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Parels én de zwijnen: 
   groots avontuur  
  in Domein Kiewit

Levende  
    beken



* Actie enkel geldig voor Natuurpuntleden van 07/09 t.e.m. 08/10/2016 of zolang de voorraad strekt. Promotie niet verkrijgbaar in Luxemburg en Frankrijk.  
** Geldig op alle trekking-, bike-, kampeer- en reisartikelen. Niet geldig op GoPro, GPS’en en boeken. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

www.asadventure.com

Als Natuurpuntlid profiteer je niet alleen van exclusieve 
promoties, maar ook van 7% permanente korting op je 
aankopen**.

Exclusief voor Natuurpuntleden
Geen groenere samenwerking dan die tussen Natuurpunt en 
A.S.Adventure. Samen in de bres voor de natuur, dat schept nu 

eenmaal een band én … extra voordelen!

Fleece 
Crevasse High Collar
3122C60007 - 4949

€ 49,95

€ 35*
€ 49,95

Fleece 
Palomo Jacket men

3322C52042 - 4040

€ 89,95

€ 59*
€ 89,95
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De Vlaamse overheid erkent en steunt Natuurpunt, www.vlaanderen.be

Natuurpunt werkt in Wallonië samen met Natagora, samen zijn we partner 
van BirdLife International. Voor verschillende projecten kan Natuurpunt 
rekenen op financiële steun van de Europese Unie in het kader  
van het LIFE-programma, www.natuurpunt.be/life

V.U. Chris Steenwegen, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
 

Foto cover: Vilda/Jeroen Mentens. Geelgerande waterkever.
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   Natuur stopt niet  
aan een natuurgebied

B
ijen, kevers, vlinders, krekels … ik sta versteld van het aantal dieren dat ik zie en hoor in 

mijn tuin. Dat dank ik aan mijn wilde tuin. Niet iedereen vindt zo’n tuin mooi, maar  

soms is een kleine wild hoekje al genoeg om meer dieren aan te trekken.  

Je tuin ecologisch inrichten is maar een van de dingen die je kan doen voor de natuur in 

je buurt. Je inzetten voor de natuur stopt voor mij niet aan een natuurgebied.  

Zelf probeer ik zo ecologisch mogelijk te leven. Ik maak bijvoorbeeld geen verre reizen en richtte 

mijn huis milieuvriendelijk in. Ik probeer andere mensen te overtuigen door het goede voorbeeld  

te geven. Zo serveren we op onze Natuurpuntactiviteiten enkel bio-, fairtrade- of korteketen- 

producten.

Zorgen voor meer natuur doe ik graag samen met andere mensen. Werken in een natuurgebied en 

daarna samen gezellig iets eten en drinken: dat bindt mensen. Bovendien kijken we verder dan de 

grenzen van onze kern en afdeling. Regelmatig organiseren we activiteiten met Natuurpunt Linter. 

Die samenwerking verloopt heel vlot, ons draagvlak vergroot en er borrelen meer ideeën op. 

We gaan ook het gesprek aan met minder evidente partijen zoals landbouwers. Dat is niet altijd 

makkelijk. Sommige zien in Natuurpunt nog altijd een grote vijand. Gelukkig werken we met een 

aantal van hen goed samen, ze zijn zelfs lid van Natuurpunt. Toen we het Bolwerk, een gebiedje 

dat een overblijfsel is van een Spaanse citadel, probeerden te laten erkennen als natuurreservaat 

ondervonden we heel wat tegenwind. De poging mislukte maar we blijven zoeken naar een 

consensus. Ooit lukt het vast wel.

Mag ik je mee op sleeptouw nemen tijdens mijn activiteiten als vrijwilliger?  

Blader door naar pagina 44.
 

Groetjes,

     Nicole Smeyers,
voorzitster Natuurpunt Gete-Velpe  (Geetbets, Kortenaken en Zoutleeuw)  
en kern Zoutleeuw, conservator van het Bolwerk en de Meertsheuvel
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jouw voordeel

Korting voor je tuin 
Plantenverkoop via Natuurpuntafdelingen: krijg 
korting op je planten bij aankoop via verschillende 
afdelingen van Natuurpunt.  
www.natuurpunt.be/behaag-je-tuin 

Mijnbiotuin.be:  hier vind je biologische zaden, 
pootgoed, plantgoed, paddenstoelen en bloem-
bollen van de beste kwaliteit. www.mijnbiotuin.be

Ecoflora is een bijzondere ecologische kwekerij 
die zich specialiseert in inheemse, wilde planten en 
kruiden. www.ecoflora.be

Korting op je zonnepanelen  
Investeer vandaag in zonnepanelen van Linea 
Trovata en krijg als lid van Natuurpunt 125 euro 
korting op jouw bestelling. Voor elke duurzame 
energie-installatie schenkt het bedrijf ook 75 euro 
aan Natuurpunt. Al 1000 Natuurpuntleden kochten 
zonnepanelen aan. Vraag nu een gratis offerte aan. 

www.natuurpunt.be/partners/linea-trovata

48

12

41
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De gekraagde aardster schiet tijdens een regenbui  
haar sporen in de lucht.
Foto: Gert Arijs
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    Mijn 
BEELD

Kleine Nete is  
bruisendste beek

nieuws

Wuivende waterplanten. Kleurrijke 
ijsvogels. Flitsende vissen. Er zit 
weer meer leven in de Vlaamse 
beken. De jarenlange investeringen 
in waterzuivering, beekherstel en 
natuurgebieden beginnen vruchten 
af te werpen. Natuurpunt ging op 
zoek naar de bruisendste beek en 
vond die in de Kempen. De Kleine 
Nete is met stip de meest levende 
waterloop van Vlaanderen. De 
Limburgse Abeek en de Aa 
vervolledigen de top drie. Hoewel 
de opmerkelijke verbetering van de 
afgelopen decennia zeker een pluim 
verdient, is er nog veel werk aan de 
winkel. Pesticiden, meststoffen, 
niet-gescheiden rioleringsstelsels 
en overstorten zijn de grootste 
barrières voor proper water in 
Vlaanderen.

Gert Arijs, fotograaf, houdt van pisse-
bedden. Maar dat hij alle aspecten van 
de natuur prachtig in beeld kan 
brengen bewijst deze aardster.

“Op de foto staat een gekraagde aardster die 
tijdens een regenbui haar sporen de lucht in 
schiet. Ze groeien in bossen of aan bosran-
den, op plekken met weinig ondergroei en 
leven van dood organisch materiaal. Als de 
omstandigheden gunstig zijn, worden 
vruchtlichamen gevormd. Die lijken erg op 
bruine eieren en zijn daardoor moeilijk te 
zien tussen de herfstbladeren. Op dat 
moment zitten ze ook nog vast aan de 
ondergrondse zwamvlok. Nadien scheurt 
het buitenvlies los vanaf de top en krult het 
in driehoekige "slippen" naar beneden. De 
paddenstoel drukt zich met die slippen los 
van de zwamvlok en staat alleen bovenop 
het bladerdek. Het binnenste vlies, zichtbaar 
als een bol, heeft een gaatje om de rijpe 
sporen buiten te laten.

Hiervoor zal de paddenstoel moeten 
wachten op regen. Vallende regendruppels 
drukken tegen de wand van de bol en een 
wolk sporen wordt zo met kracht naar 
buiten gestuwd. Op de foto zie je dat als een 
klein deukje. Het fenomeen kan je fotogra-
feren tijdens een regenbui. Maar omdat 
water gevaarlijk is voor je fototoestel en 
flitsers, zorgden Kenny De Boeck en ik voor 
een gecontroleerde regenbui met een 
miniregeninstallatie. Zo bleef ons materiaal 
droog. Hier gebruikten we twee zachte 
flitsen vooraan en twee hardere achteraan. 

Zonder die tegenlichtflits zou het wolkje 
bijna niet zichtbaar worden.

www.gertarijs.be

Natuurpunt opent een nieuw  
bezoekerscentrum in de Groene vallei, 
in Erps-Kwerps. Streetartkunstenaar 
Dzia siert de gevel met een ijsvogel.

1500 burgers dienen een 
bezwaarschrift in tegen de 
bouwvergunning van Essers. De 
crowdfunding leverde al 12.000 
euro op.

1 juli

Gamma-uilen stelen de show tijdens de 
finale van het Europees kampioenschap 
voetbal.

11 juli

15 juli
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In de bres voor  
natuur en open 
ruimte rond  
Mechelen 

Rond de stad Mechelen vind je 
groene valleigebieden, bossen, 
multifunctionele landbouw. Je hebt 
er ook nieuwe fietssnelwegen, 
jaagpaden en wandelwegen. Maar 
vaak zijn de waardevolle stukjes 
open ruimte en de wegen versnip-
perd of geraken ze ingesloten door 
de toenemende verstedelijking. 
Natuurpunt, Agentschap voor 
Natuur en Bos en Regionaal 
Landschap Rivierenland slaan de 
handen in elkaar om de open 
ruimte en het recreatienetwerk met 
elkaar te verbinden. Op die manier 
wordt de streek landschappelijk en 
ecologisch versterkt, en wordt ze 
nog aantrekkelijker om te wonen, 
werken en leven. Voor het project 
krijgen de intiatiefnemers een 
subsidie van 240.000 euro van de 
Vlaamse overheid.
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Natuurpunt  
kalender 2017

Elke maand een unieke 
natuurfoto aan de muur? Met 
de kalender van Natuurpunt 
kan je een jaar lang genieten 
van foto’s van de finalisten van de 
ARGUS-Natuurpunt-fotowedstrijd 2015. Bij 
iedere maand is er ruimte voorzien voor 
notities.

- Formaat 24,5 x 24,5 cm 
- Inclusief stevige ophangbeugel 
- Vermelding van feestdagen 

Artikel Nr: 97828
Ledenprijs: 10 euro
Te koop in de Natuurpunt Winkel

Wintervogels

In dit prachtig boek van de hand van Lars 
Jonsson, staan observaties van 59 vogelsoor-
ten voorzien van exclusieve tekeningen. In zijn 
persoonlijke, ingetogen stijl vertelt Lars 
Jonsson over de kleuren van de vogels, het 
gedrag, de geluiden en de waardering voor de 
vogels door de eeuwen heen. Bestel nu en 
ontvang een exclusieve vogelposter bij het 
boek (zolang de voorraad strekt). In samen-
werking met Natuurpunt.

Te koop in de Natuurpunt Winkel.
Artikel Nr.: 1563060
Ledenprijs: 26,99 euro
Niet ledenprijs: 29,99 euro

Elke aankoop in de Natuur-
punt Winkel draagt bij tot 
meer natuur in Vlaanderen.

Wordt 2016  
het jaar van de 
ringslang?

Abdij Averbode  
beschermt  
vleermuizen op 
zolders

      NATUUR
    PRODUCT

Decennialang kwam de ringslang 
nauwelijks voor ten noorden van de 
Maas. 2016 lijkt het jaar van de 
doorbraak te worden. Intussen 
dook de slang op in West-Vlaande-
ren (Wervik), op verschillende 
plaatsen in Limburg (Maaseik, 
Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, 
Genk en Lommel), in het Brusselse 
Jette, in het Vlaams-Brabantse 
Hoegaarden en in het oosten van de 
provincie Antwerpen. Vooral via 
valleien en kanalen kunnen de 
slangen zich vlot verspreiden. Dat is 
goed nieuws: ringslangen vormen 
een aanwinst voor de natuur. Met 
haar lengte van een meter lijkt ze 
misschien wel behoorlijk indruk-
wekkend, maar de soort is volledig 
ongevaarlijk voor de mens.

Uit een studie van de vleermuizen-
werkgroep van Natuurpunt blijkt 
dat vijf verschillende soorten 
vleermuizen op de zolders van de 
abdij van Averbode verblijven. Zo 
zijn er ingekorven vleermuizen en 
kraamkolonies van de grijze 
grootoorvleermuis en de baard-
vleermuis. Een dergelijke verzame-
ling vleermuizen is uniek in 
Vlaanderen. Om de populatie goed 
te beschermen, gaan de paters van 
de abdij samenwerken met 
Natuurpunt en Regionaal Land-
schap Noord-Hageland. De zolders 
zullen op een aangepaste manier 
beheerd worden om verstoring in 
de kraamperiode te vermijden.

De atalanta is met glans de meest 
getelde vlinder tijdens de tiende 
editie van het Grote Vlinderweekend.

6-7 augustus

De Hobokense polderwandeling wordt 
door 5000 wandelaars verkozen tot 
wandeling van het jaar.

18 augustus

100 kamsalamanders die hun 
leefgebied dreigen te verliezen in 
de Dijlemonding, krijgen een nieuwe 
thuis in het Boortmeerbeeks broek.

20 augustus
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NIEUWE  
TOEGANGSPOORT 
VOOR HET GROTE 
NETEWOUD

In het hart van de Kempen ligt het Grote Ne-
tewoud, een reeks van natuurgebieden langs 
de Grote Nete en haar zijrivieren. Je wandelt 
van bloemrijke graslanden naar moerassen en 
vennen, passeert heide en landduinen en kan 
verdwalen in de bossen. In het midden van het 
woud ligt het bezoekerscentrum Grote Nete-
woud, mooi gesitueerd op een groene, histori-
sche site naast een 17de eeuwse watermolen.  
Samen met een aantal partners kon Natuur-
punt de site kopen. Het huidige bezoekers-
centrum breidt uit met de watermolen en 
wordt zo dé toegangspoort om de nabijge-
legen wilde natuur te ontdekken. Een LIFE-
project geeft de natuur in het Grote Netewoud 
een flinke duw in de rug.

  ‘Mooie natuur  
    in de achtertuin’
Jan Melis, schepen van de gemeente 
Meerhout en molenaar

Als elfjarige jongen woonde ik naast een molen die werd 

gerestaureerd. Dat die plots weer draaide vond ik fascine-

rend. Het liet me niet meer los en ik werd vrijwillig mole-

naar. Het is een van de redenen waarom ik aan de kar trok 

om de site van de watermolen te kopen. Ook als schepen 

van toerisme en cultuur, vond ik het belangrijk om die 

aankoop te realiseren. De site ligt pal in het centrum van het 

Grote Netewoud en is de perfecte plaats om een onthaal-

poort uit te bouwen. Door samen te werken met verschil-

lende partners konden we heel de site aankopen. Het is zeer 

waardevol dat we het Grote Netewoud openstellen voor het 

publiek.

Mijn gebied

WANDELEN EN FIETSEN 
Zin om het mysterie van het Grote Netewoud te ontsluieren? Er lopen 
verschillende fietslussen en wandelroutes door het gebied.  
 
Meer info op www.natuurpunt.be/grotenetewoud
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    ‘Perfecte 
ontmoetingsplaats’
Wim Pauels, medewerker 
bezoekerscentrum Grote Netewoud

‘Voor mij voelt dit 
gebied aan als thuis’ 
Lore Van de Craen, actieve vrijwilliger 
in Bezoekerscentrum Grote Netewoud

De populariteit van het Grote Netewoud zit in de lift. Er 

komen meer mensen naar onze evenementen en ook het 

aantal wandelaars stijgt flink. Daarom is er nood aan een 

beter bezoekersonthaal. Nu zitten we in de Wasserij, zeer 

mooi maar nogal klein. Daarom zijn we heel blij dat we de 

watermolen konden kopen. De ligging is perfect: vlakbij de 

natuurgebieden, fiets- en wandellussen en de dorpsrand. 

Bovendien stroomt de Grote Nete door het gebouw. We 

zullen de watermolen ombouwen tot een bezoekerscen-

trum met een fiets- en wandelcafé. Het wordt een ontmoe-

tingsplaats om te informeren, activiteiten te organiseren, te 

genieten van een terrasje …. 

Ik ben geboren in Meerhout en kwam hier in mij jeugd altijd 

lopen en wandelen. Nu loop ik nog steeds langs de Nete, de 

manier om tot rust te komen. Ik ben hier ook vrijwilliger in 

het bezoekerscentrum, daar hou ik me bezig met het 

organiseren van evenementen. Bij het vlinderweekend en 

vogelweekend van Natuurpunt zorg ik mee voor de kindera-

nimatie. Zo maken we heel wat knutselwerkjes met de 

kindjes: vlindermaskers maken, vogelkastjes en voederplank-

jes knutselen … Wat ook fijn is aan hier als vrijwilliger werken 

is dat het heel vrijblijvend is. Je kan zelf kiezen hoeveel taken 

je opneemt en wanneer je er tijd voor hebt.

Mijn gebied
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Doe mee

W
ie langdurig werkloos 

is en weinig of geen 

opleiding genoten 

heeft, belandt vaak in 

een vicieuze cirkel. Je 

vindt geen job die je vreugde schenkt, je 

verliest je motivatie, je werkritme en je 

zelfvertrouwen. Vervolgens vind je geen 

job omdat je die gewaardeerde eigen-

schappen mist. Het is goed om te 

beseffen dat het ook jou of mij kan 

overkomen. Soms is er weinig nodig om 

tussen de mazen van het net te glippen.

“De arbeidsmarkt ziet een probleem. Wij 

zien mensen als jij en ik die een nieuwe 

kans verdienen en die hun talent goed 

kunnen inzetten in het beheer van 

natuur”, zegt Joris Frederickx, die bij 

Natuurpunt de coördinatie van de 25 

ploegen voor z’n rekening neemt.

Mensen die in een begeleidingstraject 

zitten bij VDAB en langdurig werkloos 

zijn, kunnen aangeven dat ze voor 

Natuurpunt willen werken. De voor-

waarden zijn duidelijk: je moet in staat 

zijn tot fysiek werk, je moet bereid zijn 

om buiten te werken en je moet voldoen-

de Nederlands kennen om veilig te 

kunnen werken. Er volgt ook een 

persoonlijk intakegesprek.

HET PAPIER EN DE STYLO

“Mensen die bij ons aankomen, voelen 

zich vaak aan de kant gezet door de 

  Verborgen talenten  
schitteren in de natuur

Een moeilijke thuissituatie, weinig studiekansen, verkeerde vrienden of gewoon een slecht 

verwerkte tegenslag in het leven: er zijn duizend en één redenen waarom iemand uit de boot 

kan vallen op de arbeidsmarkt. Toch blijken mensen die lang zonder werk zitten heel wat 

verborgen talenten te hebben. Natuurpunt geeft 196 doelgroeparbeiders en -arbeidsters 

de kans om een nieuw verhaal te schrijven voor zichzelf, door te werken in de natuur. 

Met hun hard labeur leveren ze bovendien een belangrijke bijdrage aan de natuur, een 

maatschappelijke nood waar de gewone economie doorgaans te weinig interesse voor heeft. 

Tekst: Hendrik Moeremans
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samenleving. Door keer op keer afgewe-

zen te worden is hun zelfbeeld aangetast. 

Soms zijn ze hun respect kwijt tegenover 

de samenleving, waarvan ze de indruk 

hebben dat die hen niet respecteert”, 

zegt Sebastiaan Van de Heyning, 

ploegbegeleider in Turnhout. “Als je hen 

er dan van kan overtuigen dat ze meer in 

hun mars hebben dan ze zelf vermoed-

den of dat ze van grote waarde kunnen 

zijn in een team, dan bloeien ze open. 

Dat mogen meemaken beschouw ik als 

een voorrecht. Het is het allermooiste 

van mijn job.” 

Toch is het niet altijd rozengeur en 

maneschijn: soms maakt een doelgroep-

arbeider een groeisprong, maar het 

gebeurt ook dat iemand hervalt in oude 

gewoontes of dat het werk hem of haar 

niet ligt. “Het nieuwe verhaal moeten ze 

zelf schrijven”, benadrukt Sebastiaan. 

“Wij bieden alleen het kader en begelei-

ding met geduld: het papier en de stylo.”

NATUURTALENT

Een kort lontje, dat is het minste dat je 

kon zeggen van Carlo toen hij aan de 

slag ging bij de ploeg. Een kleine 

opmerking over z’n werk, een half woord 

dat slecht viel tijdens de schaft: het was 

genoeg om tot een woede-uitval te 

leiden. Het was ook de reden waarom 

het nooit lang duurde vooraleer Carlo 

ontslagen werd op z’n vorige jobs. 

“Geduld en een positieve aanpak zijn 

vaak de sleutel”, vindt de ploegbegeleider 

van Carlo. “We leggen de nadruk op wat 

goed gaat, op sterktes en talenten. 

Daarna werken we aan de mindere 

eigenschappen.” 

Bij Carlo deed die positieve benadering 

wonderen: snel viel op dat hij fantastisch 

goed was in het besturen van tractoren 

op de oneffen en vaak zompige terreinen 

waar gewerkt wordt. Hij kreeg de kans 

om dat talent verder te ontwikkelen en 

haalde een rijbewijs om ook grotere 

tractoren te kunnen besturen. Intussen 

kent Carlo de terreinen als geen ander. 

Op de centimeter nauwkeurig weet hij 

waar er wanneer gemaaid kan worden. 

Vooraleer de ploegbegeleider met het 

team aan zo’n maaiklus begint, gaat hij 

te rade bij Carlo. Carlo voelt zich 

duidelijk beter in zijn vel en de drift-

buien, die zijn verdwenen.

“Zeker wie al een tijdje meewerkt in de 

ploeg, heeft een fikse portie kennis en 

Natuurpunt bewijst elke 
dag opnieuw dat sociale 
economie werkt.
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Doe mee

ervaring in huis“, zegt Steffen Peelmans, 

ploegbegeleider van de ploeg in Ekeren. 

“Voor we aan een nieuwe opdracht 

beginnen, overleg ik met hen hoe we het 

zullen aanpakken. Vanmorgen nog 

moest een berk gezaagd worden, maar 

de gespleten stam was volledig in elkaar 

verstrengeld waardoor het moeilijk in te 

schatten was in welke richting de boom 

zou vallen. Ik riep Patrick, Jama en 

Brendan er bij voor advies. Meestal zijn 

hun ideeën erg waardevol, en bovendien 

motiveert die inspraak.”

“Onze ploegbegeleiders proberen 

voortdurend talenten op te sporen, en we 

geven onze arbeiders de kans om die 

verder te ontwikkelen“, zegt Joris 

Frederickx. Zo zijn er arbeiders die 

technisch sterk zijn en met gespeciali-

seerd materiaal hebben leren werken of 

zijn er echte houtkunstenaars in de ploeg 

van Ekeren, die van banken en bijenho-

tels bouwen een echt ambacht gemaakt 

hebben. In de toekomst willen we die 

specialisaties verder uitbouwen.”

UNIEK MODEL

Het bedrijf in de sociale economie van 

Natuurpunt geeft werk aan 196 arbei-

ders en 62 mensen die instaan voor de 

omkadering. Een wezenlijk onderdeel 

van de professionele tak van de vereni-

ging, als je weet Natuurpunt in totaal 

457 medewerkers heeft. De taken van de 

verschillende ploegen zijn uiteenlopend: 

ze leggen knuppelpaden, knotten, voeren 

energiescans uit, bestrijden exoten, 

maaien graslanden, beheren bosgebied 

of staan in voor de gallowaykuddes. 

Recent kwam daar de zagerij in Ekeren 

bij en een project rond het natuurvrien-

delijk inrichten van bedrijventerreinen, 

tuinen van zorginstellingen of speel-

plaatsen.

Die opdrachten komen van gemeenten, 

het agentschap voor Natuur en Bos of 

het OCMW, maar ook van de afdelingen 

van Natuurpunt. Voor grote klussen of 

lastige karweien staan vrijwilligers en 

doelgroeparbeiders zij aan zij, samen 

met hun botten in de modder. 

“Die samenwerking met vrijwilligers is 

vrij uniek in het landschap van de sociale 

economie”, zegt Joris. En de ervaring is 

vaak verrijkend, zo blijkt. “Heel wat 

arbeiders staan ervan versteld dat er 

mensen zijn die op vrijwillige basis werk 

willen verrichten voor de maatschappij.” 

Ook voor vrijwilligers is het vaak een 

verrassende kennismaking. Zij staan er 

op hun beurt vaak van te kijken hoe ruig 

uitziende mannen en vrouwen zoveel 

liefde voor de natuur aan de dag kunnen 

leggen. Dat maakt het een sociaal project 

én een natuurproject. 

Wat ook uniek is in het project: de 

ploegbegeleider werkt zelf mee en is 

tegelijkertijd ook sociaal werker. “Er is 

een tendens bij andere organisaties om 

die twee taken los te koppelen en aan 

twee personen toe te vertrouwen”, legt 

Joris uit. “Wij merken nochtans dat een 

meewerkende ploegbegeleider sneller het 

vertrouwen wint van z’n ploeg en de 

vinger aan de pols kan houden.”

WERKEN AAN TEVREDENHEID

Brendan (41) werkt al 14 jaar in de ploeg 

MAATWERKDECREET 

Sociale economie is er voor mensen die geen plek vinden in 

de reguliere economie. Omdat ze minder klokvast kunnen 

presteren of omdat ze af te rekenen hebben met persoonlijke 

problemen. Hoewel er diverse externe opdrachten zijn, is de 

sociale economie voor haar voortbestaan toegewezen op 

subsidiëring door de overheid. Momenteel wordt het 

maatwerkdecreet, dat die subsidieregeling en de voorwaar-

den regelt, grondig hertekend.  

Natuurpunt bewijst elke dag opnieuw dat sociale economie 

werkt. Elke werkdag, elk natuurresultaat, elke arbeider die 

door het werk zijn waardigheid hervindt, is een vurig pleidooi 

aan het adres van onze beleidsmakers om te kiezen voor de 

versterking van de sociale economie.

Voor grotere klussen 
staan vrijwilligers en 
doelgroeparbeiders  
zij aan zij. ©
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van Ekeren. Hij windt er geen doekjes 

om: “Natuurpunt heeft me van de 

afgrond gered. Na het vierde middelbaar 

op de tuinbouwschool was ik schoolmoe 

en ging ik werken. Of dat was het plan. 

Ik werkte voor de groendienst van de 

stad en in een fabrieksmagazijn, maar 

nergens kon ik langer dan een paar 

weken blijven.” 

“In totaal ben ik 5 jaar werkloos geweest. 

In die periode verveelde ik me stierlijk. 

Ik begrijp best dat sommige mensen dan 

naar drugs of alcohol grijpen of dat ze 

domme dingen gaan doen, uit pure 

verveling. Voor mij kwam de kans bij 

Natuurpunt net op tijd, denk ik.” 

“Steek mij niet weg in een magazijn met 

eentonig werk of ik word gek”, zegt Bren-

dan. Die passie voor buitenwerk helpt 

hem om het vol te houden in de winter-

maanden of tijdens een helse regenbui. 

Daarnaast is de variatie volgens Brendan 

een pluspunt: “geen dag is hier hetzelfde, 

de ene dag richten we een vleermuiskel-

der in, de andere maken we een vijver-

rand weer open voor rietvogels of maaien 

we voor orchideeën”. 

Tjerk (56) maakt deel uit van de eerste 

lichting van het sociaal project bij 

Natuurpunt in 1999. De gewezen kapper 

was voordien al actief als vrijwilliger bij 

de voorloper van Natuurpunt. “De 

natuur staat onder druk en ik zie hoe we 

daar met de ploeg iets aan doen. Poelen 

die weer bruisen van leven, bossen die 

opfleuren na het verwijderen van 

vogelkers: daar doe ik het voor.” 

“Toen ik hier begon, hadden we niet eens 

een camionette en telde de ploeg een 

vijftal arbeiders. Intussen is het een stuk 

grootschaliger geworden: de ploeg, de 

gebieden waarin we werken, de nieuwe 

loods.” 

Zelf is Tjerk er intussen ook 17 jaar 

ouder op geworden. “Ik wil zo lang 

mogelijk buiten blijven werken, des-

noods aan een lager tempo. Maar ik hou 

er ook rekening mee dat dat misschien 

niet gaat lukken omdat het werk fysiek 

lastig is”, zegt hij. “Dan zie ik mezelf wel 

overschakelen op het bouwen van 

bijenhotels in de loods.“

Uit een enquête die in 2015 afgenomen 

werd, bleek dat 98 % van de doelgroep-

arbeiders het werk graag doet. 96 % 

geeft aan dat ze binnen de ploeg 

aanvaard worden zoals ze zijn. “Die 

tevredenheid is iets waar we veel belang 

aan hechten”, zegt Joris Frederickx. “We 

leveren kwaliteit aan externe opdracht-

gevers en aan de vrijwilligers, maar 

tegelijk kunnen we niet anders dan 

rekening houden met ieders profiel en 

werkritme.” 

Een van de externe opdrachtgevers is Jo 

Lavrysen. “Mijn echtgenoot en ik zijn al 

jaren lid van Natuurpunt, en toen we een 

weide met een natuurlijke vijver erfden, 

wilden we er zeker van zijn dat de natuur 

er alle kansen zou krijgen. We schakel-

den de ploeg van Natuurpunt in om te 

hooien, de omheining te herstellen en 

voor de paarden te zorgen. Een pluim 

voor de ploeg, want ze kwijten zich 

fantastisch van die taak. Daarnaast zijn 

we blij dat we op die manier kunnen 

bijdragen aan dit tewerkstellings- 

project.”

*Om privacyredenen zijn sommige namen van doelgroep-

arbeiders in deze tekst vervangen door fictieve namen.

BESTELLEN 

Een bijenhotel met ingemaakt logo voor je bedrijf, een houten zitbank, poort of 

totempaal: daarvoor kan je terecht bij onze ploegen. Ook voor hulp bij het 

beheer of inrichten van parken of speelplaatsen kan je bij ons terecht. Zo schrijf 

je mee aan het sociaal verhaal van Natuurpunt. 

Meer informatie op www.natuurpunt.be/nlz
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De Voshoek 
ingehuldigd 
Natuurpunt Gent opende op 12 juli 
als herdenking voor Luc De Vos de 
Voshoek in de Gentbrugse Meersen. 
Luc was peter van het aankoopproject. 
Bij zijn overlijden eind 2014 heeft zijn 
familie gevraagd om een gift te storten, 
waarmee de restfinanciering van 
enkele percelen betaald is. Op één van 
die aankopen staan nu enkele sobere 
zitbanken: de Voshoek. Bijna 200 
sympathisanten, muziekliefhebbers en 
donateurs kwamen, met een fris pintje 
in de hand, de rust- en nadenkplek 
openen.

Roeselare: in 
mum van tijd 800 
bezwaarschriften 
tegen luxe-
verkaveling
Eind juli ontdekte Natuurpunt 
Mandelstreke een aanvraag voor een 
luxeverkaveling (3,5 hectare) aan 
de rand van het Bergmolenbos. Het 
gebied is ingekleurd als landbouw- en 
woonzone, maar ligt middenin bos- 
en bosuitbreidingsgebied. De lokale 
Natuurpuntafdeling en omwonenden 
pikken dit niet. De oproep om 
bezwaarschrift in te dienen wordt 
gedeeld door comédian Wouter Deprez 
en ontketent een zomerse mediastorm. 
In oktober komt het dossier op de 
gemeenteraad. Wordt vervolgd. 

Biotoopherstel 
kamsalamander  
in Borgloon
In de vallei van Herk gaat Natuurpunt 
een gebied van 12 hectare groot 
inrichten in het kader van het behoud 
van de kamsalamander. De laatste 
jaren zorgde het verdwijnen van 
geschikte voortplantingsplaatsen voor 
druk op de populatie. Natuurpunt 
zal met de herstelmaatregelen het 
biotoop proberen te verbeteren om 
de soort een handje te helpen. Verder 
zal er in 2017 een educatief luik 
georganiseerd worden voor de buurt 
en scholengemeenschappen om het 
nut van zo’n herstelmaatregelen uit te 
leggen.

www.natuurpuntborgloon.be

APPELTIJD  
IN DE VLAAMSE ARDENNEN
Alle hens aan dek bij de vrijwilligers van de Natuurpunt 
werkgroep Everbeekse bossen in Brakel! Het is namelijk 
appelpluktijd. Koen Van Den Berge vertelt het verhaal: 
”Eind 2015 startte de werkgroep ‘Everbeekse bossen’ in 
samenwerking met het biosapbedrijf ‘De Drie Wilgen’ met de 
productie van een lokaal appelsap van ongespoten appels. De 
bedoeling is dubbel. Enerzijds willen we op die manier geld in 
het reservatenlaatje brengen. Anderzijds willen we daarmee 
ook de aandacht vestigen op de waarde en het belang van 
boomgaarden, die vanouds deel uitmaken van het typische 
kleinschalige landschap in de Vlaamse Ardennen.”                     
Binnenkort kan je dan ook proeven van hun heerlijke 
everbeeksebossensap!
www.natuurpunt.be/dedriewilgen

NATUURPUNT MEISE 
NEEMT HET OP VOOR  
DE OPEN RUIMTE
Langs de A12, tussen Antwerpen en Brussel, lijkt het wel of 
de twee stedelijke gebieden in elkaar overvloeien. Enkel in het 
noorden van Meise heb je echt nog een open ruimtegebied 
die naam waardig. Als het voorkeurtracé van de nieuwe 
sneltram die De Lijn tussen Boom en Brussel wil aanleggen 
wordt gevolgd, dan zal dat heel wat gevolgen hebben in de 
regio. In Meise is nogal wat protest tegen de nieuwe tramlijn. 
Natuurpunt Meise zegt echter meteen ‘ja’ tegen de nieuwe 
lijn omdat het hopelijk gelijk staat aan minder autogebruik. 
Maar enkel als ook de natuur die verloren gaat voldoende 
gecompenseerd wordt. Gebieden waar extra natuur moet 
bijkomen worden voorgesteld en de afdeling maakt de 
gemeente warm om de standpunten mee te nemen in de 
onderhandelingen.

Kort

Simulatie tram langs A12. Beeld: BUUR | bureau voor urbanisme



www.vivara.be

Natuurbeschermingsproducten
Vivara.be

Bestel eenvoudig via:
 www.vivara.be
 02-6400028

Help... spinnen in huis!

BugAway 
spinnenvanger 

lang

voor €1795

Vraag de gratis 
catalogus aan op 
www.vivara.be

Bent u bang voor spinnen en insecten en wilt u ze 
toch met respect buiten zetten? Met de BugAway 
kunt u spinnen en insecten vangen zonder dicht 
bij te komen. Deze spinnenvanger is ideaal om 
spinnen en insecten te vangen en makkelijk buiten 
vrij te laten. Laat (klein)kinderen op een veilige 
manier insecten en spinnen van dichtbij bekijken 
met de BugAway. Zo leren ze ook de 
kleinste diertjes respecteren.

€ 12,95
€ 8,95

Exclusief aanbod 
voor Natuurpunt-leden:

HOUTBRIKETTEN-ACTIE

480 houtbriketten* en 80 ecologische 
aanmaakblokjes voor slechts € 199! 
Lampiris en Natuurpunt planten bovendien 
10 bomen per bestelling. 

Ontdek het pakket op  
www.lampiris.be/natuurpunt-houtbriketten € 199 € 257
Actie geldig tot en met 31 oktober 2016. 

*Houtbriketten worden gemaakt van houtzaagsel en geperste houtspanen. Ze hebben een 
lagere vochtigheidsgraad en een hoger warmtevermogen dan traditioneel brandhout, en 
zijn hierdoor het ideale alternatief voor traditioneel brandhout.

Halve 

pakketten 

ook 

beschikbaar
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1 Team Aquafin gleed vlot over de 

Vlaamse wateren. De hoge waterstand 

maakte van de kanotocht een avontuur-

lijke uitdaging. Geregeld moesten de 

kano’s het water uit omdat het water de 

onderkant van een brug raakte. Maar 

liefst zes kanoërs maakten een duik in 

het koude water. 

 2 Natuurpunt stippelde twee fietsrou-

tes uit, vanuit Diksmuide en vanuit 

Hasselt. Meer dan 200 kilometer 

hadden de teams in de benen. Een 

fietstocht langs verrassende natuurplek-

jes, uitgedaagd door de weergoden.

 

3 De aanhoudende regen in de weken 

voor de Expeditie zorgde voor meer 

avontuur dan gepland. De teams 

moesten door water dat vaak tot boven 

de knie rijkte. Moeilijk om te zien waar 

het pad eindigde en de beek begon. Vier 

wandelaars voegden daardoor zwem-

men toe aan de uitdaging.

Op 25 en 26 juni doorkruisten 50 teams te voet, per fiets of met de kano de Vlaamse natuur. 

Regen, wind, onweer en ondergelopen wegen zorgden voor een heroïsche eerste editie van 

Expeditie Natuurpunt. Elk team zamelde geld in voor een zelfgekozen project. Op de eindteller: 

131.660 euro en 200 vermoeide maar tevreden gezichten met de Vlaamse wildernis diep in 

hun hart genesteld.  

 Tekst: Sofie Versweyveld

   1In actie
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4 De deelnemers werden uitstekend in 

de watten gelegd door de vele Natuur-

puntvrijwilligers. Op de rustposten 

onderweg kregen ze soep, cake, drinken 

en konden ze even bekomen. Op de 

camping zaterdagavond was er eten, 

gezelligheid, een kampvuur en een 

versterkend ontbijt.

5 Team Markvallei zamelde geld in 

voor het project Den Rooy, een nieuw 

aangekocht natuurgebied. De vier 

stappers trokken van Meerhout naar 

Mechelen, onderweg konden ze rekenen 

op de ondersteuning van hun twee 

teamhelpers. 

6 Bij aankomst in Mechelen, werden 

de deelnemers getrakteerd op een etentje 

en een festival. Samen met familie, 

vrienden en de vele sponsors vierden we 

dat ze met zijn allen maar liefst 131.660 

euro bij elkaar wandelden, trapten en 

peddelden. De zon brak door, vermoeide 

spieren werden los gedanst, het was 

feest.

In actie

5

   2

4

3

   6
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H
et was ongezien”, zegt 

Marc Mostien, conservator 

van de Demerbroeken, een 

natuurgebied in de vallei 

van de Demer, tussen 

Averbode en Diest. “Grote delen van het 

gebied stonden midden in de zomer 

volledig blank. Eens het water was 

weggetrokken, bleef een dikke bruine 

laag modder achter.”

De jarenlange inspanningen voor de 

verarming van de bodem, om een diverse 

plantengroei te krijgen, werden in één 

klap teniet gedaan. “Netels en distels 

komen in de plaats”, zegt Marc. “Ze 

overgroeien de wandelpaden. En omdat 

het gebied zo nat stond, zitten we 

hopeloos achterop met de begrazing 

door koeien en pony’s. We kregen ook 

veel klachten van wandelaars. Die 

begrepen niet dat het gebied was 

afgesloten. Maar er was geen doorkomen 

aan.”

“Tijdens de overstromingen ontvluchtten 

bosuilen en buizerds de Demerbroeken,” 

zegt Marc. “De muizen waren allemaal 

verzopen. Nu komen ze langzaam terug.“

WACHTBEKKENS VOL VUIL WATER

“Ook het Schulensbroek zag er droevig 

uit na de overstromingen”, zegt Piet 

Rymen van de Vrienden van het Schu-

lensbroek op de grens van Limburg en 

Vlaams-Brabant. In het natuurgebied 

ligt een wachtbekken dat regelmatig 

overstroomt. “Schulensbroek is al 

eeuwen overstromingsgebied. Het gebied 

kan dit aan. Alleen: het tijdstip was 

bijzonder ongelukkig. We hadden twee 

roepposten van kwartelkoning. Die 

broedpogingen zijn mislukt.” 

In juni is het broek normaal op zijn 

mooist. “Nu lag alle hooi plat, rottend, 

stikkend en stinkend”, zegt Piet. “Dat is 

het gevolg van de overstorten van riolen 

die in het gebied terechtkomen. Het 

huishoudelijk afvalwater stroomde niet 

naar de zuiveringsinstallaties, maar 

kwam ongezuiverd het natuurgebied in.” 

“Door al die vervuiling vinden sommige 

landbouwers waar we mee samenwerken 

het niet de moeite om te hooien. Zo 

verruigt de plantengroei in het gebied.” 

En de vervuilde modder, die blijft.

RUIMTELIJKE WANORDE

De overstromingen legden de vinger nog 

eens op de wonde: er is te weinig ruimte 

Het is de vervuilde 
modder die het probleem 
vormt bij overstromingen 
in natuurgebied.  
Niet het water.

Afgelopen zomer zwolg het land onder de wateroverlast. Ook heel wat natuurgebieden 

kwamen blank te staan. Ze werden ingezet als buffer om huizen, landbouwgrond en bedrijven 

droog te houden. Maar de vervuiling die na de overstromingen achterbleef, verstikte het leven 

in de gebieden.

Tekst: Hendrik Moeremans en Joris Gansemans

Aan het einde
van de natte zomer
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voor water en overstromingen in de 

valleien. “Vergeleken met de opmaak van 

het eerste Demerplan in de jaren '50 is 

de helft van het overstromingsgebied 

hier verloren gegaan”, zegt Luc Vervoort, 

die de situatie rond Aarschot al jaren 

opvolgt. Er is her en der gebouwd in 

overstromingsgebied. Grote stukken van 

de vallei hebben plaats moeten maken 

voor intensieve landbouw. 

Voorheen werden laaggelegen gronden 

gebruikt als wei- of hooiland. Die 

kunnen behoorlijk wat water verdragen. 

Nu blijven de koeien almaar meer op 

stal. Weiland maakt plaats voor maïs. 

Nattigheid wordt niet meer aanvaard. 

Op de hellingen zijn weides en boom-

gaarden, houtkanten en grachten 

verloren gegaan. Het resultaat: bij hevige 

regenval spoelt de vruchtbare grond weg 

en komt die, samen met de drijfmest en 

de pesticiden, terecht in de lagergelegen 

natuurgebieden. 

“Bij de overstromingen kwamen heel wat 

kelders onder water te staan. Bij het 

leegpompen is heel wat mazout en 

andere vervuiling meegekomen”, zegt 

Luc Vervoort. “Die troep is door het 

natuurgebied Vorsdonkbroek getrokken. 

Er stond een zee van geel, stinkend 

water over de trilvenen en de blauwgras-

landen. De orchideeën zijn massaal 

afgestorven.”

KLIMAATVERANDERING

Met de klimaatverandering kunnen we 

in de toekomst meer plensbuien ver-

wachten. Een blik op onze natuurgebie-

den maakt duidelijk dat de situatie op 

langere termijn niet houdbaar is. Wat 

moet er gebeuren om het huwelijk tussen 

waterberging en natuur te redden?

HEMELWATERPLAN

Ondanks alle inspanningen van de 

afgelopen decennia, blijkt het water dat 

de gebieden instroomt, vaak nog te vuil. 

De oplossing is duidelijk: meer waterzui-

vering en minder overstorten van 

rioolwater. De inspanningen in de 

aanleg van rioleringen moeten absoluut 

verdergezet worden. Tegelijkertijd moet 

het stelsel klimaatbestendig worden 

gemaakt. Regenwater moet uit de riolen 

gehouden worden door het op te vangen 

in regenwaterputten, grachten, tuinen 

en parken.

EROSIEBELEID

Hoe stoppen we de modderstromen? 

Met een ernstig erosiebeleid. Dat 

ontbreekt nu. Vrijheid van teelt - planten 

waar en wat je wilt - lijkt een heilig huis 

in Vlaanderen. Maar vruchtbare grond is 

een onvervangbaar kapitaal. 

Waarom wordt aan woningbouwers in 

overstromingsgebied wel gevraagd om 

waterbestendig te bouwen, maar aan 

boeren in datzelfde gebied niet om het 

land waterbestendig te telen? Daar mag 

gerust financiële steun voor de landbou-

wers tegenover staan. Belastinggeld om 

maïsvlaktes in de valleien opnieuw om te 

schakelen naar weiland of hellingen naar 

boomgaarden, rendeert voor de maat-

schappij. Voorkomen is veel goedkoper 

dan telkens te moeten genezen.

RUIMTE

Om zomeronweders op te vangen is meer 

ruimte voor water nodig. Die ruimte 

moet ook stroomopwaarts gezocht 

worden, langs kleinere waterlopen. In 

grotere valleien moet de vrije overstro-

mingsruimte verbreden. 

Met het project LIFE Delta geeft de 

Europese Commissie een belangrijke 

financiële stimulans om daar werk van te 

maken. De komende 5 jaar zullen 

natuur- en waterbeheerders samenwer-

ken om de Demervallei meer water te 

laten bergen. Zo worden verschillende 

stukken natuur met elkaar verbonden 

om de vallei robuuster te maken.

In Vlaanderen moeten we nog 29.000 

hectare natuur realiseren volgens de 

afspraken uit het ruimtelijk structuur-

plan Vlaanderen. Een aanzienlijk deel 

daarvan kan in de valleien komen. Met 

de opmaak van het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen is er een gouden kans om dat 

te realiseren. Hopelijk laat de Vlaamse 

regering die kans niet schieten.

Weides en boomgaarden, 
houtkanten en grachten 
houden het water vast.
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We treffen Bartel, presentator en tuinarchitect, 
in het Vrijbroekpark in Mechelen. Hard aan het 
werk voor zijn nieuwe programma “De Barak 
van Bartel”, vanaf vrijdag 23 september om 21u 
op Discovery Channel. In zijn drukke bestaan 
zoekt en vindt hij rust in de natuur.
“Natuur is voor mij herbronnen. Zit mijn hoofd 
vol dan moet ik naar buiten, wandelen, de na-
tuur in. Ik wandel graag door Lovenhoek. Het is 
niet groot, goed voor een toer van een uurtje. 
Meer is er niet nodig om iets nieuws te ontdek-
ken. De afwisseling tussen velden, water en 
bossen is voor mij ideaal. Of een bankje met 
een mooi uitzicht, weidsheid is goed om na te 
denken. Uiteraard zou ik de natuur liever groter 
en robuuster zien. Maar ook de kleine stukken 
zijn belangrijk.”

  Bartel 
Van Riet

   Rust tussen  
het gebladerte
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SamenwerkenSamenwerken

duo
Creatieve  
landschaps- 
beleving

Samenwerken 
loont: Natuurpunt 
Beringen en JNM 
Lage Kempen

IKEA, wereldwijd nummer 1 in wonen, besteedt in haar bedrijfsvoering 

veel aandacht aan afvalpreventie, gebruik van gecertificeerd hout, 

groene energie en sensibilisering rond natuurbehoud. Sinds bijna 10 jaar 

organiseert IKEA acties voor natuurbescherming in Vlaanderen.

De Vlaamse Ardennen is een 
reliëfrijk landschap waar bos en 
akkers elkaar  afwisselen. Ondanks 
de vele landschappelijke troeven is 
de streek weinig gekend. Daarom is 
Natuurpunt, samen met het 
Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen en Toerisme Vlaamse 
Ardennen, een project gestart dat de 
belevingswaarde versterkt. Het 
project krijgt de financiële steun van 
Leader, een Europees subsidiërings-
programma voor plattelandsontwik-
keling. Het wil de elementen die het 
landschap vormen, zichtbaarder en 
belevingsvoller maken, door middel 
van voorzieningen die de bezoeker 
langs de natuurlijke en landschap-
pelijke bezienswaardigheden 
begeleiden. Jij kan hieraan meewer-
ken door interessante plekken door 
te geven via  
www.landschapsbeleving.be.

In de vallei van de Zwarte Beek 
hebben de Natuurpunt- en 
JNM-afdeling een stevige band. De 
Dag van de Natuur is traditioneel 
de gezamenlijke beheerwerkdag. 
Na het werk schuift iedereen 
broederlijk aan voor een wafelen-
bak. Erna Aerts (Natuurpunt 
Beringen): "Wij trachten JNM 
zoveel mogelijk te betrekken bij 
onze afdeling. De jeugd is immers 
onze toekomst." En of het vertrou-
wen er is. JNM kan voor haar 
zomerkamp gebruik maken van 
werkschuur De Kluut op voorwaar-
de dat ze zich inzetten voor het 
natuurgebied. Bovendien is er 
uitzicht op de adoptie van een 
stukje natuur. Tijdens activiteiten 
maakt Natuurpunt volop promotie 
voor JNM. Erna: “Het JNM-geweld 
geeft altijd dat tikkeltje extra 
energie!”

15 jaar verzamelde wetenschap  
in Natuur.focus

Voor iedereen met een bijzondere interesse voor 

natuurstudie en natuurbeheer in Vlaanderen 

bestaat er al vijftien jaar het wetenschappelijke 

tijdschrift Natuur.focus. Het wordt gemaakt 

door Natuurpunt Studie en een onafhankelijke 

redactie van experts. Lander Baeten (Universi-

teit Gent en hoofdredacteur Natuur.focus): 

“Biodiversiteitsbehoud staat meer dan ooit voor 

enorme uitdagingen. Gelukkig wordt er in 

Vlaanderen en de rest van de wereld veel innova-

tief onderzoek gedaan om tot nieuwe concepten 

voor natuurbehoud te komen. Als wetenschap-

pers willen we niets liever dan die kennis 

vertalen naar het veld. Natuur.focus speelt 

hierin een sleutelrol en is intussen uitgegroeid 

tot een gevestigde waarde voor vrijwilligers en 

professionelen.“

Naar aanleiding van zijn 15e jaargang organi-

seert Natuur.focus op zaterdag 29 oktober een 

studiedag ‘Focus op biodiversiteitsbehoud’. 

Pieter Van Dorsselaer (Natuurpunt Studie): 

“Wat zijn actuele uitdagingen voor biodiversi-

teitsbehoud? Hoe kunnen nieuwe technologieën 

en beheerconcepten ons hierbij helpen? Op 29 

oktober helpen onder andere Johan Braekman, 

Hendrik Schoukens en Hans Van Dyck ons 

zoeken naar antwoorden.”

Inschrijven is gratis en kan via  

www.natuurpunt.be/focus IKEA en Natuurpunt  
 wisselen ervaring uit
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Caroline Gastaud, Sustainability Manager bij IKEA Belgium licht de inspan-

ningen van 2016 toe: “Dit jaar helpen onze medewerkers van de vestiging in 

Zaventem mee aan de inrichting van het nieuwe bezoekerscentrum “De Groene 

Vallei”. Met hun ervaring en onze producten creëren ze een toffe ontvangst-

ruimte voor scholen en bedrijven. In Hasselt helpt de lokale Natuurpunt 

afdeling ons dan weer om ons terrein natuurlijker in te richten. We leggen er 

een bloemenweide aan en de waterpartij krijgt een natuurlijkere invulling.”

www.natuurpunt.be/ikea

Lu Harmony: koekjes  
met een hart voor de natuur 

Prince, Belvita, Tuc, het zijn maar enkele 
koekjes van Lu. Met het Lu Harmony pro-
gramma maakt de koekjesproducent werk van 
duurzame landbouw met respect voor bio-
diversiteit. Meer dan 2000 landbouwers 
nemen al deel. Ze houden 3% van hun  
tarwevelden vrij voor het zaaien van bloemen 
of vogelzaden. Bloemen trekken bijen en 
vlinders aan, onmisbaar voor het voortbestaan 
van vele groenten-, fruit- en graansoorten. 
Akkervogels zoals geelgors en grauwe gors 
vinden hierdoor opnieuw voedsel.  
Lu biedt jou de kans om mee te genieten van 
die samenwerking. Maak kans op een jaar lang 
gratis koekjes van Lu.  
 
www.natuurpunt.be/win

ding

doen
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Investeren in 
meer bos in Vlaanderen
In bossen kan je in bomen klauteren, betoverende paddenstoelen bekijken of 
genieten van zalige koelte op een warme dag. Natuurlijke bossen zijn de enige 
thuis voor vele planten en dieren. Als filter van de lucht en producent van 
zuurstof spelen ze een grote rol in de klimaatproblematiek en ze zijn onmis-
baar als onuitputtelijke bron van zuiver water en duurzame grondstoffen 
zoals hout.
Met een bebossingsgraad van amper 11% is Vlaanderen de bosarmste regio in 
Europa. Vooral in de buurt van woonkernen zijn er niet genoeg bossen om in 
te spelen, lopen of wandelen. Daar willen we wat aan doen. Sinds 2011 is er 
‘Bos voor Iedereen’ waarbij Natuurpunt nieuwe bossen plant dankzij giften en 
acties van duizenden gezinnen en bedrijven.   

MEER BOS DANKZIJ ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES  
Ben je klant bij Solidariteit voor het Gezin en maak je nog gebruik van 
papieren dienstencheques? Schakel dan nu over op elektronische cheques. 
Per overschakeling tussen 1 september en 15 november schenkt Solidariteit 
voor het Gezin 1 boom aan Bos voor Iedereen. 
www.solidariteit.be/bosvooriedereen

LANDAL GREENPARKS SCHENKT 1500 M2 BOS  
Bos voor Iedereen is op het lijf geschreven van Landal GreenParks. De 
specialist in groene bungalowparken kent al langer het belang van rust, 
ruimte en natuur en steunt onze inspanningen voor meer bos in Vlaanderen 
graag. www.natuurpunt.be/landal 

Zelf ook zin om (met je bedrijf ) een actie op 
te zetten of bomen te schenken? Of kom mee 
bomen planten op zondag 27 november in 
Kontich, Zedelgem of Zottegem!  
www.bosvooriedereen.be

Loop eens een Horta binnen:

Horta, dat zijn 30 tuincentra met een warm 
hart voor de natuur! Bij Horta, trouwe 
partner van het Grote Vlinderweekend, kan je 
terecht voor alles voor jouw tuindieren zoals 
bijen, vlinders en vogels. Je vindt er Natuur-
punt nestkastjes, voederhuisjes 
en aangepast voeder. De Horta 
medewerkers worden boven-
dien door Natuurpunt 
begeleid om de juiste 
informatie over een 
natuurlijke tuin te 
delen met hun 
klanten. 

www.natuurpunt.be/horta 



Waadvogels, zeevogels, ganzen – vogelobservatie opent elke dag nieuwe werelden met 
fantastische uitzichten. Dit maakt het gemakkelijker om de juiste telescoop te kiezen. 
Met een model uit de ATS/STS familie van SWAROVSKI OPTIK heb je altijd de juiste 
telescoop bij de hand wanneer je de fascinerende wereld van vogel- en natuurobservatie 
betreedt. De HD-optiek maakt indruk met zijn precisie en helpt je fascinerende 
observatiedoelen te vinden. Temeer dankzij de robuuste maar slanke aluminiumbehuizing 
behoren de hoogwaardige ATS/STS-telescopen tot de lichtste ter wereld. 
Momenten intenser beleven – met SWAROVSKI OPTIK.

ATS/STS FAMILIE
HET LICHT ZIEN

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

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

N17_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 16.08.16   12:54
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Naar buiten

Domein KIEWIT

n a a r
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Majesteitelijk waggelt een 

boerengans van de volmaak-

te eik naast het oude 

landhuis naar de vijver. In het Engels 

park rond het landhuis heerst rust. Tot 

het gekir van kinderen opwelt, want de 

kinderboerderij en de speeltuin doen hun 

werk. Jos Coteur en Ivo Vanvoorden van 

Natuurpunt Hasselt-Zonhoven nemen 

me op sleeptouw door het gebied waar ze 

hun hart verloren hebben. 

Vertrekken doen we aan het romantische 

landhuis dat tegenwoordig dienst doet 

als bezoekerscentrum en secretariaat 

voor Natuurpunt Limburg. Met dat 

optrekje begint ook het verhaal van 

Natuurpunt in Domein Kiewit. Lang 

behoorde het toe aan de familie Vroo-

nen, nadien werd het een katholiek 

bezinningscentrum. Maar toen de stad 

besloot om van Domein Kiewit een plek 

te maken waar alle Hasselaren konden 

komen ontspannen, was het gebouw in 

verval. Natuurpunt zag een kans om er 

een bezoekerscentrum van te maken. 

Het werd het begin van een vruchtbare 

   Parels én de zwijnen: 
groots avontuur in Domein Kiewit
Ontzagwekkende dreven kleuren in alle tinten van dieprood tot oker, een weg splijt 
het water in tweeën en achter elke bocht van het plankenpad loert een ontmoeting 
met spectaculaire dieren. In Domein Kiewit start een groots avontuur.

Tekst: Hendrik Moeremans

Boven: De groenpoortuiter rust hier in de herfst graag uit op weg naar zijn overwinteringsgebied. © Wim Dirckx Fietsen met je hoofd maar net boven water. © Toerisme Limburg / Luc Daelemans

Onder: Everzwijnen woelen hier de aarde om. © Vilda/Yves Adams
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samenwerking om het hele gebied open 

te stellen voor iedereen. 

Gallowaygarantie in het 
land van duizend en één 
vijvers

Pas hebben we het lieflijke landschaps-

park achter ons gelaten wanneer we via 

een plankenpad het bos induiken. 

“Welkom op de wildernisroute”: zo 

begeleidt Jos onze eerste stappen. Het 

pad brengt ons veilig door een dicht 

begroeid bos. Vlak naast ons is aarde 

omgewroet. “Everzwijnen”, verklaart Jos, 

“de laatste jaren is de verbinding met 

omliggende natuurgebieden almaar 

verbeterd, en daar profiteren de specta-

culaire dieren van”.

Na de volgende bocht hou ik in. Er ritselt 

iets in het struikgewas. Een zwarte 

schim. Een tak kraakt. Ivo stelt me 

gerust: “het zijn galloways, de meest 

zachtaardige dieren die je je maar kan 

voorstellen“. Een dertigtal koeien helpt 

de 14 vrijwilligers om structuur en 

variatie te brengen in het gebied. Zo 

vervangen ze de oerossen, edelherten en 

wilde paarden die hier vroeger leefden. 

Naast bossen vind je in Domein Kiewit 

kruidenrijke graslandjes vol vlinders en 

libellen, vennen en vijvers. De oudste 

vijvers zijn het resultaat van turf- en 

ijzerwinning. Vanaf de 13de eeuw 

zouden de kloosters het uitgraven van 

vijvers voor viskweek aangemoedigd 

hebben. Naar verluidt hoopten de 

kloosterzusters dat de vijvers, met hun 

proteïnerijke vissen, ervoor zouden 

zorgen dat mensen minder tijd op het 

land moesten doorbrengen. Op die 

manier zou dan meer tijd vrijkomen  

om te bidden. 

Het leverde de ruime regio de naam  

‘het Vijvergebied’ op, of in het oud- 

Nederlands: ‘de Wijers’. Verspreid over  

7 gemeentes vind je maar liefst 1175 

vijvers. Vandaag vormen de vele water-

partijen een belangrijke thuis voor 

zeldzame dieren als de roerdomp en de 

kamsalamander. ”En binnenkort 

verwachten we de boomkikker hier 

weer”, zegt Ivo.

Dat lijkt geen ijdele hoop: een populatie 

van meer dan 1000 roepende mannetjes 

bevindt zich in vogelvlucht op nauwelijks 

De vele waterpartijen zijn een belangrijke thuis voor zeldzame dieren. © Hendrik Moeremans
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Naar buiten

1500 meter. Recent werden de eerste exemplaren ontdekt  

aan de juiste kant van de drukke Kempische steenweg.  

 

Verbindende natuur

Een antieke grenspaal en een machtige aarden wal verraden dat 

de Kiewitse heide ooit een strijdtoneel was. Zonhoven, Genk en 

Hasselt lagen eeuwenlang in de clinch over de precieze grens 

tussen hun grondgebieden. Vandaag wandel je onbekommerd 

over de grenzen heen. “Symbolisch voor wat hier de afgelopen 15 

jaar gebeurd is”, merkt Jos op. “De stad Hasselt, Natuurpunt, de 

provincie Limburg, het Agentschap voor Natuur & Bos: allemaal 

zijn we gaan samenwerken om van Domein Kiewit een aantrek-

kelijk natuurgebied te maken.” 

En of je dat verbinden letterlijk mag nemen: 5 minuten later 

lopen we over een unieke brug die Kiewit linkt aan het open-

luchtmuseum van Bokrijk. Doordat de betonnen constructie 

lager ligt dan het waterpeil, lijkt de brug het water van de vijver 

in tweeën te splijten. Het perspectief is overweldigend. Een 

reusachtig lijkende wilde eend komt op nauwelijks dertig 

centimeter van mijn neus gezwommen. “Doordat we nauwelijks 

boven het wateroppervlak komen zien ze ons niet als mensen -  

en dus niet als een bedreiging“, glimlacht Ivo.

Na de storm

Een statige dreef met afwisselend populieren, Amerikaanse en 

inlandse eiken begeleidt ons weer richting Kiewit. Plots laten ze 

een gat vallen. Wel tien bomen ontbreken in de rij. “Het toont hoe 

verwoestend de Pukkelpopstorm was op die noodlottige dag in 

augustus 2011”, vertelt Jos. Heel wat populieren zijn bij de storm 

geknakt. Vaak was de kern helemaal rot. Uit voorzorg heeft de 

stad verschillende dreven heraangeplant met stevige inlandse 

eiken. 

Pukkelpop ging na de dramatische storm op zoek naar een 

nieuwe campingweide. “En toen kwamen ze bij ons aankloppen”, 

zegt Jos. Sindsdien wordt een bloemrijk grasland jaarlijks 

gemaaid vlak voor Pukkelpop. “De verstoring door de camping-

bezoekers is tijdelijk en daarom beperkt. Het is een win-winsitu-

atie: er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de opkuis van de 

camping en in ruil draagt Pukkelpop bij aan de kosten van het 

beheer.

“Vijftien jaar geleden stonden we hier naar een vervallen kasteel 

te kijken. Intussen beheren we 165 hectare wilde natuur en 

vormen we met 1250 leden de grootste Natuurpuntafdeling van 

Limburg. Wie had dit ooit durven dromen?” 

Domein Kiewit en omgeving leent zich 
uitstekend voor een weekend weg. Bossen, 
vijvers, kijkhutten en Bokrijk om de hoek. 
Wat wil je nog meer.

Maris Logies

Bij B&B Maris Logies staan persoonlijk contact en warmte 
centraal. Mieke en Bert zijn steeds aanspreekbaar voor 
bijkomende informatie over je verblijf, leuke tips of 
simpelweg voor een fijne babbel. De B&B beschikt over 
een prachtig aangelegde tuin met romantische hoekjes, 
ligstoelen … Op zonnige dagen is de tuin het decor voor 
het ontbijt dat op het zomerterras wordt geserveerd. Je 
kan er je fiets kwijt in de garage of een fiets lenen.

Meer info en reservaties:
Maris Logies
Van Groesbeekstraat 6 - 3511 Kuringen 
011-25 03 18, 0477-26 67 40
info@marislogies.be
www.marislogies.be

   Bekomen  
     van zoveel moois

Win een overnachting met ontbijt 
voor 2 in B&B Maris logies. “Welke 
dieren kwam Hendrik tegen in het 
struikgewas”. Geef een antwoord op 
de vraag en wie weet overnacht jij 
binnenkort in Maris Logies.
www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op hun overnachting 
(bij rechtstreekse boeking).

W I N !



Ecologisch en economisch

100% natuurproduct

Toprendement tot 90%

Tot 60% minder hout nodig

CO2-neutraal

Uiterst duurzaam

Volledig recycleerbaar

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

voor uw huis & voor de natuur

Een warm hart

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

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

www.monyfire.be
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10 x actief

West-Vlaanderen

 IJzer – IJzermonding
De IJzer is de enige West-Vlaamse waterloop in de 
rangschikking en de enige Vlaamse waterloop die 
uitmondt in de Noordzee. Dankzij het ‘actieplan 
Zeehond’ van Natuurpunt is de IJzermonding 
vandaag een top natuurgebied.

 IJzer – De Blankaart 
Langs de rechteroever van de IJzer, tussen Oost-
Vleteren en Diksmuide ligt het natuurgebied  
De Blankaart. De ideale setting voor een wandel-  
of fietstocht. 

Oost-Vlaanderen

 Mark – Markvallei 
Geraardsbergen
Vertrekken in het hart van het Raspaillebos en via de 
beboste valleiflank aan de Mark uitkomen, dit is een 
wandeling om niet gauw te vergeten!

 Kalkense Vaart – Kalkense 
Meersen 
De Kalkense Vaart is één van de twee beken in Oost-
Vlaanderen uit de top 15. De waterloop zorgt voor 
de afwatering van het natuurgebied De Kalkense 
Meersen. 

Vlaams-Brabant

 Winge – Hagelandse Vallei 
De Hagelandse Vallei staat bekend als de rijkste en 
ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de streek.  

De Winge, één van de hoofdaders, wordt gevoed  
door zeer zuiver kwelwater. 

 IJse – Doode Bemde 
De diep ingesneden beek ontspringt in het 
Zoniënwoud op de grens van Sint-Genesius-Rode en 
Hoeilaart en mondt uit in de Dijle, in natuurgebied 
de Doode Bemde. 

Antwerpen

 Kleine Nete – Kleine Netevallei 
Op nummer één in de lijst: de Kleine Nete. Voor de 
natuur is dit een grootse beek. Zowel onder als boven 
water bruist ze van leven. 

 Rode Loop - Tikkebroeken
De Rode Loop slingert door de Tikkebroeken en 
dankt zijn kleur aan de ijzerhoudende slibdeeltjes 
van aangrenzende akkers die roodbruin kleuren. 

Limburg

 Abeek – Vallei van de Abeek
De hoogst scorende Limburgse beek ontspringt  
op het militair domein in Meeuwen-Gruitrode en  
kronkelt vervolgens in noordoostelijke richting.
 

 Dommel - Dommelvallei
Elzenbroekbossen, unieke blauwgraslanden, 
rietvelden, weilanden en moerassen.  
De Dommelvallei is op en top natuur!

 
www.natuurpunt.be/actief
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Pijlsnelle  forellen. Kleurrijke ijsvogels. Bevers. Dankzij beekherstel, meer 
natuurgebieden en waterzuivering door Aquafin, zit er weer meer leven in de 
Vlaamse beken. Het rapport ‘Levende beken’ bundelt de vijftien zuiverste beken in 
Vlaanderen. We lichten negen bruisende beken en bijhorende natuurgebieden uit. 
Ontdek de volledige lijst op www.natuurpunt.be/levendebeken. 

       LEVENDE  
       BEKEN
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Focus

EEN ZWAAR VERLEDEN 

De oehoe heeft het bijzonder moeilijk 

gehad en daarvoor moeten we niet eens 

ver terug in de tijd. In het begin van de 

20ste eeuw waren vervolging, afschot en 

vergiftiging, maar ook de afname van hun 

prooisoorten, de belangrijkste oorzaken 

van de achteruitgang. Tussen 1905 en 1949 

was de broedpopulatie sterk geslonken en 

kende België slechts vier nestlocaties. Ook 

die verdwenen snel en de oehoe stierf uit 

als Belgische broedvogel. 

Met een lichaamslengte tot 75 centimeter, een vleugelspanwijdte tot 188 centimeter en 
een gewicht tot boven de 4 kilo is de oehoe veruit de grootste en zwaarste uil van Europa. 
Niet zonder reden dat de Engelsen hem ‘Eagle Owl‘ noemen! Maar helaas, door allerhande 
bedreigingen gaat het met verschillende uilenpopulaties vandaag de dag nog steeds achteruit. 
De ransuil en de steenuil zijn daar sprekende voorbeelden van: ze kampen met verlies van 
leefgebieden, gebrek aan geschikte nestplaatsen, voedselschaarste ... Maar hoe zit het nu met 
de meeste imposante verschijning der uilen, de oehoe?
Tekst: Gerald Driessens

      de 
OEHOE

©
  V

ild
a 

/ 
R

ol
lin

 V
er

lin
de

Reuzejager  
met vurige ogen



BROERTJE

Ransuilen zijn met hun 37 centimeter een miniversie van de oehoe en ze worden 

er wel eens mee verward. Ransuilen zijn slanker en hebben een wat oranjebruin 

vleugelveld en doorgaans meer oranje ogen. Belangrijk verschil: oehoes eten wel 

eens een ransuil … Ransuilen zijn nooit weg geweest in Vlaanderen maar hebben 

het wel moeilijk. Het verspreidingsgebied is vrij gelijkend aan dat van de oehoe, al zit 

die laatste ook in Noord-Afrika en het zuiden van Azië. Terwijl meldingen van oehoes 

in Vlaanderen enkele decennia werden weggelachen als overschatte ransuilen, 

moeten we dergelijke claims nu heel serieus nemen en goed opvolgen.
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Maar toen kwam er een kentering: in 

Duitsland werden rond de jaren ’70 zo’n 

1400 oehoes uitgezet. Tegen de jaren 

’90 werd er zelfs al gesproken van 20 

broedparen in Wallonië. Daarna ging het 

snel en nu is de comeback van de oehoe 

haast niet meer te stuiten. Een grondige 

monitoring van het aantal broedparen 

en hun jongen door de ringdienst van 

het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen (KBIN) leert dat er 

nu in Wallonië weer een gezonde populatie 

van zo maar eventjes 140 oehoeparen 

broedt.

OE-HOE IN VLAANDEREN? 

Door uitbreiding van hun leefgebied 

stootte de oehoe in 2005 door naar 

Vlaanderen. Een paartje nestelde toen 

succesvol in een oud fabrieksgebouw in 

Midden-Limburg. Momenteel wordt de 

Limburgse populatie op 6 à 7 broedparen 

geschat. In 2015 was Vlaams-Brabant aan 

de beurt met geslaagde broedgevallen 

in een zandgroeve. Verbazing alom 

wanneer er in juni 2016 een oehoepaar 

mét jongen in de kerktoren van Bunsbeek 

blijkt te huizen. Het vaak luid roepende 

paar is het hele voorjaar onopgemerkt 

gebleven middenin het centrum van een 

klein dorp. Maar er was meer: 2016 was 

ook goed voor het eerste broedgeval in 

de provincie Antwerpen, met name in het 

Grote Netewoud. Louter bij toeval troffen 

vogelringers ook hier een oehoe met jongen 

aan in een oud haviksnest.

DE FEESTMAALTIJD 

Oehoes zijn echte toppredatoren 

en hebben behoorlijk wat Vlaamse 

perspectieven. Ons Vlaamse landschap 

krioelt immers van duiven en kraaien, 

en laat de houtduif en de zwarte kraai 

nu net het hoofdvoedsel zijn van de 

indrukwekkende nachtjager. Er staan ook 

heel wat kleine zoogdieren op het menu 

zoals egels, veldmuizen en verschillende 

soorten ratten. Ook eekhoorns en zelfs 

marters, konijnen en hazen worden niet 

ontzien. Eén ding is duidelijk: met dat menu 

heeft de oehoe een heel eigen niche in het 

ecosysteem gevonden, en zullen velen 

hem wellicht als een welkome bondgenoot 

beschouwen.

WORDT VERVOLGD 

We kenden al het succesverhaal van die 

andere toppredator, de slechtvalk. De 

terugkeer van de oehoe is zo mogelijk nog 

indrukwekkender dan die van de slechtvalk. 

De oehoe moest immers niet terugvallen 

op kunstmatige nestlocaties en nam het 

heft volledig in eigen vleugel. Welke impact 

de al te vaak ontsnapte oehoes hebben 

op de wilde vogels - of vice versa - valt 

nog af te wachten. Begin dit jaar zaten er 

roepende, ontsnapte vogels in het centrum 

van Antwerpen en in Sint-Niklaas. In de 

toekomst zullen we niet meer kunnen 

uitmaken welke niet geringde vogels nu 

echt wild zijn of dat het om nakomelingen 

van ontsnapte individuen gaat.

 75
De lichaamslengte van de oehoe 

varieert tussen de 60 en 75 centime-

ter. Met die lengte piekt hij uit boven 

onze andere Vlaamse uilen. De lengte 

van de ransuil, de velduil en de kerkuil 

schommelen rond de 35 centimeter 

en die van de kerkuil rond de 37. De 

kleinere ruigpootuil (die in de Ardennen 

broedt) en steenuil meten gemiddeld 

25 centimeter.

 34 
In februari begint de balts en zal de 

mannetjesoehoe er alles aan doen om 

vrouwtjes te imponeren. Later wordt 

het nest gebouwd, vaak op een 

begroeide rotsrichel. Het vrouwtje legt 

twee tot vier eieren die uitkomen na 34 

dagen broeden. De jongen blijven in de 

buurt van hun ouders tot in de herfst.
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ANTWOORD: Herfst is bessentijd. Voor vogels, en vooral 

trekvogels, vormen bessen een voedzaam hapje in een periode 

waarin insecten afnemen. Maar de ene bes is de andere niet. De 

meest gegeerde bessen zijn die van de wilde lijsterbes en de vlier. 

Die zijn al in augustus rijp en worden dan verorberd door lokale 

merels, zanglijsters en andere vogels. Trekvogels die hier in 

oktober arriveren moeten het doen met de bessen van de 

meidoorn, duindoorn of wilde liguster. De minst smakelijke bessen 

blijven hangen tot ver in de winter, zoals die van Gelderse roos.

Welke bessen eten  
vogels het liefst?1

aan de redactie vragen3

Bleke buizerds komen niet uit het noorden

Qupte

Geen roofvogel is zo opvallend in ons land aanwezig als de buizerd. Hij mag dan algemeen en gemakkelijk waar-
neembaar zijn, hem herkennen is niet altijd evident omdat zijn verenkleed enorm kan variëren. Niet voor 

niets heet hij in het Frans buse variable. Buizerds gaan van grotendeels wit tot donkerbruin. Soms 
wordt aangenomen dat de bleke exemplaren afkomstig zijn uit Noord-Europa, maar dat is een 

misvatting. Opvallend witte vogels komen vooral uit West- en Centraal-Europa. Ten noorden 
van Zuid-Zweden vind je ze niet meer. Uit een analyse in het zuiden van Oost-Vlaanderen 
bleek dat 30 tot 40% van onze lokale populatie broedvogels tot die lichte vormen behoort. 
Een afwijkende, spierwitte buizerd vormt het onderwerp van een artikel in het recente 
nummer van Natuur.oriolus.

Seizoensweetjes

Geuren in het bos
Herfst is genieten van kleuren én geuren; denk maar aan de 
geur van een prachtig herfstbos na een regenbui. Herfst 
betekent ook paddenstoelen, en ook die staan gaan garant voor 
een waaier aan geuren. Niet elke zwam ruikt naar champignons. 
Amandel, bubblegum, frituurolie, anijs of kokos: je kan het zo 
gek niet bedenken of er is wel een paddenstoel die ernaar ruikt. 
Ga het ontdekken!
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Het verenkleed van een buizerd kan enorm variëren,  
hem herkennen is niet altijd evident.
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Waar slaapt de adder?

Van de drie inheemse slangen die we in Vlaanderen kennen, is de adder de zeldzaamste. De grootste Vlaamse populatie zit op het 
Groot Schietveld, een militair domein, in Brecht. Al 15 jaar volgen vrijwilligers daar de diertjes op. Dat onderzoek geeft inzicht in 
de levenscyclus en het ruimtegebruik van de adder in Vlaanderen. Voor een adder is de herfst een passieve periode. Hij tracht in 
september nog minstens één prooi te verschalken, om vanaf begin oktober (tot eind maart) in winterslaap te gaan. Opmerkelijk is 
dat die winterverblijfplaats (een holletje in de grond) zich soms op honderden meters van de zomerverblijfplaats bevindt. Adders 
zijn niet strikt aan heide gebonden, maar vertoeven veel vaker in de randzone 
van de heide: een overgang naar bos, ruigtes, braamstruwelen ... Voor adders 
is gericht natuurbeheer in winter- en zomerhabitats dus onontbeerlijk. 
Details van het onderzoek kan je nalezen in Natuur.focus.

37  sept | okt | nov 2016    NATUUR.BLAD  

Seizoensweetjes

ANTWOORD: Misschien is de reuzenbovist niet onze bekendste 

paddenstoel, maar van alle zwammen haalt hij alleszins het 

vaakst de krant. De mooie paddenstoel wordt erg groot en 

evenaart vaak de afmetingen van een voetbal. Soms wordt hij zelf 

groter dan 70 cm! Aanvankelijk is hij spierwit, maar als de sporen 

binnenin rijpen, wordt de paddenstoel bruin en stuift het 

sporenpoeder er in wolkjes uit. Vroeger werd de reuzenbovist wel 

eens gebruikt bij het stelpen van bloed. In jonge toestand is hij 

eetbaar, maar een delicatesse is hij niet.

Welk is de  
grootste paddenstoel?2 3

Sprinkhanen zoeken in de herfst

Sprinkhanen associëren we met de hoogzomer; tot in september 
horen we hen tsjirpen. Maar daarna wordt het stil. De meeste 
sprinkhanen leggen het loodje in het najaar. Wijfjes doen dat niet 
vooraleer ze gepaard hebben en eitjes afzetten, in de bodem, in een 
stengel of tussen schors. De duur van dat eistadium varieert van 
soort tot soort: bij veel soorten komen de eitjes in het voorjaar uit 
en zijn de sprinkhanen in de zomer volwassen. Maar bij de zeer 
algemene grote groene sabelsprinkhaan overwinteren de eitjes 
minstens tweemaal. Een uitzondering zijn de doornsprinkhanen. 
Die gaan als onvolwassen of volwassen sprinkhaan de winter in, en 
dat zorgt ervoor dat je ze eigenlijk het hele jaar door kan tegenko-
men. Horen kan je ze helaas niet, want ze maken geen geluid.

ANTWOORD: In de nazomer en herfst zijn het niet alleen 

bloemen die vlinders aantrekken; ook fruit lokt soorten zoals de 

dagpauwoog, atalanta en gehakkelde aurelia. Die nemen met hun 

roltong vocht uit het rottende fruit op en sterken zo hun reserves 

aan voor ze in winterslaap gaan. Vooral appels, pruimen en 

bananen, die al aan het gisten zijn, vallen in de smaak.  Laat dus 

valfruit in de boomgaard liggen of bied overrijp fruit aan op een 

voederplank: de vlinders zullen je dankbaar zijn. Niet alle vlinders 

zullen je voedertafel bezoeken, zoals het koolwitje. Die houdt het 

liever bij nectar.

Eten vlinders  
ook fruit?
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Voor een adder is de herfst een passieve periode.  
Hij tracht nog minstens één prooi te verschalken,  
om vanaf dan in winterslaap te gaan.
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    Weetje 

Maak van je selder  
 een tweede selder  
Als je het onderste stuk van de selder (de voet) afsnijdt, zorg dan dat het on-

geveer 10 cm groot is. De bovenkant van die selder mag je gewoon gebruiken 

om soep van te maken, of iets anders lekkers. De voet zet in een kommetje 

water. Laat het ongeveer 2 weken staan en je zal zien dat er nieuwe blaad-

jes uit dat selderstompje komen. Nu kan je die selderstomp in de aarde 

steken en na iets meer dan een maand heb je weer een grote, 

nieuwe selder. 

Woudapen natuurdoeboek 
Word een echte Woudaap met dit superleuke natuurdoeboek! 

Je krijgt tips om te speuren naar sporen, natuurschatten te verzamelen en een 

vlindercafé te openen. Maar je komt ook  te weten welke slangen en roofvogels 

er bij ons zitten, wat dieren 's nachts doen en hoeveel insecten een vleermuis per dag naar binnen schrokt. Er 

zijn ook rustige spelletjes, weetjes, knutselopdrachten en kleurplaten waarmee je uren plezier hebt. Het boek 

verschijnt op 4 november maar de vroege beslissers kunnen het nu al bestellen.  

Je krijgt van ons een extra natuurdagboek er bovenop. 

Artikel Nr.:  5836007 

Ledenprijs:  19,8 euro 

Niet ledenprijs: 22 euro 

Te koop in de Natuurpunt Winkel

ANTWOORD: Slangen werpen af en toe hun huid af. Ze kruipen 

uit hun oude huid en laten die achter. Ze doen dat omdat hun 

oude huid te hard geworden is (verhoornd) en niet kan groeien. En 

zo zijn ze ook alle parasieten en vieze beestjes kwijt die op hun vel 

zitten. Omdat de huid van de slang niet meegroeit met de slang, 

past haar oude vel soms niet meer. Volwassen slangen wisselen 

een paar keer per jaar van huid. Jonge slangen, die meer groeien, 

vervellen zelfs om de paar weken.

ANTWOORD: Eigenlijk moet je bomen helemaal niet snoeien. 

Overal ter wereld groeien massa’s bomen die nooit gesnoeid 

worden en perfect gezond zijn. Dus eigenlijk is de vraag: waarom 

snoeien mensen bomen? Er zijn verschillende redenen: voor de 

veiligheid, omdat het mooier is, en bij fruitbomen meestal omdat 

de boom meer of betere vruchten zou hebben. Wil je toch een 

gesnoeide boom? Dan begin je best niet zomaar takken te knippen, 

maar vraag je beter raad aan een professional.

Waarom vervellen  
slangen? 

Waarom moet je  
bomen snoeien? 1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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WoudapenNatuurdoeboek

Leen Raats

Illustraties

Tinne Van den Bossche
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   Sleebessencompote 

‘Trekkenbek’, zo noemen ze de sleebes ook wel eens. Als je 

eens een sleebes van de struik proeft zal je wel weten waar-

om. Je mond zal samentrekken en het smaakt heel zuur! 

Puur dus haast niet te eten maar je kan er wel een lekkere 

compote van maken! Ben jij klaar voor de uitdaging?

Nodig: 

• 1 kilo sleebessen 

• 500 g appel in blokjes 

• 250 g suiker 

• 200 ml water

Hoe ga je te werk?

•  Pluk 1 kilo sleebessen, was ze en stop ze een nachtje 

 in de vriezer 

•  Kook ze in het water . Zeef de bessen en breng ze opnieuw 

 aan de kook met de appels 

•  Voeg suiker toe (proef zelf maar wanneer het genoeg is!) 

 en schenk over in potjes

Win!
Trek je dikste trui aan en zet je neer om naar vogels te 
speuren. Nu de bomen langzaamaan hun blaadjes gaan 
verliezen kan je ze makkelijker spotten. Bijvoorbeeld met de  
Bynolyt CL 10x 25 HCF verrekijker. 

Antwoord op de vraag “Welke sprinkhanensoort overwintert 
er bij ons” en win een van de 2 verrekijkers.

www.natuurpunt.be/win

 
Niet gewonnen? Niet getreurd !  
Bij A.S. Adventure vind je de leuke verrekijker ook.

Hoe doe je dat? 
Een kommetje en  
 een lepel maken

We bouwen verder op “Hoe doe je dat: vuur maken”  

uit het vorige nummer van Natuur.blad. We hebben 

namelijk vuur nodig. Let er weer op dat er een volwas-

sene dichtbij is en dat er niks brandbaars in de buurt 

ligt.

Zoek een stuk berkenstam (zacht hout) van ongeveer 

30 cm lang. Hak de stam voorzichtig middendoor met 

een bijl (of vraag aan een volwassene). Eén stuk 

gebruiken we om de kom van te maken, het andere 

voor de lepel.

Maak een vuurtje zodat je gloeiende kooltjes krijgt

Leg een gloeiend kooltje in het midden op de vlakke 

kant van de stam. Blaas op het kooltje zodat dit 

geleidelijk aan een kuiltje kan branden. Het overtollige 

hout kan je bewerken met je zakmes om een kommetje 

te vormen.

Dezelfde techniek gebruik je om een lepel te maken. 

Het kooltje leg je nu meer aan de zijkant van de stam.

Was het roet weg met water en wrijf je kom/lepel 

verder uit met zand.

Knuffeluil
 

De pluche uil is het ideale cadeau voor ieder kind. Super-

zacht en aaibaar. Bovendien laat hij graag zijn zang horen 

als je erin knijpt. Natuurpunt heeft nog 36 andere pluche 

knuffels. Spaar de pluche dieren allemaal of 

geef ze cadeau!

Artikel Nr : 97405

Ledenprijs: 9,95 euro

Niet leden prijs: 10,95 euro 

Te koop in de Natuurpunt Winkel
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NATUUR ...in de stad

W
as koning Albert I op zoek 

naar het zwartsteeltje, die 

fatale 17e februari 1934? Het 

is weinig waarschijnlijk, maar 

dat kan je zeggen van wel 

meer speculaties  rond zijn dood. De rotsen van 

Marche-les-Dames, langs de linkeroever van de 

Maas, zijn anders wel een geschikte groeiplaats 

voor het zwartsteeltje. In de laatste nationale 

plantenatlas (die ook alweer uit 1979 stamt) vind 

je zwartsteeltje nagenoeg alleen in Wallonië. In 

onze buurlanden is de soort vooral algemeen aan 

de westkust van Engeland en van Frankrijk.

In onze ‘Atlas van de Flora van Vlaanderen en het 

Brussels Gewest’ (uit 2006) duiken in Vlaanderen 

plots enkele stippen op waar zwartsteeltje intus-

sen ook voorkomt, en elk van die stippen komt 

overeen met een stad.

O ja, misschien moet ik zwartsteeltje eerst even 

Natuur in de stad: een contradictie? 

Niets is minder waar. Je vindt er 

gewone natuur op ongewone 

plaatsen. Er komen planten en 

dieren voor die vaak alleen in het 

warmere microklimaat van de stad 

kunnen overleven. Ga met open blik 

in de stad op zoek naar natuur en 

laat je verrassen door een zeldzaam 

pareltje.

Zwartsteeltje 
voorstellen. Zoals je uit de foto al opmaakte is 

het een varentje. Op de rotskusten van Engeland 

en Frankrijk (en langs de Maas) kunnen de 

bladeren tot wel  40 centimeter uitgroeien, maar 

een groot deel van die lengte komt op rekening 

van de steel als die tevoorschijn moet groeien 

van tussen het gesteente naar het licht. De 

onderkant van de steel is donkerbruin, of als je 

wil: zwart.

Ik ken het varentje uit Mechelen, waar het groeit 

op bemoste muren langs de Dijle. Die muren zijn 

bij voorkeur noordmuren met weinig zon. Zo 

droogt het mos niet snel uit, het mos dat vocht 

vasthoudt en alzo een ideale ontkiemingsgrond 

is voor de vochtlievende varens. De bladeren 

worden er niet langer dan 10 centimeter, 

waardoor de ze niet direct in het oog springen. 

Mogelijk is dat ook de reden waarom er nu meer 

vindplaatsen in steden zijn: er wordt meer 

geïnventariseerd in steden en eens je een oog 

hebt voor zwartsteeltje … 
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...in je tuin

D
e hele wereld verkettert en 

verdoemt de mol.  Waarom toch? 

Die zwarte zachtfluwelen pels, die 

pientere puntoogjes en rozige 

handjes, het aandoenlijke staartje 

… Wie ooit een mol in levende lijve van nabij 

ontmoet, is op slag verliefd. En wie verliefd is, 

kijkt helemaal anders naar de wereld. 

Je kan de mol misschien verwijten dat hij 

oppervlakkig werk levert, maar het kan nooit 

kwaad in ’t eigen hart te kijken. Niet de mol is je 

probleem, maar wel de dwanggedachte aan een  

strakke fluogroene ‘pelouse’. Het streven naar 

zo’n gazon betekent de strijd aangaan met de 

biodiversiteit in je tuin. Kiezen voor één of twee 

veredelde gazongrassoorten is het verliezen van 

een wijd gamma aan kleurrijke graslandplanten. 

Laat die idee los. En als je die idee niet kan 

loslaten, laat je dan helpen. Je hoeft daar zelfs 

niet in therapie voor te gaan: moedertje natuur 

heeft een oplossing!

Je hoeft niet naar afgelegen 

natuurgebieden te trekken om 

kennis te maken met de natuur. Je 

trekt gewoon de achterdeur open en 

gaat op safari in eigen tuin!  Wie de 

natuur een handje wil helpen, kan 

daarmee beginnen in de tuin, hoe 

klein die ook is. Vogels voeren en 

beloeren, een nestkast voor wilde 

bijen of koolmezen, een border vol 

bloemen voor de vlinders,   een 

gazon met molshopen…

Waar is de mol?
Het najaar is een ideaal moment om bloembollen 

te planten. Alleen lijkt het zonde om daarvoor 

gaten te maken in je gazon. Laat de natuur je gids 

zijn, en laat het werk over aan een mol. Maak 

gebruik van zijn talent! 

Mollen verluchten beroepshalve de bodem en 

graven gratis gaten in je gazon naar eigen 

goeddunken. Al wat jij nog moet doen is de 

bloembollen uit hun verpakking halen en ze 

instoppen in de losgewoelde grond. Desgewenst 

kan je er ook nog graszaad overheen strooien. 

Even aandrukken. En wachten tot het voorjaar, 

wanneer de  bloemen uit de grond priemen in 

een frivool patroon, uitgetekend door een 

(nagenoeg) blinde tuinarchitect.

Er is geen gevaar dat de mollen je bloembollen 

zullen beschadigen, die staan niet op hun menu. 

Je hoeft hen ook niet te bedanken. Ze doen 

gewoon hun job.
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...in close-up

W
antsen lijken op het eerste 

zicht op kevers, maar ze 

hebben er niets mee te 

maken. Ze zijn wat afgeplat-

ter, alle voorzien van een 

stevige zuigpriem die onder hun lijf geplooid zit 

en ook voorzien van stinkklieren. Van de kleinste 

soorten tot de grootste: ze produceren dezelfde 

wantsengeur. 

De typische geur van een wants is moeilijk te 

omschrijven, maar je kent hem wel. Je bent 

bramen aan het plukken en je ruikt meteen dat 

er een wants gepasseerd is. Eenzelfde scherpe 

geur die opstijgt terwijl je herfstbladeren bijeen 

harkt. Onmogelijk na te gaan waar die aanslag op 

je olfactorisch welbevinden precies vandaan 

komt maar het is duidelijk dat je bij het harken 

een wants verstoord hebt, een wants die al 

stilaan aan overwinteren dacht en die beschut-

ting had gezocht tussen de bladeren. Normaal 

een veilige gok, maar niet als die bladeren op een 

gazon liggen.

Je hebt geluk, daar is de dader, de passend 

genoemde groene schild- of stinkwants. Tegen 

de winter aan is hun felle groen wel verdoft tot 

de tint van olijven die hun houdbaarheidsdatum 

overschreden hebben. Draai het beestje om en 

op de buik zie je,  tussen de aanhechtingen van 

het laatste en voorlaatste pootpaar een opening: 

de stinkklier met bijhorend afvoergootje. Bij 

sommige andere wantsen aangevuld met een 

omringend veld met microscopische noppen die 

de vloeistof vasthouden om ze langzaam te laten 

verdampen. De wants trekt het hele achterlijf 

samen en perst de afweerstof naar buiten. Het is 

al niet erg genoeg dat die schrikkelijk stinkt, ze is 

nog giftig ook. Wanneer ze via de ademopening 

van een insectuele belager binnendringt, zelfs 

dodelijk giftig! 

Geen wonder dat de groene schildwants bij 

weinig dieren op het menu staat. Ook bij mensen 

staan ze in een kwade reuk. En toch vergeef je 

hen alles eens je hun eitjes gegoogeld hebt!

Peter De Ridder

Als je de natuur in close-up bekijkt, 

gaat er een nieuwe wereld voor je 

open. Een schier eindeloze variatie 

aan levensvormen, elk met hun 

eigenaardigheden. Stilstaan bij de 

kleine dingen des levens,   je krijgt er 

nieuwe energie van.  Deze keer 

volgen we onze neus

De typische geur van een wants
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Het Belgisch merk van verrekijkers en telescopen

kwaliteit in service en techniek

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 offi ciële partner en steun zo Natuurpunt:

Optiek Mertens
Natuurpunt optiekshop | Leuven

03 & 04 DECEMBER 2016 - JABBEKE

ONTDEK ER O.A. DE NIEUWE LEICA NOCTIVID

EEN SAMENWERKING VAN:

Tijdens de vogelkijkdagen te Jabbeke op 3 en 4 december 2016
kunt u in de gebouwen van Kite Optics kennismaken met een ruim aanbod aan: 

•   verrekijkers
•   telescopen
•   statieven
•   fototoestellen en objectieven
•   outdoor equipment
•   ornithologische reizen
•    boeken, reisgidsen, ... 

Alle grote merken zijn er aanwezig om u uitgebreid advies te geven over hun instrumenten, 
maar vooral te laten genieten van zeer uitzonderlijke kortingen en promoties.

Natuurbeleving op het natuurdomein “De Hoge Dijken”
5 kilometer verderop ontdekt u het prachtige en vogelrijke natuurgebied ‘de hoge dijken – roksemput’. 

Adv_NP2016(2).indd   1 19/08/2016   17:02:47
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Op stap met

 op stap met...

  Nicole  
      Smeyers

Bio
 
Nicole is een grote voorstander 

van ecologisch tuinieren en 

geeft die passie door als coach 

bij Velt. Ze is lid van een 

leesclub en wandelt en fietst 

heel graag. Elke week trekt ze 

eropuit met de florawerkgroep. 

Ze helpt ook bij educatieve 

activiteiten in het Vinne in 

Zoutleeuw. Nicole is een 

gepensioneerde leerkracht 

Frans en helpt nog altijd 

kinderen met hun huiswerk. 

Maandag 09u30
 

In de Meertsheuvel legden we samen met het Regionaal 

Landschap een vijftal poelen aan voor de kamsalamander, 

midden in landbouwgebied. We proberen de kamsalamander, 

die in een poel van de gemeente zit, te laten overkomen naar die 

poelen.

MA 09:30 DI 20:10

WO 17:30
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Op stap met

Woensdag 17u30
 

Natuur stopt niet aan een natuurgebied. Ik heb zelf een wilde tuin 

en geniet volop van alle leven: bijen, kevers, vlinders, krekels. 

Iedereen zou een wild hoekje kunnen voorzien in de tuin. Ik wil 

iedereen omtoveren tot natuurliefhebber!

Vrijdag 08u40
 

Ik gaf vroeger les en ben nu nog steeds actief bezig met natuur-

educatie. Mijn motivatie is een groene toekomst voor de volgende 

generatie. Door het organiseren van een rangercursus proberen 

we jonge mensen aan te trekken.

Zaterdag 14u00

Ik doe graag fysiek werk en dus ook beheerswerken. Als je beslist 

om een maatregel te nemen weet je niet op voorhand of het zal 

werken. Ofwel gaat het goed ofwel moet je op zoek naar andere 

methoden. Dat vind ik boeiend.

Zaterdag 17u45

Een werkdag is de perfecte teambuilding. Ik zorg voor eten en 

drinken en zo kunnen we na het werk samen nog wat keuvelen. 

Daar haal ik energie uit! Het is ook belangrijk dat de vrijwilligers 

respect krijgen voor wat ze doen en zich betrokken voelen.

Dinsdag 20u10

In het Bolwerk zien we een mooie evolutie. Vroeger werd 

het enkel begraasd en nu maaien we ook. Op de open 

plekken groeit opnieuw reukgras, typisch voor voedsel-

arme gronden. Als een professionele medewerker dan 

zegt dat je goed bezig bent, is dat toch wel fijn.

ZA 14:00

VR 08:40

WO 11:00

ZA 17:45
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V
ogelaars zijn bescheiden 

mensen. Gilbert. Luc. 

Marleen. En dinges … Allee, 

met zijn driepikkel altijd en 

zijn zwijgzaamheid. Dat 

zwijgen is typisch. Alleen een zeldzame 

keer kom je een vogelaar tegen met een 

grote mond. Ik herinner mij er eentje. Hij 

legde uit hoe het was om reigerjongen te 

ringen. Zijn verhaal maakte veel goed. 

Reigers geven namelijk over als je over de 

rand van hun nest komt piepen. Bwerk! 

Hup! En je stinkt een week naar bedorven 

vis. Zo vertelde hij met luide stem. 

Om naar vogels te kijken moet je beschei-

den zijn. Als wij met de vogelbus op uitstap 

vertrekken, somt Marcel altijd een hele 

hoop exclusieve vogelsoorten op. Aan de 

micro: Zeearend. Zwartpootruiter. 

Porseleinhoen. Goudplevier. Zulke mooie 

vleugeldieren! De kans is groot en de kans 

bestaat. Maar als de vogelbus ’s avonds 

terug naar huis rijdt, zwijgt iedereen 

wijselijk over de hoop en de lijst van de 

voorzitter. In het beste geval hebben we 

wat anders gezien, een onverwacht 

nonnetje, een brilduiker of zeven ransuilen 

in een treurwilg op de parking! Maar soms 

was het gewoon ook niks. Een zwartkop. Of 

geen enkele morinel op de hele morinellen-

tocht. 

Het vogelrijk heeft lak aan de wensen van 

de vogelaar. Je zou het meedogenloos 

kunnen noemen, maar dat is het niet. Het 

kan het vogelrijk geen donder schelen. Wie 

wil vogelen moet zich oefenen in de 

teleurstelling. Het vraagt een bescheiden 

houding. Meestal laten vogels zich niet 

zien. En als ze zich toch laten zien, ben je 

waarschijnlijk te laat met je verrekijker, heb 

je tegenlicht, zit het beest niet stil, hangen 

er bladeren in de weg. Alleen de koolmees is 

de vogelaar goed gezind. Maar daarvoor 

gaat een mens niet op de vogelbus zitten!

Kortom, vogelen draait om ingetogenheid. 

Je moet met een klamme muts in de regen 

staan en wachten. Aan wilde stoef herken 

je de beginnende vogelaar. Daarom deze 

tip: Zit je op een feest naast een onbekende 

die met grote gebaren zit te vertellen over 

papegaaien in het bos, weet dan dat hij 

weinig over vogels weet. Die papegaaien 

zijn overigens halsbandparkieten. Echte 

vogelaars kijken daar niet van op. Die weten 

dat het een pest is, het gevolg van 40 

papegaaien die in 1973 werden losgelaten 

uit een dierentuintje in Brussel. Nee, mij zul 

je nooit horen opscheppen over een 

papegaai in bos. Ik heb mijn les wel geleerd. 

Vooral het najaar is een leerzame tijd voor 

de vogelaar-onnozelaar! Roep in oktober 

nooit hoera omdat je een gele kwikstaart 

ziet. Maak je in november niet vrolijk over 

een blauwborst. En als je het niet kunt 

laten, zorg er dan voor dat je alleen bent. 

Want anders zullen vogelaars zoals Gilbert, 

Luc en Marleen bescheiden opmerken dat 

de gele kwik in de Sahel overwintert en dat 

de blauwborst na de zomer naar West-

Afrika vertrekt. Weet je wat je daarvan 

wordt? Nederig, zoals een échte vogelaar.

Column

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

         Bescheidenheid  

Dit stukje gaat over 
bescheidenheid en 
over hoe vogelaars 
leren om bescheiden 
te zijn. Vooral in het 
najaar.

An
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-2€ KORTING P.P.
Knip deze bon uit en geef hem af aan 
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Niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Enkel geldig voor Countryside 2016.

COU_adv.indd   4 18/08/16   14:26

www.nordic.be
T: 052 55 52 54

 RECHTSTREEKS NAAR LAPLAND!

Kirkenes

Tromsø

Svolvær

Luleå

Oulu

Rovaniemi

KittiläKiruna

Nordkapp

Trondheim

Bergen

Oslo

Stockholm

Malmö

Helsinki

Joensuu
Kuopio

Turku

Mikkeli

Göteborg

ZWEDEN

NOORWEGEN

FINLAND

BRUSSEL

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

Schrijf in voor onze gratis infodagen: 
- Zaterdag 22.10 (Bredene) 
- Zondag 23.10 (Herentals) 

© Innovation Norway - Gaute Bruvik - visitnorway.com© Hurtigruten - Ørjan Bertelsen
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In beeld

In de plassen springen, een modderbad nemen, uitglijden en vastzitten in zompige 
aarde ... De natuur mag een ruw kantje hebben en hoeft niet altijd proper en schoon 
te zijn. Modder is plezant, en wordt duidelijk gewaardeerd door dieren, kinderen en 
wandelaars!

MODDERBAD

Erwin Derous

Luxton Jones Marilne Mie meeuwsseptor robin
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In beeld

Oproep

Een prachtige natuurfoto: soms 
is het een toevallig succesvolle 

momentopname, soms een 
beredeneerd shot. Doe mee met de 
Natuurpunt Fotowedstrijd! Stuur je 
mooiste natuurfoto's in. Kijk voor 

meer informatie op pagina 50.

Chris Vancroonenburg

Chris Vancroonenburgerwin derous

Bregje Van Autreve

Rosan Heremans

Danny Vantomme

David Luc
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 Doe mee met de grootste natuurfotowedstrijd van Vlaanderen.  
        Stuur je mooiste beelden in van 1 tot en met 31 oktober.

“En plots verscheen hij. De vos die zich uitrekte bij het Zwembad de Longchamps. Een uniek moment van 
harmonie in onze wereld van beperkte ruimte tussen natuur en mens.” Fabio Verplancke was afgelopen editie 
winnaar in de categorie Onverwachte Natuur. Ook dit jaar zal hij deelnemen aan de fotowedstrijd. “Het is gewoon 
leuk en spannend en ik geef om de natuur en haar diversiteit.”

Filmfragmenten
Nieuw dit jaar is de categorie waar je ook bewegende beelden kan insturen, een filmpje van maximum zeven 
seconden. Een koolmeesje dat de eerste keer uitvliegt, een ijsvogel die het water induikt, een bij die een bloem 
bestuift, het kan allemaal.

Stuur tussen 1 en 31 oktober 2016 je natuurbeeld in voor volgende categorieën:

 � 7 seconden natuurfilm
 � Macro
 � Mens en natuur
 � Water

Info en reglement op www.natuurpunt.be/fotowedstrijd.

                      Natuurpunt  
FOTOWEDSTRIJD

Activiteiten
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Activiteiten 
& Cursussen 

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

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/activiteiten

Activiteiten

26/09 Oog in oog met wilde bijen Bonheiden

29/09
Eco-comedy show  
door Steven Vromman 

Halle

29/09 Leren kijken naar vogels Gelinden

02/10
Paddenstoelenwandeling  
in het Scheutbos 

Sint-Jans-
Molenbeek

11/10 Meteo voor de natuurliefhebber Hasselt

11/10 Paddenstoelen voor beginners Bree

13/10 Plattelandsgids Zemst

14/10 Groot Bushcraft-weekend (VOLZET)
Sint-Joris-
Weert

14/10 Natuurgids IJzervallei Diksmuide

17/10 Vogels in de stad Leopoldsburg

27/10 Ecologische tuinen Lochristi

29/10 Paddenstoelen fotograferen Bilzen

07/11 Klimaatgids Dilbeek

07/11 Roofvogels   Overijse

08/11 De levende tuin Putte

12/11 Humisme – Het bodemvoedselweb Antwerpen

15/11 Muizenissen & braakballen pluizen
Oud- 
Turnhout

25/11 Spoorzoeken Zemst

     Bouw mee aan het    
    Voedselbosnetwerk  
        in West-Vlaanderen
In een voedselbos creëren we een natuurlijk ecosysteem 
waar we voedsel produceren en tegelijkertijd het milieu en de 
biodiversiteit verbeteren. Een goed ontworpen systeem werkt 
samen met de natuur. Dit najaar gaan we van start met het 
ontwerpen en aanleggen van een nieuw voedselbos bij de 
Tandem-school in Sint-Kruis (Brugge). Om vervolgens uit te 
breiden naar een voedselbosnetwerk in de ruime regio. 
Bouw mee: www.natuurpunt.be/voedselbosnetwerk

Dag van de Trage Weg
Op 15 en 16 oktober zetten tal van organisaties de trage wegen 
in de kijker met wandel- en fietsplezier, maaibeurten, spel 
en avontuur maar ook acties om bedreigde paden onder de 
aandacht te brengen. Van de Westhoek tot het Maasland, en 
met meer dan 200 activiteiten! Speciaal voor de 10e editie 
zijn er bovendien enkele overnachtingen in een B&B te winnen. 
Ontdek het diverse aanbod voor jong en oud  
op www.dagvandetrageweg.be.

Dag van de Natuur

Op 19 en 20 november worden er in heel 
Vlaanderen hooilanden gemaaid en 
afgevoerd, wilgen geknot, houtkanten 
verjongd of aangeplant. Hiermee 
zetten we het beheerwerk door vrijwilligers 
in de kijker: we tonen hoe de vele 
Natuurpuntvrijwilligers het verschil maken 
voor meer en betere natuur in Vlaanderen. 
Doe mee en proef van natuurbeleving van 
de bovenste plank, maak kennis met de 

lokale afdeling, het natuurpuntgebied om de hoek en steek mee 
de handen uit de mouwen.  
www.natuurpunt.be/dagvandenatuur
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AgendaAgenda

29.09
Halle
STOP MET KLAGEN!  
ECO-COMEDY SHOW DOOR 
STEVEN VROMMAN, DE LOW 
IMPACTMAN  
Met een vleugje humor krijg je tips voor 
het nieuwe klimaattijdperk. 

Donderdag 29 september, 19u  
Raadzaal Stad Halle,  
Oudstrijdersplein 18, Halle

02.10
Antwerpen
NATUUR IN HET MIDDEN  
VAN DE STAD 
Regelmatig gaan we op natuurontdek-
king in het midden van de stad. Dit lukt 
helemaal in De Wolvenberg. Kom proe-
ven van de herfst. 

Zondag 2 oktober, 10u
Uitbreidingsstraat 436 (overkant straat), 
Berchem 

02.10
Zelem
HERFSTWANDELING  
‘PRUUVE VAN DE NATUUR’ 
Na de wandeling is er een picknick van 
Den Boogerd. 

Zondag 2 oktober, 14u - 19u
De Pastorie Den Boogerd, Dorpstraat, 
Halen | Inschrijven verplicht:  
www.denboogerd.be, 0499-41 90 15, 
denboogerd@gmail.com

02.10
Oostende
AANSPOELSELS  
EN AANGROEISELS 
In de vloedlijn zoeken we naar aange-
spoelde zeeorganismen, op het strand 
zoeken we krabbetjes en zeesterren. 

Zondag 2 oktober, 8u30
Strand Raversijde t.h.v. Domein Prins 
Karel (aan de Roze villa "Jan van Gent"), 
Zeedijk 362, Oostende

08.10
Kuurne
PLANTENRUILBEURS  
IN DE GROENE LONG 
Plantenruilbeurs in samenwerking met 
Velt Kuurne-Harelbeke. Ook als je géén 
plantjes in ruil aan kan bieden ben je 
welkom.

Zaterdag 8 oktober, 14u30 - 17u
Oudstrijderslaan 3, Kuurne

02.10
Hasselt
CHOCOLADEWANDELING 
Natuurwandeling met (h)eerlijke  
chocoladehapjes en een leuke quiz. 
Prijs : kinderen 3 euro, volw. 7 euro.  
Kaarten vanaf augustus in Bezoekers-
centrum Kiewit en de Wereldwinkel.

Zondag 2 oktober, tussen 14u en 16u
Bezoekerscentrum Kiewit,  
Putvennestraat 112, 3500 Hasselt

09.10
Hoogstraten
FEESTELIJKE OPENING  
WANDELPAD DEN ROOY
Er is muziek, kinderanimatie, zeis- 
demonstratie en drankjes en pannen-
koeken. Vanaf het Gemeenteplein (aan 
de kerk) vertrekken huifkarren naar Den 
Rooy. 

Zondag 9 oktober, 13u30 
Den Rooy, Ulicotenseweg, Meerle

Ook in 2016 zetten alle bossen hun deuren wagenwijd open voor een knallende editie 
van de Week van het Bos! Organisator  Agentschap voor Natuur en Bos pakt uit met 
een superleuk thema! Onder het motto ‘Welkom in de grootste sportclub’ zetten ze 
de talloze sportmogelijkheden van het bos in de kijker. Waarom zou je in een muffe 
sportzaal aan je conditie werken als je dat ook vrij en blij in de natuur kan doen?
Ook Natuurpunt organiseert tientallen plezante, spannende en boeiende activiteiten  
in het bos. 
www.weekvanhetbos.be

Week van het Bos   
9 tot 16 oktober
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16.10
Geel-Bel
STRUINEN  
DOOR DE LANDDUINEN 
De landduinen van Geel-Bel zijn be-
roemd. Wij struinen vandaag door de 
duinen

zondag 16 oktober 14u - 16u
Kerk Geel-Bel, Bel, 2440 Geel

16.10
Beernem
NATUUR & CULTUUR  
IN HET VAGEVUUR
Ontdek natuur en cultuur tijdens een 
uniek wandeltraject door de Eendeput-
ten en de Vagevuurbossen. Met kinder- 
activiteit en café. 

Zondag 16 oktober, tussen 13u - 15u
Parking Aanwijs, Reigerlostraat - Heir-
weg, Beernem

26.11
Geraardsbergen
UILENTOCHT IN HET  
RASPAILLEBOS
Traditionele avondwandeling in het 
Raspaillebos, op zoek naar de bosuil. 
Aansluitend borrel, glühwein of warme 
choco. 

Zaterdag 26 november, 16u 
De Helix, Hoogvorst 2, Geraardsbergen

16.10
Assenede
HERFSTVRUCHTENWANDELING

Zaterdag 16 oktober, 14u
Café Passé hoek, Hollekensdijk/Doornij-
kestraatje, 9960 Assenede

28.10
Genk 
SYMPOSIUM 60 JAAR DE MATEN
Natuurpunt Genk neemt jullie mee naar 
De Maten en de biodiversiteit daar, maar 
vertelt jullie ook het belang van het na-
tuurgebied voor de brede samenleving

Vrijdag 28 oktober, 9u
Casino Modern, André Dumontlaan,  
3600 Genk

30.10 
Neigem
‘NEIGE’ PADDENSTOELEN- 
WANDELING IN HET NEIGEMBOS
Dennenslijmkop of vettige diksteel: het 
lijken wel scheldwoorden, maar in feite 
zijn het benamingen voor bepaalde 
zwammen. Ontdek ze in het Neigembos.

Zondag 30 oktober, 14u - 17u
Kapel van Bevingen, Bevingen, Neigem

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

11.12
Scherpenheuvel-Zichem
AVONTUURLIJKE WINTER- 
WANDELING DOOR DE  
DEMERBROEKEN
De Witte achterna, laat je verrassen 
door de robuuste natuur van de Demer-
broeken.

Zondag 11 december, 14u
Huize Ernest Claes,  
Ernest-Claesstraat 152, Zichem

     Ridder Rogier  
    is zijn weg kwijt 

 
Ridder Rogier is de befaamde ridder 
van Deinze die vier eeuwen geleden 
de streek veilig maakte. Hij  was een 
enorme natuurliefhebber, kende de 

namen van alle planten en dieren van 
buiten en ook de insecten, de zwam-

men en de korstmossen vormden 
voor hem geen geheim. Tijdens de 

Nacht van de Duisternis trekken we 
het bos in. Benieuwd welke straffe 

verhalen we deze keer zullen horen. 
De wandeling is geschikt voor alle 

jonge gezinnen en voor iedereen die 
zich jong voelt.  

 
Zaterdag 8 oktober, 19u30 - 22u
Hoek van de Achtmeerstraat en 

Patrijspark, Deinze

30.10
Linter
PADDENSTOELENWANDELING  
IN LINTER
Laat je mee op sleeptouw nemen door 
onze gepassioneerde gids, Georges, die 
je de geheimen van de paddenstoelen 
helemaal uit te doeken kan doen. 

Zondag 30 oktober, 14u  
Wittebosstraat, Linter 
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Het laatste woord

De zomer werd gekenmerkt door veel 

waterellende, bovendien voorspellen de 

klimaatmodellen hevigere neerslag maar ook 

langere droge periodes. We moeten ons 

aanpassen aan zowel te veel als te weinig 

water. Dit kan door het terugdringen van 

verharding en door water ter plaatse te laten 

insijpelen.  

Natuurgebieden in de valleien kunnen een 

belangrijke rol spelen als waterbuffers, een 

functie die ze historisch ook altijd hebben 

gehad. Maar dan moeten ze ruimte krijgen, 

zodat ze niet louter opvangbekkens zijn. Zulke 

natuurgebieden bieden ook kansen voor grote 

natuur: bevers hebben we intussen al en de 

zwarte ooievaars die in de Demervallei 

neerstreken zijn hopelijk een voorbode voor 

wat we mogen verwachten in de toekomst. 

Water in de gebieden is op zich niet zo’n 

probleem, maar de waterkwaliteit en het 

meegevoerde slib zijn dat wel. Vlaanderen is 

overbemest en voor een deel nog niet 

aangesloten op de waterzuivering. Overstro-

mingen vervuilen dus de natuurgebieden 

zodat het moeilijker wordt om de doelen van 

de Europese Habitatrichtlijn te halen. Door 

erosie spoelt bovendien de goede, vruchtbare 

bodem van het landbouwgebied weg. 

We moeten meer werken met, en minder 

tegen de natuur. De Vlaamse Regering zal zich 

in het najaar wijden aan dossiers die het 

uitzicht van Vlaanderen zullen bepalen: het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de stikstof-

problematiek, de Europese natuurdoelen en 

het Natuurdecreet. We zullen ons inzetten 

om hen te overtuigen dat gezonde ecosyste-

men de basis zijn van de duurzame economie 

die we moeten ontwikkelen en dat toegang 

tot natuur essentieel is voor ons welzijn. 

Maar er moet ook in de natuur worden 

gewerkt. We beheren ondertussen 22.000 

hectare. Het model van Natuurpunt, waarbij 

vrijwilligers kansen krijgen om mee natuur te 

ontwikkelen, heeft prachtig gewerkt. We 

zoeken ook naar werkvormen om dat model 

overeind te houden naarmate de gebieden 

groter worden. Dat kan alleen maar lukken 

met een sterkere professionele ondersteu-

ning. Ons sociaal bedrijf bewijst dat wij ook 

daar mensen kansen geven. Kansen die ze ook 

grijpen.

Lieven De Schamphelaere

Verhuisd?  Vragen over je lidmaatschap?

Neem contact op met onze ledenadministratie, 015-29 72 17 of ledenservice@natuurpunt.be

Lid worden of een lidmaatschap cadeau geven? Stort 27 euro op BE17 2300 0442 3321  

met vermelding “nieuw lid” www.natuurpunt.be/lidworden

Bestel de producten uit het blad in de Natuurpunt Winkel: www.natuurpunt.be/winkel - winkel@natuurpunt.be  

015-43 16 88. In de bezoekerscentra vind je een beperkt assortiment. 

 

Bezit je grond die je wil wegschenken, of wil je Natuurpunt opnemen in je testament? Neem dan contact op  

met Joost Verbeke, joost.verbeke@natuurpunt.be  0477-20 47 27

Help reservaten groeien. Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588. Vermeld "Gift Natuurpunt" en  

het projectnummer van jouw favoriet natuurgebied. www.natuurpunt.be/gift

We moeten  
meer werken  
met, en minder  
tegen de natuur.
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                 Het woord 
              van de voorzitter



(h)éérlijk genieten

PAJOTTENLANDER biologische fruit- en groentesappen
fruitbereidingen, vers seizoensfruit

Wil jij net als Carine de natuur opnemen in je testament?
Kom naar één van onze infomomenten. Joost Verbeke, 
verantwoordelijke voor schenkingen en legaten bij Natuurpunt, 
geeft je uitleg over de mogelijkheden en een overzicht van de 
fi scaal voordeligste formules. Daarna kan je in een privégesprek je 
persoonlijke vragen stellen.

DE NATUUR
in jouw testament

“Als alleenstaande, maakte ik een testament op waarin 
ik 60% aan de natuurvereniging nalaat. Zo kan 
iedereen blijven genieten van onze unieke bossen, 
natuurlijke duinen en kleurrijke heidelandschappen” 

Carine Theunynck

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?  
Joost Verbeke, contactpersoon schenkingen en legaten
0477-20 47 27 • joost.verbeke@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/legaten

Van 16u tot 17u30 of van 19u tot 20u30 
5 okt  B.C. De Klapekster (zolder), Kolonie 41, 2323 Hoogstraten

Van 15u tot 16u30 of van 19u tot 20u30
6 okt  Kasteelke 2de verdiep, Warandelaan 14, 9230 Wetteren
10 okt Taverne ‘t Hert, Grote Markt 7, 3800 Sint-Truiden
11 okt  Ambiotel (kelderverdiep.), Veemarkt 2, 3700 Tongeren
13 okt  GCOC Het Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56,   
 3560 Lummen
18 okt  Beweging.net, Monseigneur Broekxplein 6, 3500 Hasselt
20 okt   Bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1, 2570 Du� el
27 okt Brielpaviljoen, einde Lucien Matthyslaan, 9800 Deinze
14 nov  G.C. Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, 3250 Haacht

Ontvangst bij een kopje ko�  e en taart een kwartier voor aanvang.
Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag van je komst.

Halve advertentie liggend legaten 8-2016.indd   1 1/09/2016   9:41:30
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In samenwerking met:Georganiseerd door:

rolstoelvriendelijk ecologisch event

CHAP’EAU
zondag

25 september
2016

Stationsplein
Overijse

Schrijf je in via
www.chap-eau.be 

& krijg een gratis consumptie

GEEFT RUIMTE AAN WATER

Overijse

mountainbike wandelen fietsen  
natuurloop kajak animatie BBQ


