendiertrek is volop 

aan de gang en ook Niilas moet een handje toesteken. 

Tegen alle verwachtingen in beleeft Niilas in de Zweedse 

natuur, de meest avontuurlijke zomer van zijn leven.

De film speelt vanaf 5 april in de bioscoop.

Win! 
Aan snelle avonturiers geven we 10 duotickets voor de film 

weg. Deelnemen kan tot 31 maart.

www.natuurpunt.be/win

Win!
Met een zakmes kan je zoveel meer in de natuur. Van een vlier 
kan je bijvoorbeeld heel makkelijk een fluitje snijden. Zoals 
met de Opinel mes N°9, een vouwbaar mes uit roestvrij staal 
en beuk.

Antwoord op de vraag: “Wat is het ideale natuurmedicijn 
tegen rijsziekte” en wie weet neem jij binnenkort je eigen 
zakmes mee op tocht.

www.natuurpunt.be/win

 
Niet gewonnen? Ga vlug naar de A.S Adventure 
winkel in je buurt voor dit mes.

  EHBO 
Gember op de achterbank

Natuurlijk ga je liefst met de fiets op stap. Of te voet. 

Maar af en toe is er geen ontsnappen aan: je moet de 

auto in. Op de achterbank nog wel. Als je maag al 

ronddraait voor je aan het einde van de straat bent en 

je bij aankomst op de bestemming zo groen ziet als een 

marsmannetje, heb je last van autoziekte. 

Het wondermiddel: gember!

Je bent best een beetje voorbereid, want om gember 

uit het vuistje te eten, moet je toch al een held zijn. 

Dus: 

Schil de gember en snijd in kleine blokjes. 

Klein betekent echt klein: maximum een halve cm, 

liefst nog een beetje minder.  

Die stukjes kan je zo opeten, maar je kan er ook  

een (heel klein) beetje suiker over strooien.

Weg misselijkheid! En je krijgt er ook nog een  

frisse adem van.

Alle kinderen naar buiten
 

Leg die tablet opzij en ga naar buiten. Ga waterdiertjes 

vangen, in bomen klimmen, je eigen parfum maken of een 

hut van takken bouwen. Plezier verzekerd. Dit grote 

activiteitenboek staat vol buitenactiviteiten, natuurwee-

tjes, zoekkaarten en spannende opdrachten.

 

De natuur is vier seizoenen lang één 

grote speeltuin. Dit boek nodigt jou, 

je (groot-)ouders en juffen & 

meesters uit om in de natuur te 

trekken.

Artikelnummer: 0115797

Ledenprijs: € 26,95

www.natuurpunt.be/winkel
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NATUUR ...in de stad

D
e winter is voorbij. Hopelijk ben je 

er zonder kleerscheuren door 

geraakt. Dat is dan deels te danken 

aan de duizenden tonnen strooi-

zout, elke winter weer, vaak bij 

nacht en ontij verdeeld over de Vlaamse wegen.

Hier in Mechelen wordt vooral de ring rond de 

binnenstad stevig gezouten om verkeersellende 

te vermijden. In april verschijnen op de  grazige 

middenberm van de ring, tussen het schrale 

wintergras, tapijtjes van kleine witte plantjes.  

Bij nadere beschouwing blijken die er eerder  

uit te zien als uitgespreide vetplantjes, met 

driepuntige, ietwat komvormig geplooide 

blaadjes. De officiële naam is lepelblad, Deens 

lepelblad om precies te zijn.

Deens lepelblad groeit normaal aan zee, en  

niet alleen in Denemarken. In een tijd voordat 

Sinterklaas massaal appelsienen begon te 

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 (maar kijk wel uit 

voor het verkeer).

Deens lepelblad 
importeren uit Spanje, had het onooglijke  

plantje bij zeelui een reputatie als middel tegen 

scheurbuik omwille van het hoog vitamine 

C-gehalte.

Tegenwoordig komt Deens lepelblad meer voor 

in het binnenland dan aan zee en dat heeft dus 

alles te maken met het pekelen van onze wegen. 

Andere planten op de middenberm hebben het 

allicht knap lastig met dat zout smeltwater. 

Deens lepelblad is één van de weinige planten 

die hiervan gebruik maken om hun plaats op te 

eisen. Met hun gladde, vlezige blaadjes en 

stengels zijn ze perfect bestand tegen uit- 

droging, het grootste gevaar dat zout vormt.  

In het voorjaar bloeit de soort massaal, om 

daarna volledig uit het zicht te verdwijnen.  

De zaadjes liggen dan geduldig te wachten op 

een volgend voorjaar. In de zomer wordt dezelfde 

groeiplek ingepalmd door hertshoornweegbree, 

nog zo’n pekelplant, maar dat is een ander 

verhaal.
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...in je tuin

N
et niet de zanglijster geworden. 

Gestrand op een eervolle tweede 

plek, na de groene specht.

In onze tuin komt de zanglijster 

vaak op bezoek, maar blijft ze  

toch in de schaduw van de alomtegenwoordige 

en veel minder schuwe merel. Tussen de 

merelzang door hoor je maar af en toe een 

zanglijster weerklinken. Hoewel de zanglijster 

qua virtuositeit misschien wel een trapje hoger 

staat dan de merel, mis ik in haar zang samen-

hang en emotie. Telkens herhaalt ze een strofe 

een paar keer, alsof ze aan het oefenen is, alsof  

ze niet zeker is van haar stuk, maar een echte 

vloeiende symfonie zoals van een merel, vol 

melancholie, dat heb ik nog nooit gehoord.

Net als onze merels is de zanglijster verzot op  

de hulst- en taxusbessen. De merels zijn eerst, en 

vooral ook dominant, en dus moet een zang- 

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. In ruil 

helpt de natuur jou soms een 

handje!

En de vogel van het jaar 2017 is …
lijster vaak het onderspit delven. Hier en daar 

kan ze wel iets meepikken van de overvloed.

Toch is de zanglijster op één vlak de beste.  

Ze kan iets wat merels blijkbaar nog niet onder 

de knie hebben, of in de vingers, of hoe zeg je dat 

eigenlijk voor een vogel?  Zanglijsters zijn verzot 

op huisjesslakken. Ze pikken ze op uit je moes-

tuin en trekken ermee naar een nabijgelegen 

steen. Daar hameren ze het huisje stuk en 

peuteren ze de slijmerige delicatesse eruit. 

Omdat ze daarvoor vaak dezelfde steen gebrui-

ken als aambeeld, spreken we van een lijster-

smidse. Ook al is de vogel zelf nogal discreet, als 

je zo’n lijstersmidse in je tuin vindt, verraadt de 

verzameling leeggoed zijn aanwezigheid.

Virtuoos zanger en vriend van de moestuinier: 

zo’n vogel is altijd welkom in de tuin!
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...in close-up

A
an het eind van de zomer hangen 

ze al klaar, de katjes van de 

hazelaar. Ze zijn nog gesloten en 

zullen dat nog een klein halfjaar 

blijven. Tot op een bepaald 

moment het sein gegeven wordt om de schubben 

te openen. Dat sein is het begin van de lente.  

Of toch hetgeen de hazelaar het begin van de 

lente acht te zijn. Soms zijn ze te vroeg en 

beginnen de katjes al te stuiven, waarna een  

late winterprik alles teniet doet.

De hazelaar is één van die struiken die hun 

stuifmeel via de wind verspreiden. Dat gebeurt 

best voor ze de eigen bladeren ontvouwen, want 

anders plakt alle stuifmeel daaraan en geraakt 

het niet waar het moet zijn.

De katjes zijn de mannelijke bloeiwijze. Op 

eenzelfde struik vind je ook de vrouwelijke 

bloeiwijze. Ten minste, als je heel goed kijkt.  

De vrouwelijke bloempjes zijn kleine knoppen 

waaruit een kransje kersrode stempels tevoor-

schijn priemen als kleine suikerstokjes. Die 

gelijkenis is nog sterker als er al stuifmeelkorrels 

aan kleven. Die zijn normaal gesproken van een 

andere hazelaar afkomstig, want de vrouwelijke 

bloempjes worden pas wakker als de mannelijke 

katjes van de eigen struik uitgestoven zijn. 

Vroegrijpe vrouwtjes worden dus bevrucht door 

mannelijke laatbloeiers.

Als je geregeld nog eens terug gaat kijken naar 

diezelfde vrouwelijke bloempjes, dan zie je de 

rode zuurstokjes verdwijnen en zwelt de knop  

op tot er in de herfst een koppel half verpakte 

hazelnoten uit tevoorschijn barsten! Je volhar-

ding is beloond: smakelijk!

 
 

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.  Neem deze 

keer zeker je vergrootglas mee!

Waar komen de hazelnoten vandaan?
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Webshop | winkel.natuurpunt.be
Natuur.winkel Limburg | Kiewit

Natuur.winkel Antwerpen Noord

Optiek Porteman 
Natuurpunt optiekshop | Ieper

AS ADVENTURESights Of Nature 
Natuurpunt optiekshop | Brugge

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

Optiek Mertens 
Natuurpunt optiekshop | Leuven

WWW.KITEOPTICS.COM

Adv_KiteOptics_NP2017.indd   1 21/11/2016   15:34:04
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Op stap met

 op stap met...

     Bart  
  Hoelbeek

Bio  
 
Bij Bart zitten natuur en milieu 

verweven in zijn dagelijks 

leven. Hij werkt als duurzaam-

heidsambtenaar bij de 

gemeente Lanaken. Ook in zijn 

vrije tijd zet hij zich volop in 

voor de prachtige natuur in 

Lanaken. Dit doet hij nu al 10 

jaar in nauw overleg met de 

andere vrijwilligers. Op 

sportief vlak is hij ook een 

bezige bij: wandelen, fietsen 

en badminton.

Woensdag 14u05
 

De ezeltjes vertoeven in de Oude Weerd. Daar zetten we ze  

in voor begrazing. Het zijn lieve en zelfredzame dieren.  

We moeten ze niet bijvoederen. Soms organiseren we voor 

kinderen leuke ezeltochtjes.

WO 14:05

ZA 16:20

DO 09:15
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Op stap met

Zondag 14u10

Alle kinderen, en stiekem ook de volwassenen, worden meteen 

door onze ezels aangetrokken. We verwennen ze vandaag extra 

met wortels die de kinderen met veel plezier toesteken.

Zondag 15u40

We wandelen door de Oude Weerd. Zo kunnen onze leden zien 

wat we de afgelopen jaren allemaal bereikt hebben. Hoe de natuur 

erop vooruit is gegaan dankzij hun steun.

Zondag 17u30

Met het beheerteam zitten we nog even samen en kijken we terug 

op een rijk gevulde dag. Het geeft veel voldoening om al die 

stralende gezichten te zien. Een vermoeiende dag wordt mooi 

afgesloten.

Donderdag 09u15

We willen graag dat alles in orde is voor zondag, onze 

ledendag. Daarom doen we nog wat last minute snoei-

werk, zodat onze wandelpaden er piekfijn bijliggen.

Zaterdag 16u20
 

Ik wandel nog eens door het gebied. Aan de waterplas 

observeer ik de watervogels: krakeend, grote zilverreiger, 

wilde eend ... Zo heb ik toch al een idee van wat we 

morgen kunnen verwachten. Het ziet er veelbelovend uit.

Zondag 11u35
 

Samen met de vrijwilligers overloop ik de laatste zaken 

die nog moeten gebeuren voordat de leden aankomen. We 

verdelen de taken en kijken de inschrijvingen na.

ZO 15:40

ZO 14:10

ZO 17:30
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H
et was een merelmisdaad. 

Lang geleden, maar de spijt 

is er niet kleiner op gewor-

den. Ik zie het geronnen 

bloed nog aan weerszijden 

van zijn snavel. De merel zat in een oude 

papegaaienkooi, onder het keukenraam.  

Of hij het heeft gehaald, wil ik vergeten.  

Ik weet alleen nog dat ik mijn best heb 

gedaan. Ik zocht wormen voor de merel, 

alsof hij écht moest worden gered. Het 

verschil maken in andermans leven is ook 

zó verschrikkelijk leuk!  

De merel kreeg veel bezoek aan de kooi. 

Daar was ik verwonderd over. Tenslotte zat 

hij daar maar wat. Hij had nog geen enkele 

noot gezongen, maar het publiek was er al. 

En ook ik verheugde mij op de melodie van 

de toekomst. Uiteindelijk heb ik nooit wat 

gehoord. De merel zweeg. Hij deed zich pijn 

aan wanhoop en traliewerk. Ik kan mezelf 

wel voor de kop slaan voor zoveel onbenul. 

Mereljongen zingen niet! En die toeschou-

wers waren geen toeschouwers. Het waren 

zijn bezorgde ouders.

Als ik me destijds nergens had mee 

bemoeid, was het allemaal goed gekomen 

met de merel. Maar nee! Ik moest en zou.  

Ik gaf  hem wormen. In ruil moest hij tam 

worden, zingen en op mijn hoofd zitten.  

Ik fantaseerde een crisis bij elkaar om mijn 

liefde voor het vogelrijk te kunnen bewij-

zen. Terwijl het mereljong alleen maar aan 

het uitvliegen was! Ik had hem gewoon in 

het gras moeten laten zitten. 

Maar ik heb geleerd. Ik wil een fatsoenlijke 

vogelaar zijn. Wat wil zeggen: ik laat alle 

vogels met rust. En nog belangrijker:  

ik verwacht er nooit iets van terug. Daarom 

was ik eerst ook voorbij de merel gefietst.  

Ik dacht alleen maar: Tiens, die gaat niet 

opzij. Maar toen ik terug naar huis reed, zat 

hij er nog, met nog een merel erbovenop. 

Die plukte hem de pluimen uit het lijf. En 

toen kréég ik het opnieuw, mijn oud zeer.  

Ik stopte. 

De wilde merelman vloog met veel lawaai 

weg. Zwarte rotzak! Mijn vriend bleef ter 

plaatse. Moest ik? Kon ik? Ik was niet zeker. 

Maar vijf tellen later zat ik met een merel 

op de fiets. Ik hield hem tegen mijn jas en 

trapte op de pedalen. Hij kneep zijn oogjes 

dicht en liet zijn koppetje hangen. Ik 

vloekte: Mens, denk je weer het verschil te 

maken! Wat ga je doen? Laat de natuur 

haar gang gaan. Direct gaat hij nog dood 

van de schrik. 

Ik stond in de keuken met de merel. Zijn 

pootjes zaten er nog aan. Alles zat er nog 

aan. Maar hij was zo moe. Hij deed niks 

meer. Ik wilde hem troosten, ook al bestaat 

troost niet in het vogelrijk. De troost was 

voor mezelf bedoeld. Ik kon het weer niet 

verdragen. Moest hij in een kartonnen 

doos? Lustte hij kippenvoer? Ik had geen 

tijd om een worm te zoeken. Ik moest weg 

en de merel ging dood. Het enige wat ik nog 

kon doen was beslissen waar. 

Het regende. Ik zette de merelman buiten, 

onder de tafel. Hij bewoog niet. Ik sloot de 

achterdeur en vertrok met de woorden: Dag 

lieve merel. Word snel weer beter. Het sloeg 

nergens op, maar het moest, omdat ik een 

merelmisdaad op mijn geweten heb.  

’s Avonds was hij weg! Ik heb een merel 

gered. Misschien moet de lente mij toch 

dankbaar zijn.

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.

Merel  

Dit stukje gaat  
over drie merels,  
een zielige, een 
zwarte rotzak  
en nog eentje.

An



De leukste vakanties 
midden in de natuur

Bij Landal GreenParks vindt u altijd uw ideale vakantie. Met vier parken in 
België, in Limburg en de Ardennen, geniet u dichtbij huis van een heerlijke 
vakantie. Liever iets verder weg? U heeft keuze uit ruim 80 bungalowparken 
in 9 verschillende landen. Of u nu van bos, strand, heide of de bergen houdt, 
vanuit uw accommodatie loopt u zó de natuur in.

Tot € 50,- Natuurpunt vakantievoordeel
*  Kijk voor meer informatie, voorwaarden en deelnemende parken op 

landal.be/natuurpunt2017 of bel 070-77 80 80 (0,30 EUR/min.) o.v.v. actiecode NTP45L.

tot
€ 50,- 
korting*

Sinds 1980 de Scandinaviëspecialist!

De Scandinaviëspecialist

WWW.NORDIC.BE

NORDIC INFO BVBA
Kasteelstraat 188, 9255 Buggenhout / Tel.: 052 55 52 54
Vrijdagmarkt 28/002, 9000 Gent / Tel.: 09 235 24 90
E-mail: info@nordic.be / Lic. 7039 
www.nordic.be

VELKOMMEN I NORD
Rondreis Lapland tot de Noordkaap

 > Vluchten in klasse L met Scandinavian Airlines
 > Huurwagen 13 x 24u
 > 13 overnachtingen in hotelkamer met ontbijt
 > Hurtigruten overtocht Honningsvåg – Tromsø
 > Overzichtskaart
 > Onze bekende informatiebrochures
 > Mogelijke afreizen: dagelijks van 01.05.17 tot 20.09.17
 > BTW incl.

© Christian Bothner / www.nordnorge.com 

€ 2.125
per persoon
vlucht incl.
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In beeld

Josip Wille

Pol Meert Maria Winderickx VanOpstal Elisabeth Fraeyman

Heeft ochtendstond écht goud in de mond? Wie bij het krieken van de dag op pad gaat, 
komt terecht in de magie van de ontwakende natuur. Genieten van het ochtendgloren, 
dat is genieten van de stilte en de zachtste kleuren ter wereld. Een aanrader.

GOUDEN 
OCHTENDGLOREN
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In beeld

Oproep
De zomer is niet compleet zonder 
zand tussen je tenen. Trippel naar 

het strand en stuur ons je foto’s van 
je strandvondsten.  

De mooiste foto’s verschijnen in 
Natuur.blad Zomer 2017.  

www.natuurpunt.be/oproep

Erwin Derous André Gielis William Gurdebeke

Steven Covent

Jan DepelseneerAnneleen Van Thillo

Dieter Demey
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Buiten gebeurt er van alles. Kijk, luister en geniet ... In de beken zwemmen jonge eendjes en kwaken 
de kikkers. De eerste planten staan in bloei. Pinksterbloemen, speenkruid en talloze voorjaarsbloeiers 
brengen de natuur weer op kleur. Vogels zijn volop bezig aan het bouwen van een nest. Het bos ontwaakt. 
Vogelzang overstemt de ochtendkilte. Reeën schieten weg tussen ontluikende struiken. De lente is 
begonnen!

Ook zin in het lentegevoel? Onze afdelingen organiseren veel activiteiten waarbij je de lente kan ontdekken.  
Hieronder een greep uit het aanbod.  

 � Voorjaarswandeling Hoge Beemortel, zondag 26 maart, Grasheide, Kerk Grasheide
 � Speenkruidwandeling in het Griesbroek, zondag 26 maart, Balen-Olmen, Centennial
 � Lente - vogeltelling, zondag 2 april, Antwerpen, Park Spoor Noord en Oost (Zuidelijke ingang Spoor Oost)
 � Fiets- en Wandelsafari, zondag 2 april, Putte, Lokaal Natuurpunt De Putter
 � Voorjaarbloeiers, zondag 2 april, Zoersel, bezoekerscentrum het Boshuis, Zoerselbos
 � Lente aan de Schelde, donderdag 6 april, Schellebelle/Wichelen, Aard in Schellebelle
 � Lentekriebels in het bos, zondag 23 april, Landskouter, Parking aan de ingang van het bos
 � Lente in de Zwinduinen en polders, zondag 23 april, Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute
 � De bijtjes en de bloemetjes, zondag 30 april, Wespelaar - Haacht, Parking Sporthal De Dijk
 � Lente in de Baai van Heist, maandag 1 mei, Kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist
 � Lente aan de Bergenmeersen, donderdag 4 mei, Uitbergen/Berlare, Uitbergenkerk
 � Nachtegalenwandeling, zondag 7 mei, Zemst, Aanlegkade sluisweg

Het volledige aanbod en meer informatie op: www.natuurpunt.be/lente

Activiteiten
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Trek je wandelschoenen aan

EN GA EROPUIT
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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

21/03 Lezing: Flirten in 't groen Tiegem

22/03 Module: Amfibieën en reptielen Westerlo

24/03 Lezing: Toen de dieren nog spraken ... Vorselaar

26/03
Praktijkcursus: Sleutelen van  
plantenfamilies 

Ranst

27/03 Waarnemingen.be en mobiel invoeren Neerpelt

28/03 Cursus: Steltlopers Hallaar

01/04
Workshop: Hoe bouw ik een  
insectenhotel? 

Lebbeke

25/04 Roadshow: Natuur en welzijn Zandhoven

24/04 Cursus: Inlandse orchideeën Oostende

02/05 Lezing: Wonderlijk Wild Beringen

04/05 Lezing: Geneeskrachtige planten Gent

05/05 Cursus: Vleermuizen Overijse

11/05 Cursus: Kijk op vlinders 
Veltem-
Beisem

12/05 Bosweekend voor gezinnen 
Houthalen-
Helchteren

20/05 Workshop: Natuurfotografie Genk

23/05 Cursus: Honingbijen en wilde bijen Zoersel

31/05
Module: Giftige & eetbare planten  
en kruiden 

Westerlo

10/06
Cursus: Proeven van klimaat en aan  
de slag met het weer 

Beringen

    Boeiende basiscursus  
voor elke natuurliefhebber
Zoek je echte natuurbeleving? Wil je basiskennis over de natuur 
opdoen? Dan hebben we natuurverkennerscursussen in de 
aanbieding. Je wordt ondergedompeld in de natuur in jouw buurt. 
Lokale deskundige vrijwilligers verzorgen de lessen en excursies.
www.natuurpunt.be/natuurverkenner

Nacht van de Steenuil 
In heel Vlaanderen kan je op 25 maart deelnemen aan de  

Nacht van de Steenuil. Die rakker met knalgele ogen 
heeft een voorliefde voor holle knotwilgen als 

broedplaats en wordt actief in de vooravond. 
Dit en nog vele andere zaken beleef je op de 

Nacht van de Steenuil. In heel Vlaanderen 
organiseren we activiteiten. Zin om 
het dapperste uiltje van Vlaanderen te 
ontdekken?

www.natuurpunt.be/nachtvandesteenuil

Fototentoonstelling  
“Natuurpunt Fotowedstrijd” 
Meer dan 1200 fotografen stuurden hun mooiste foto’s en 
filmpjes in voor de Natuurpunt Fotowedstrijd 2016. Zij brachten 
de schoonheid en de kwetsbaarheid van de natuur en het 
landschap in beeld.
40 beelden haalden de finale. Die stellen we nu aan je voor in 
een rondreizende tentoonstelling langs onze bezoekerscentra. 
Laat je verwonderen door de categorieën Macro, Mens en 
natuur en Water. 

www.natuurpunt.be/op-stap

Met de steun van de Vlaamse Landmaatschappij.
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AgendaAgenda

25.03
Aartselaar
CURSUS GIFTIGE PLANTEN  
Van welke planten in de tuin en de vrije 
natuur kan ik eten. Wat zijn de risico’s 
wanneer je toch een giftige plant eet? 

Zaterdag 25 maart, 10u-12u  
Zaal Leonaar, Sportcentrum,  
Kleistraat 204, Aartselaar

26.03
Brakel
ONTDEK 'T BURREKEN 
De gids  gaat met ons op ontdekking 
tussen de glooiingen van de parel van de 
Vlaamse Ardennen. 

Zondag 26 maart, 14u30-17u30
Perreveld 14, 9660 Brakel

26.03
Oud-Turnhout
ZALIGE ZONDAGSWANDELING 
MET JONGE NATUURPUNTERS 
Zorgeloze zondagswandeling in goed 
gezelschap, afgesloten met een  
verfrissende Gageleer! 

Zondag 26 maart, 13u15-17u
Bezoekerscentrum Landschap  
De Liereman, Schuurhovenberg 43,  
Oud-Turnhout

16.04
Sint-Jan-in-Eremo
‘GRUTTO GRUTTO!’ 
Op zoek naar weidevogels in de polders. 
Op het programma: gele kwikstaarten, 
kieviten, tureluurs en natuurlijk ook de 
grutto, de koning onder de weidevogels. 

Zondag, 16 april, 14u 
Kerk Sint-Jan-in-Eremo,  
Sint-Jansstraat 142, Sint-Jan-in-Eremo

23.04
Geraardsbergen
KLEURRIJKE WANDELING  
IN HET RASPAILLEBOS 
De lente kleurt het Raspaillebos wit, geel 
en blauw. Na de wandeling is  
iedereen welkom op de pannenkoeken-
slag van de JNM.

Zondag 23 april, 14u tot 17u
De Helix, Hoogvorst 2, Geraardsbergen

01.04
Avelgem
WRIEMELENDE AMFIBIEËN  
We controleren een achttal fuiken in 
verschillende waterpartijen in het Avel-
gemse meersengebied. De amfibieën- 
werkgroep vertelt over het onderwater- 
leven. Voor alle leeftijden.

Zondag 1 april, 8u-12u
Coupure Deweer, Meersstraat 45,  
Avelgem

23.04
Geetbets
WALK FOR NATURE - GEETBETS
Degusteer de Getevallei met een vroege 
ochtendwandeling of verrassende land-
schapsposten. Een boeiend symposium, 
muziek en tal van kinderacitiviteiten 
zijn de kers op de taart. 

Zondag 23 april, 7u-17u 
Getestraat, Linter

Op de 23e editie van de wildste plantenbeurs van Vlaanderen is het 
feest voor jong en oud. Er is doorlopend verkoop van wilde planten 
en een zeer groot aanbod van biotuinkruiden.  Dit jaar staat het 
lieveheersbeestje centraal, de Gentse Soort van het Jaar. Er zijn 
infostands, workshops, een biocafé met live muziek en heel wat 
randanimatie. Iedereen welkom!

Zondag 14 mei, doorlopend van 10 tot 17 uur
Bezoekerscentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, Gent

Wildeplantenbeurs  
   in de Bourgoyen
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23.04
Erembodegem 
DAUWWANDELING  
IN HET KLUISBOS 
Wandeling voor vroege vogels, al worden 
deze nadien voor de ‘inspanning’ wel  
verwend met een lekker ontbijt (€6). 
Vooraf inschrijven via 053-77 70 06.

Zondag 23 april, 7u-9u
Kluiskapel Hekelgem – Erembodegem, 
Kluisdreef 1/2, 1790 Affligem - Hekelgem

07.05
Genk
KOEKOEKSWANDELING  
IN DE MATEN
Horen we de koekoek roepen? Ga mee 
wandelen in De Maten onder leiding van 
een natuurgids. 

Zondag 7 mei, 9u-12u
Parking tegenover de Slagmolen,  
Slagmolenweg, 3600 Genk

06.06
Diepenbeek
AVONDWANDELING  
MET BOOMKIKKERCONCERT
We gaan in de schemering op zoek naar 
de boomkikker en andere geheimzinnige 
nachtgeluiden. 

Dinsdag 6 juni, 20u30-22u30 
Sporthal Demerstrand, Stationstraat 36, 
Diepenbeek

07.05
Lummen
VROEGE VOGELWANDELING  
MET PICKNICK-ONTBIJT
We vertrekken goed op tijd om de vroege 
vogels nog te kunnen horen en zien.  
Na de wandeling is er een ontbijt in het 
midden van de natuur!

Zondag 7 mei, 6u-8u
Parking Theepot, Ashoekstraat, Lummen

07.05
Kampenhout 
ONTLUIKEND EN  
ONTLUISTEREND TORFBROEK
Het Torfbroek is een klein, maar zeer 
gevarieerd laagveen. Je vindt er  
plassen, rietvelden, broekbos en  
soortenrijke natte graslanden.

Zondag 07 mei, 9u30-12u30
Einde Visserijlaan, Kampenhout

14.05 
Blankenberge
BROEDVOGELS  
IN DE UITKERKSE POLDERS
Onder begeleiding van een natuurgids 
gaan we op broedvogelsafari in de  
Uitkerkse polder. Laarzen en verrekijker 
aangeraden. Honden zijn niet toegelaten.

Zondag 14 mei, 9u-12u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

11.06
Klemskerke
WEIDEVOGELS  
IN DE POLDERGRASLANDEN
De fietstocht brengt je langs de mooiste 
poldergraslanden en richting een 
natuurontwikkelingsgebied in een oude 
kleiwinning. 

Zondag 11 juni, 14u
Parking Sint-Clemenskerk, 
 Clemensstraat, Klemskerke

Feestelijke opening 
van het Totterpad in 
het Grote Netewoud 

14.05 Meerhout
 

Langs het Totterpad totteren 
kinderen (en ouderen) samen met 

Bernard de bever. Samen klimmen, 
klauteren en lekker vuil worden, op 

zoek naar de bewoners van Het Grote 
Netewoud. Hiermee, en met allerlei 

animatie, wordt het Totterpad  
feestelijk geopend.

  
 

14 mei 2017, vanaf 13u
Bezoekerscentrum Grote Netewoud. 

Watermolen 8, Meerhout.

21.05
Herselt
OCHTENDWANDELING  
MET ONTBIJT
De Langdonken ligt op de overgang 
tussen de Kempen en het Hageland. Een 
paradijs voor heel wat zeldzame soorten.

Zondag 21 mei, 8u-12u  
Schuur Langdonken, Donkstraat 52, 
Herselt
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Het laatste woord

Het ledenaantal van Natuurpunt is gestegen 

boven de kaap van 100.000 gezinnen. Een 

mijlpaal. En een reden tot feesten. Maar het 

betekent ook een grote verantwoordelijkheid. 

Al die mensen rekenen erop dat we ervoor 

zorgen dat de natuur het beter doet in 

Vlaanderen. 

 

Dat doen we in de eerste plaats door natuur-

gebieden te kopen en te beheren, de natuur te 

bestuderen en vorming en educatie te 

voorzien. De basis daarvoor wordt gevormd 

door de vrijwilligers die op veel manieren hun 

engagement vorm geven. Daarvoor werken 

we samen met iedereen die de natuur een 

warm hart toedraagt. Maar als het nodig is, 

gebruiken we ook onze kracht om te wegen op 

het beleid zodat de belangen van de natuur 

worden veiliggesteld. 

De uitvoeringsbesluiten van het nieuwe 

Natuurdecreet gaan binnenkort in. Van bij de 

start stonden we achter uitgangspunten 

zoals het betrekken van privé-eigenaars bij 

natuurontwikkeling. Maar we hebben ons erg 

moeten inspannen om ze te doen bijsturen 

tot een werkbare regelgeving. Die moet 

ambitieuzer zijn dan het louter voldoen aan 

de Europese verplichtingen: ook kleinere 

natuurgebieden moeten kansen krijgen en 

samenwerking met lokale overheden moet 

mogelijk blijven. Die opdracht is geslaagd.

Soms moeten we ook druk uitoefenen rond 

grote publieke en private projecten. Waar 

mogelijk werken we actief mee aan oplossin-

gen. Soms hoor je dat “nergens nog een spade 

de grond in kan in Vlaanderen”. Dat is niet zo: 

neem de Scheldeverdragen. Daarbij werden 

de belangen van de Antwerpse haven, de 

veiligheid in het Scheldebekken en natuur-

ontwikkeling van bij het begin meegenomen 

in een grensoverschrijdend plan. Ook grote 

projecten kunnen lukken als de verschillende 

belangen evenwichtig zijn en van in het begin 

worden meegenomen.  

 

Aan beide zijden van de oceaan leeft politiek 

momenteel de overtuiging dat er moet 

worden geïnvesteerd in publieke infrastruc-

tuur. We zijn dan ook verheugd dat minister 

Schauvliege een extra budget heeft voorzien 

voor aankopen van natuurgebieden, onze 

natuurlijke infrastructuur. 

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

Om de natuur veilig 
te stellen gebruiken 
we onze kracht om te 
wegen op het beleid.
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                 Het woord 
              van de voorzitter



KORTING VOOR LEDEN NATUURPUNT!

Geef vogels een thuis
En geniet van meer leven in je tuin

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op nestkasten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB117

Kortingscode is geldig t/m 30-4-2017

Speciaal voor Natuur.blad lezers:Speciaal voor Natuur.blad lezers:Speciaal voor Natuur.blad lezers:

10% Korting
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Gezocht:
medewerker (m/v)
met een passie
voor natuur

Op zoek naar een job waarin je elke dag kan meewerken aan
een betere leefomgeving? Door het afvalwater van de Vlaamse
huishoudens te zuiveren, dragen meer dan 1.000 Aquafinners elke

dag hun eigen steentje bij tot het ecologisch herstel van onze waterlopen.
Of het nu een operator, ingenieur of administratief bediende is, bij elke
medewerker van Aquafin stroomt er blauwgroen bloed door de aderen.

Die gemeenschappelijke motivatie zorgt op de werkvloer voor een
grote verbondendheid. Ook buiten de werkuren zetten vele Aquafinners
hun engagement voor een beter leefmilieu verder, onder meer in
samenwerking met Natuurpunt. 

Wil jij er mee voor zorgen dat de otters, finten en ijsvogels terugkeren
naar onze waterlopen? Neem dan eens een kijkje op onze jobsite
www.werkenaanzuiverwater.be. Aquafin zoekt voortdurend nieuwe
medewerkers, verspreid over heel Vlaanderen, wie weet is er wel juist
een vacature met jouw naam erop!
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