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

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

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

Zoek Roger de Ranger
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    Een ruime blik  
 voor meer natuur

I
k ben eerder toevallig bij Natuurpunt binnengerold. Op een avond wandelde ik voorbij een huis. 

Wim die daar woonde was lid van Natuurpunt en riep me binnen. Ze waren juist aan het vergade-

ren over het oprichten van een natuurgebied in Bertem. Ik heb me erbij gezet en heb een pintje 

gedronken met die mannen. Toen is het gebeurd. Ondertussen ben ik al 16 jaar conservator van 

dat natuurgebied: de Koeheide. Hier sta ik het liefst, tussen de mensen, in het veld onder mijn 

kerktoren. Ik ben niet de grote voorman maar werk graag samen met mensen aan iets 

concreet, aan meer natuur.

In de Koeheide leerde ik Ewoud L’Amiral kennen, toen consulent voor Natuurpunt.  

Hij toonde mij het Silsombos en de omliggende natuurgebieden, nu gekend als de Groene 

Vallei. De brasserie van TC Leliehof was het ideale startpunt om het bos in te trekken.  

Na onze tochten zaten we daar tussen pot en pint te dromen over een bezoekerscentrum 

voor de Groene Vallei. Toen het gebouw van de tennisclub te koop kwam, zagen we onze 

kans. Ewoud heeft zich erop gesmeten. En met succes. Ruim een jaar geleden openden we 

het Bezoekerscentrum Groene Vallei. De tennisclub en de brasserie zijn er nog. Dankzij een 

groot aanbod aan activiteiten en de unieke ligging spreken we een groot publiek aan.  

Met een heel team gedreven vrijwilligers werken we aan dit project.

Het zou fantastisch zijn moest de Koeheide ook een deel van de Groene Vallei kunnen 

worden. De oppervlakte natuur mag absoluut blijven groeien. Maar dat geldt niet alleen 

voor de natuur in mijn directe omgeving, maar voor heel Vlaanderen. Als ik even heel 

ambitieus mag zijn dan zie ik in de toekomst in ons versnipperde Vlaanderen allemaal 

groene corridors tussen de verschillende natuurgebieden. Het is een uitdaging om met alle 

betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Niets is onmogelijk als 

onze blik maar ruimer is dan datgene waar we zelf mee bezig zijn.

Mag ik je mee op sleeptouw nemen? Blader snel door naar pagina 44.

Groetjes,

  Eric Malfait
            Conservator Koeheide en fervent natuurfotograaf
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Kies de juiste verrekijker  
of telescoop  
Natuurpunt biedt je de mogelijkheid om een 
verrekijker of telescoop aan te kopen met een 
ledenkorting. Je kan hiervoor terecht in de online 
Natuurpunt Winkel, nu 
tijdelijk met extra voor-
delige prijzen, of bij onze 
optiekpartners verspreid 
over heel Vlaanderen.

Maak zelf een schitterend  
fotoalbum 
Het Natuurpunt Fotoboek biedt een uitstekend  
alternatief voor alle foto's die op je harde schijf 
blijven staan. In een handomdraai verwerk 
je je foto's van een mooie natuurreis of 
een onvergetelijke familie-uitstap tot 
een leuk fotoalbum. Download nu de gratis 
software. Als Natuurpuntlid geniet je 15% 

korting.

Richt je tuin ecologisch in  
Maak van je tuin een natuurgebied. Voor 
plantgoed, bloembollen en goeie tips kan je  
terecht bij enkele afdelingen en partners van 
Natuurpunt. Je geniet er bovendien van een mooie 
korting van 5 à 10% als lid van Natuurpunt.

Alle info over deze ledenvoordelen:  
www.natuurpunt.be/voordelen
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Reeën zijn actief in de schemering en ’s nachts. Overdag liggen ze meestal  
ergens beschut. In gebieden waar weinig verstoring door de mens is,  
kan je ook op klaarlichte dag reeën zien.
Foto: Eric Malfait
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    Mijn 
BEELD

Een insectenexpert 
in je broekzak

nieuws

Een kleurige vlinder, een uniek 
insect of een fascinerend kevertje: 
soms moét je gewoon weten hoe ze 
heten. De tijd dat je daarvoor 
allerhande encylopedieën moest 
doorploegen, is voorgoed voorbij. 
De nieuwe smartphone-app 
ObsIdentify geeft op basis van foto’s 
binnen enkele seconden de naam 
van de dag- en nachtvlinders, 
wantsen, libellen en lieveheers-
beestjes die in de Benelux voorko-
men. Op termijn zal de app ook 
andere dieren en planten op naam 
kunnen brengen. De app is 
gekoppeld aan www.waarnemin-
gen.be, zodat je vondsten meteen 

geregistreerd worden in 
de grootste natuurdata-
bank van België. 

ObsIdentify is gratis en 
voorlopig alleen beschik-

baar in Google Play.

Eric Malfait, is een natuurfotograaf pur 
sang. Het gaat hem niet enkel over de 
beelden maar over het overbrengen 
van emoties. Want liefde voor natuur, 
begint bij verwondering.

“Reeën fotograferen is één van de dingen die 
ik zeer graag doe. Hier in de streek kom je ze 
vaak tegen, zo heb ik hun biotoop en gedrag 
beter leren kennen. Tijdens het geduldig 
wachten hoor en zie je vaak andere dieren. 
Je verveelt je dus nooit.
Op een warme wisselvallige avond in juli 
besloot ik naar één van m’n favoriete 
plekken te gaan in het Silsombos. Zonnige 
opklaringen wisselden de malse regenbuien 
af. Mooi licht … en dus veel zin om foto’s te 
gaan maken. Tijdens de rit naar mijn 
vertrekpunt zag ik vanuit m’n ooghoek, 
achteraan in een weide, iets rosbruins staan. 
Misschien wel een ree ? Ik reed 100 meter 
door en parkeerde m’n auto. Heel rustig 
keerde ik terug naar de bewuste plaats en 
zag in de verte hoe een reegeit aan het 
grazen was. Ik besloot de weide ernaast in  
te gaan en de hogere vegetatie langs de 
afsluiting te gebruiken als schutting.  
Traag maar zeker kwam ik steeds dichterbij, 
zonder dat de reegeit zich bewust was van 
m’n aanwezigheid. Toen ik op ongeveer 30 
meter van het reetje verwijderd was, zag ik 
plots een reekalf uit de dichte vegetatie 
tevoorschijn komen. M’n geluk kon niet op. 
Ik nam enkele foto’s, genoot met volle 

teugen van de interactie tussen moeder 
en jong. Een ontmoeting om nooit 

meer te vergeten.”
 
Eric Malfait

 
Ps: Doe jij ook mee met de 

Natuurpunt Fotowed-
strijd?  
Vanaf 1 oktober kan je je 
beelden insturen.  
www.natuurpunt.be/
fotowedstrijd

De deelnemers van Expeditie Natuur-
punt halen samen een recordbedrag op 
van € 179.715, ten voordele van de 
natuur.

De Raad van State schorst  
de uitbreidingsplannen van 
transportgigant Essers in Genk. 
Het Essersbos is voorlopig gered.

25 juni
Natuurpunt koopt een privédomein van 
100 hectare aan. Het Schupleer in 
Grobbendonk wordt zo een groen hart 
voor de kempen.

26 juni

4 juli

In het Grote Netewoud, een 
natuurgebied tussen Mol, Balen en 
Geel, is deze zomer voor het eerst 
een zwarte ooievaar gezien. De 
bijzondere vogel kwam voedsel 
zoeken in de vennen die er recent 
hersteld zijn. Dat is hoopgevend 
nieuws: de zeldzame broer van de 
gewone ooievaar is een echte 
ambassadeur van robuuste vallei- 
natuur. Zijn bezoek aan het gebied 
is een compliment voor het werk 
dat de vrijwilligers en het arbei-
dersteam hier de voorbije jaren 
geleverd hebben in het kader van 
het Europese LIFE-project. In het 
gebied werden illegale weekend- 
vijvers en koterijen omgevormd tot 
een natuurlijk broekbos. Nog een 
opsteker: na regenval kan in de 
vallei veel water gebufferd worden, 
zodat de omwonenden de voeten 
droog houden.

Herstelde  
natuur lokt  
zwarte ooievaar
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Natuurpuntagenda  
en kalender 2018! 

Met de agenda en kalender 2018 van Natuur-
punt kan je alvast op je gemak het komende 
jaar inplannen. Met de beste natuurfoto’s, 
zodat je dagelijks kan genieten van al het 
moois van de natuur. 
Agenda 2018
Artikel Nr.: 97904
Ledenprijs €14,99

Kalender 2018
Artikel Nr.: 97903
Ledenprijs: €10

PS: Extra voordeel van 2 euro als je samen 
bestelt! www.natuurpunt.be/winkel

Handboek vogels van 
Nederland en België

De opvolger van het succesvolle Handboek 
vogels van Nederland, nu uitgebreid met 
soorten van België. Hét standaardwerk voor 
iedere vogelaar! Het meest complete hand-
boek over vogels van Nederland en België 
behandelt ruim 300 vogelsoorten. Alle 
broedvogels, zomer- en wintergasten en 
doortrekkers komen aan bod, naast enkele 
zeldzame, maar regelmatig voorkomende 
soorten en exoten.
Artikel Nr.: 0115803
Ledenprijs: € 31,46
www.natuurpunt.be/winkel 

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

Vleermuizen  
blijken trouwe 
kerkgangers

      NATUUR
    PRODUCT

Vleermuizen zoeken in de zomer 
plaatsen om hun jongen groot te 
brengen. En die zoektocht brengt 
hen op bijzondere plekken: in 
forten en holle bomen.  
Of op kerkzolders. Vrijwilligers van 
de vleermuizenwerkgroep van 
Natuurpunt bezochten ruim 300 
kerken in de provincies Vlaams-
Brabant en Antwerpen. Op 80% 
van de onderzochte zolders bleken 
vleermuizen hun intrek te hebben 
genomen. Omdat vleermuizen 
doorgaans wegkruipen in spouwen 
en andere moeilijk bereikbare 
plaatsen, verzamelden de vrij- 
willigers uitwerpselen van de 
dieren. Via dna-analyses konden  
de onderzoekers nu nagaan welke 
soorten in welke kerken voor- 
komen. Zo krijgen ze een beter 
beeld op de verspreiding van 
vleermuizen en de beste  
beschermingsmaatregelen.

Er zit weer meer leven in de Vlaamse 
beken. Deze zomer organiseerden 
waterzuiveraar Aquafin en Natuur-
punt een ludieke Bingo-actie.

15 juli

Tijdens de elfde editie van het Grote 
Vlinderweekend brachten duizenden 
deelnemers de pijlsnelle opmars van de 
buxusmot in kaart.

5-6 aug

Het Turnhouts Vennengebied 
ontvangt een cheque van €45.000 
van Lampiris. Het populaire 
natuurgebied wordt zo in een klap 
15 hectare groter.

23 aug

Natuurpunt maakt 
amfibieën- en  
reptielenatlas 
voor Brussel

Ringslangen, hazelwormen en zelfs 
vuursalamanders: allemaal vinden 
ze de weg naar onze hoofdstad. Om 
een goed beeld te krijgen van de 
verspreiding van de verschillende 
soorten, werken Natuurpunt en 
onze Waalse zusterorganisatie 
Natagora aan een atlas. Zo’n 100 
vrijwilligers gaan nog tot eind 2019 
op speurtocht in het Brusselse. De 
eerste resultaten zijn veelbelovend: 
60 waarnemingen van de ringslang, 
de herontdekking van de bastaard-
kikker, nieuwe populaties van 
hazelwormen en muurhagedis. En 
helaas stootten de vrijwilligers ook 
op heel wat gedumpte waterschild-
padjes. Heb je zelf een amfibie 
gezien in of rond Brussel? Laat het 
dan weten via www.herpetobru.be  
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    EEN TOEVLUCHTSOORD 

VOOR ZELDZAME PLANTEN 

 HET TORFBROEK
Het Torfbroek bestaat dit jaar 40 jaar. Het 
gebied is een restant van een uniek moeras, 
gevoed door zeer kalkrijk grondwater. Dit is een 
paradijs voor planten. Veel soorten die in de 
rest van Vlaanderen uitgestorven zijn, vinden 
hier hun laatste toevluchtsoord. In 1977 kreeg 
Natuurpunt het gebied in beheer na vele jaren 
van verwaarlozing. Met man en macht werd er 
gewerkt om de hooilanden en moerassen te 
herstellen. Met een oogverblindend resultaat.

  “Torfbroek was  
 mijn thuishaven”
Gilbert Cappelle,  
80 en bezieler van het eerste uur

Ik was al lang lid van Natuurpunt (toen BNVR) en mijn 

interesse in natuur groeide met de tijd. In 1984 kreeg ik de 

gouden tip. In het Torfbroek konden ze alle hulp gebruiken: 

sindsdien was het Torfbroek mijn thuishaven. Het was vaak 

hard werken. Ik hielp de arbeidersploeg van Natuur- en 

Landschapszorg en was er altijd bij op werkdagen of op de 

kampen van JNM. Ik heb de hele evolutie van het Torfbroek 

meegemaakt. Dat was kolossaal. Elke keer dat we een 

hooiland vrijmaakten kwamen langzaamaan al de planten 

terug. Een wonder om dat te mogen aanschouwen. Ik wist 

helemaal niks van planten, alles heb ik in het Torfbroek 

geleerd. In januari 2013 heb ik mijn laatste werkdag gehad. 

Net geen 30 jaar vol mooie herinneringen.

Mijn gebied

WANDELEN 
Zin om het Torfbroek zelf te verkennen? De meeste paden zijn het 
hele jaar door vrij toegankelijk. 
 
Meer info op www.natuurpunt.be/torfbroek
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  “De natuur hier  
 blijft fascineren’’
Wilfried Deckers,  
Vrijwilliger Natuurpunt Kampenhout

       “Ik wil hier  
   wel vaker komen’’
Laura De Gheyndt,  
Deelnemer project Educatief Natuurbeheer

Als kind kon je me vaak in Ter Bronnen vinden, een gebiedje 

naast het Torfbroek, maar het Torfbroek zelf kende ik niet. 

Tot ik er vele jaren later met een gids ging wandelen. Op het 

einde vroeg die of er iemand interesse had om mee te 

helpen. Ik zei ja. En nu, 33 jaar na die bewuste wandeling, 

kan je me nog steeds in het Torfbroek vinden. Vandaag ben 

ik de opvolger van Gilbert. Werken en de resultaten 

bewonderen. Zo broedde hier twee jaar geleden voor het 

eerst de bruine kiekendief. De kroon op ons werk. Wat ik nog 

wil bereiken? Binnenkort starten er weer grote werken in 

het Torfbroek. Hoe de natuur zich dan ontwikkelt blijft me 

fascineren. Ik ben weer een paar jaar zoet.

Met de klas trokken we op avontuur naar het Torfbroek 

samen met Steven van Educatief Natuurbeheer (nvdr een 

project van Natuurpunt dat leerlingen dichter bij de natuur 

wil brengen). De eerste keer gingen we helpen maaien, 

harken en afvoeren. Best wel zwaar werken. Op de tweede 

dag gingen we op zoek naar diertjes die leven in het water. 

Met onze netjes gingen we vissen en konden we ze in een 

bakje water doen. Dan bekeken we wat er zo speciaal aan 

was. Ook het leven in het bos hebben we bestudeerd. Ik vond 

het een hele leuke dag. We hebben alle namen van de dieren 

geleerd en ik zag beestjes die ik nog nooit had gezien.  

Alle kinderen waren enthousiast. Ik wil er wel vaker opuit in 

de natuur.

Mijn gebied
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E
en zomerochtend in de 

Vlaamse Ardennen. Na een 

regenbui stijgen slierten mist 

uit het bos op. De wind blaast 

verloren druppels uit de 

bomen, maar de zon schijnt al als Guido 

Tack me via een smal paadje het Bos 

t’Ename in loodst  

Kanjers van eiken, haagbeuken, beuken 

en essen groeien tegen de steile helling. 

Uitgebloeide eenbes en salomonszegel 

maken duidelijk: dit is oud en waardevol 

bos.

“Hier laten we de natuur haar gang 

gaan,” zegt Guido. De bodem ligt 

bezaaid met omgevallen bomen, takken 

en halfvergane stronken. “Het ideale 

biotoop voor spechten, zwammen en 

doodhoutkevers.” Twee scheve eiken 

schuren luid tegen elkaar in de wind. 

Achter een draad iets verderop loopt een 

kudde koeien tussen de bomen. Als ze 

ons opmerken, haasten ze zich de 

struiken in. “In dit stuk grijpen we wel 

in,” zegt Guido. “Ook bossen kan je met 

grote grazers beheren. Onder de bomen 

houden ze de bramen kort. Elders zorgen 

ze voor open stukken.”

 Guido Tack is de bezieler van natuur- 

gebied Bos t’Ename in Oudenaarde, 

maar niet alleen dat. Hij is auteur van 

het boek ‘Bossen in Vlaanderen’ - een 

mijlpaal voor het bosbehoud in Vlaande-

ren. Daarin brachten hij en zijn collega’s 

de relatie tussen geschiedenis en 

biodiversiteit in bossen in kaart. 

“Historische kennis is onontbeerlijk om 

te weten hoe je bossen moet beheren,” 

zegt Guido. 

VERLEDEN EN TOEKOMST  

VERSTRENGELD 

“Waar het bosbeleid naartoe moet? Oude 

waardevolle bossen moeten onaantast-

baar zijn. We kunnen ons niet veroorlo-

ven die nog te verliezen,” zegt Guido. 

“Verder: rond die bossen moeten buffers 

komen, nieuw bos. Er moeten verbindin-

gen komen tussen de bestaande bosker-

nen. En tenslotte: we moeten massaal 

inzetten op stadsbossen - om mensen de 

kans te geven van de natuur te genieten 

en de druk op kwetsbare bossen te 

verminderen.”

“In Bos t’Ename vlechten we die 

doelstellingen in elkaar. We laten het 

bosgebied groeien van 60 tot 205 

hectare. Samen met de stad Oudenaarde 

bouwen we aan een stadsbos in een deels 

verlaten leemgroeve, grenzend aan het 

oude bos. Dat gebeurt via spontane 

verbossing. Maar ook via plantacties van 

de stad Oudenaarde. Die zorgen voor 

veel draagvlak. Als dat hier kan, dan  

ook elders in Vlaanderen.”

EEN TOEKOMST  

VOOR VERGETEN LANDSCHAPPEN

Historische kennis over bossen, zoals 

beschreven in ‘Bossen van Vlaanderen’ 

kan ons veel leren voor de toekomst 

ervan. Hoe het vroeger gebruik van het 

bos bepaalt hoe het er nu uitziet. Of 

welkes keuzes in bosbeheer bepalen 

welke soorten er voorkomen. Wastines 

bijvoorbeeld, een landschap dat zo goed 

als vergeten was, tot het beschreven 

werd in ‘Bossen van Vlaanderen’. 

Wastines vormden een mozaïek van 

grasland, struweel en ruigte. Veel 

soorten die elders niet gedijen, vinden er 

een toevlucht. “Hier kiezen we ervoor om 

dat landschap te herstellen,” zegt Guido. 

“Daar zorgen de koeien mee voor.”

Guido stapt over een beek, op weg naar 

een heel open bos, met hier en daar hoge 

bomen, grassige stukken en opschietend 

hakhout. Het lijkt op een beboste 

savanne. “Dit is een typisch voorbeeld 

van een bos met middelhoutbeheer, nog 

zo’n oud vergeten landschap. Vroeger 

was dit het belangrijkste type bos in de 

streek. Mensen konden er regelmatig 

brandhout oogsten. De dikke bomen 

waren bruikbaar in de bouw.” 

Doe mee

          Bos kan er  
     nooit genoeg zijn
Verdeeld over tientallen natuurgebieden heeft Natuurpunt 7800 hectare bos in beheer.  

Met de lancering van de actie ‘Bos voor Iedereen’, dit jaar gesteund door Veerle Baetens, 

trokken we eropuit om te kijken hoe vrijwilligers die enorme oppervlakte beheren. En hoe ze 

ervoor zorgen dat er nieuwe bossen bij komen. Haal boven die laarzen!  Tekst: Joris Gansemans
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Veel planten zijn teruggekeerd door de 

oude beheervormen zoals middelhout- 

beheer. Maar ook dieren. “Onlangs vloog 

een kleine weerschijnvlinder rond. Het is 

de eerste keer dat die hier wordt gezien,” 

glundert Guido. “Die dieren houden van 

de afwisseling tussen open grasland, 

houtkanten en bos.” 

RUIG BOS IN RANST

Met 7800 hectare bos is Natuurpunt, op 

de overheid na, de grootste bosbeheerder 

van Vlaanderen. Daar zijn een paar 

grote bossen bij, zoals in Averbode, maar 

ook tientallen kleinere, zoals Bos 

t’Ename. Of het Zevenbergenbos in 

Ranst. Sinds 1996 is dat voormalige 

jachtterrein door de zorggroep Emmaüs 

in beheer gegeven aan de lokale vrijwil-

ligers. Met een oppervlakte van 100 

hectare is het niet erg groot, zeker niet in 

vergelijking met echte wouden, zoals het 

4400 hectare grote Zoniënwoud. Maar 

het is wel van een onverwachte pracht. 

Het centrum van Ranst is vlakbij: een 

drukke, dichtbebouwde gemeente in de 

Kempen. Al honderden jaren groeit hier 

bos, met stukken die zo weggeplukt 

lijken uit het Poolse oerbos Bialowieza. 

Hoge, dikke bomen afgewisseld met 

omgevallen stammen - volop begroeid 

met mos en varens. 

‘Oh! Wat een schone es! On-ge-lo-fe-

lijk!’ Hans Verboven, bosexpert bij 

Natuurpunt, stoot vrijwilliger John 

Maes aan. Langs het pad staat een joekel 

van een es. Die zie je niet vaak meer nu 

de essenziekte huishoudt. Hans is hier 

om John advies te geven hoe ze als 

vrijwilligersgroep het beheer van  

het Zevenbergenbos verder kunnen 

aanpakken. 

“Mag ik je raad geven?”, zegt Hans 

verderop. “Maak hier de open stukken in 

het bos wat groter. Zo krijg je een betere 

leeftijdsverdeling van de bomen. Andere 

boomsoorten krijgen zo een kans.”

We komen in een stuk met veel zaai- 

lingen van esdoorn. John: “Die nemen 

het licht voor de voorjaarsbloeiers weg. 

Wat doen we daarmee?”  

Hans antwoordt: “Oefen wat geduld. 

Geef die bomen de tijd om elkaar uit te 

dunnen. De voorjaarsbloeiers komen 

vanzelf terug.”

Aan de rand van het bos ligt een perceel 

waar de werkgroep een paar jaar geleden 

een hectare nieuw bos heeft aangeplant. 

“Door ervoor te zorgen dat het nieuwe 

bos grenst aan het oude, kunnen de 

bossoorten zich makkelijk verspreiden,” 

zegt John.

TIJD VERSNELLEN

 “In sommige bossen voeren we zo goed 

als geen beheer”, legt Hans Verboven uit. 

“Daar mag de natuur haar gang gaan.” 

Maar op veel plekken is ingrijpen 

noodzakelijk. In Vlaanderen heb je geen 

oerbossen meer. Overal zijn ze ooit 

gebruikt voor houtproductie, met bomen 

van grotendeels dezelfde leeftijd. 

“Houtproductie is geen doel voor ons. 

Nooit. Wij streven naar gezond bos, met 

veel planten en dieren.” 

 

7800 HECTARE BOS 

Na de overheid is Natuurpunt  

de grootste bosbeheerder van 

Vlaanderen. We beheren 7800 

hectare bos - één derde van al onze 

natuurgebieden. Onlangs beweer-

de minister Schauvliege dat we de 

grootste ontbosser van Vlaanderen 

zouden zijn. Hoe zit dat nu?  

De afgelopen tien jaar heeft 

Natuurpunt voor 330 hectare 

bomen gekapt. Niet om industrie-

terreinen aan te leggen, maar om 

natuur te herstellen. Veel van die 

kappingen gebeuren om meer 

diversiteit te brengen in de 

bestaande bossen. Het gaat dan 

om eentonige aanplantingen, nooit 

om oude waardevolle bossen. 

Daarnaast zorgen we ook voor 

nieuw bos. Onder meer met acties 

als Bos voor Iedereen hebben we de 

afgelopen jaren al 100 hectare 

nieuw bos geplant. Daar bovenop 

komen ettelijke honderden 

hectaren die spontaan zijn verbost, 

maar nog niet in kaart zijn 

gebracht. Je kan dus ook stellen: 

we zijn de grootste bebosser van 

Vlaanderen, al ontbreken de exacte 

cijfers van de Vlaamse overheid om 

die bewering echt hard te maken.
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Als er hout wordt geoogst, gaat dat deels 

naar de zagerij van Natuurpunt in 

Ekeren. Daar maken de arbeiders van de 

sociale werkplaats er poorten, banken of 

bijenhotels van. Grote loten hout worden 

verkocht via aannemers. De opbrengst 

gaat naar de aankoop van natuur- 

gebieden. 

“Met bosbeheer versnel je de tijd” zegt 

Hans. “En je kan sturen. De diversiteit 

komt veel sneller. Anders neemt dat 

honderden jaren in beslag. Bijvoorbeeld: 

een commerciële aanplant van grove den 

blijft lang een donkere en relatief 

levenloze plantage. Door hier en daar te 

dunnen, versnel je de verjonging.” 

De tijd versnellen, dat gebeurt ook bij 

boomplantacties zoals Bos voor Ieder-

een: je wint tientallen jaren door bomen 

te planten die pas na lange tijd opduiken 

in een spontaan gegroeid bos. En bomen 

planten is gewoon leuk. Je kan iets heel 

concreet doen voor de natuur.

NATUURVOORDELEN

 Voor wie het nog niet wist: met 12% bos 

is Vlaanderen een van de bosarmste 

regio’s in Europa. Het EU-gemiddelde is 

38%. Maar waarom moet er meer bos 

komen? In het meest recente Natuur- 

rapport legt het INBO dat haarfijn uit: 

bossen zorgen voor schone lucht, houden 

water vast, beschermen tegen erosie, 

leveren hout en bieden ruimte voor 

recreatie. De onderzoekers berekenden 

dat bij bebossing van landbouwgrond ‘de 

totale nettobaten’ hoger zijn dan de kost 

van de ‘gederfde inkomsten’. Nog een 

extra reden voor meer bos. Ook econo-

misch houdt het steek.

Bijkomend bos is een haalbare kaart. 

“De voorbije 20 jaar is er in West-Europa 

meer dan 2 miljoen hectare bos bij- 

gekomen,” schrijft Bert de Somviele van 

BOS+ in de Bosbarometer, hun instru-

ment dat de hoeveelheid bos in Vlaande-

ren bijhoudt. “In Nederland nam de 

bosoppervlakte op 18 jaar tijd toe met 

8%.” In Oudenaarde, Ranst en op veel 

andere plaatsen tonen lokale natuur- 

beschermers hoe dat moet.

En toch. Het Vlaamse bossenbeleid is in 

een impasse geraakt en slaat de ene 

flater na de andere. De zonevreemde 

bossen, de beloofde 10.000 hectare 

nieuw bos, de stadsbossen, Essers: de 

lijst van kwalijke dossiers is lang.

HET HEFT IN EIGEN HANDEN 

Je zou moedeloos kunnen worden van de 

stilstand in Vlaanderen. Of net strijd-

vaardig. Met de campagne Bos voor 

Iedereen neemt Natuurpunt het heft zelf 

in handen. We wachten niet langer op de 

overheid om nieuwe groene longen te 

creëren in Vlaanderen. De beste manier 

om dat te doen is: grond kopen en 

bomen planten. Vierkante meter per 

vierkante meter. Dat gebeurt dit jaar 

samen met Veerle Baetens, bekend van 

tv, cinema en haar liefde voor natuur.  

En hopelijk: ook samen met jou!

Wij streven naar gezond bos, 
met veel planten en dieren.

VEERLE BAETENS:  
“NET ALS BOMEN HEBBEN WIJ ONZE WORTELS NODIG” 

“Wij hadden vroeger thuis een bosje in de achtertuin. De hazelaar was mijn lieveling. 

Zonde dat we zo vervreemden van het bos. Waar kunnen kinderen vandaag nog in 

bomen klimmen? Hoeveel kinderen kennen nog de heerlijke geur van bos als het 

geregend heeft? 

Het liefst zou ik elke dag gaan wandelen in het bos. Een ree zien in een bos, of een konijn: wow, 

heerlijk. Net als bomen hebben ook wij onze wortels nodig. Bos geeft zuurstof. Bos maakt gelukkig. Daarom hebben we het 

bos meer dan ooit nodig. En daarom steun ik de campagne Bos voor Iedereen.”

 Voor 40 euro creëren we 10 vierkante meter bos. Daar zit zowel de aankoop van de grond als het planten in. Steun met een 

gift. En kom op 26 november 2017 meehelpen op één van de drie locaties: Maasmechelen, Zottegem en Turnhout. 

 

www.bosvooriedereen.be
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Fotowedstrijd ‘Natuur 
in Brussel’ 
Natuurpunt Brussel bestaat 10 jaar en 
viert dit met een fototentoonstelling in 
februari 2018. Je kan hiervoor foto's 
inzenden tot 15 oktober. We voorzien 
drie categorieën: individuele soort, 
natuurlijke omgeving en landschap, 
en een jeugdcategorie tot 16 jaar. 
Open voor alle fotografen, maar 
foto's moeten in het Brussels Gewest 
genomen zijn en niet ouder dan 5 jaar 
(1 januari 2013).
Alle informatie en het reglement op de 
website: www.natuurpuntbrussel.be.

 
 

De Meetjeslandse 
Bossen

Fotograaf Ludo Goossens en auteurs 
Jacques Cleppe en Marc Schoonackers 
nemen je mee naar de Meetjeslandse 
bossen. Zowel het kleine Kattenbos 
iets ten westen van de Urselse 
dorpskom als de bekende bossen van 
het Drongengoed in Maldegem en 
Knesselare, het Hooggoed in Aalter, 
het Leen in Eeklo, Waarschoot 
en Zomergem, Puyenbroeck in 
Wachtebeke, het vallei-bosgebied 
in Vinderhoute en Nevele als het 
Heidebos in Wachtebeke komen aan 
bod. Het boek verschijnt 18 november.

www.meetjeslandsebossen.be

 
 

Boeken voor  
meer natuur

De bib van Overijse maakte van 
de zomermaanden gebruik grote 
schoonmaak te houden op zolder, in 
het magazijn en in de rekken. Tijdens 
de Marktdag Druivenfeesten 2017 kon 
je komen snuisteren tussen alle parels 
van boeken die gevonden werden, 
maar waarvoor er geen plek meer is in 
de bib. Die boeken werden verkocht 
aan een erg aantrekkelijke prijs. 
De opbrengst van de verkoop - 218 
euro - is integraal voor Natuurpunt 
Druivenstreek en zal geïnvesteerd 
worden in het beheer van de 
IJsebroeken. 

RIETLAND:  
EEN BUITENKLAS IN DE 
NATUUR
Samen met de basisschool van Opoeteren en enkele partners 
legde de afdeling een natuurbeleefpad aan. Het natuurgebied 
ligt vlak bij de school, ideaal voor een samenwerking!
Er werd een knuppelpad, een poel en vlonder aangelegd. 
De hele beleving werd verrijkt met een vogelkijkhut, een 
ooievaarsnest hoog in een boom, infoborden langs het pad,  
een mooie totempaal met allemaal dieren en een buitenklasje. 
Ook de onmiddellijke omgeving is in een nieuw kleedje 
gestoken", zegt Jaak Paes van Natuurpunt Maasland Noord. 
Niet alleen de kinderen van de school in Opoeteren kunnen er 
terecht. "Na afspraak met Natuurpunt staat Rietland ook open 
voor andere scholen of groepen." 

GEWELDIG 
OPENINGSWEEKEND VOOR 
VERNIEUWDE KLAPEKSTER
Bezoekerscentrum De Klapekster is volledig vernieuwd. 
Begin juli opende het centrum voor het eerst opnieuw haar 
deuren. Op zaterdag kwamen genodigden en vrijwilligers 
van Natuurpunt Markvallei alvast een kijkje nemen, zondag 
was het de beurt aan de bezoekers. Het goede weer en het 
aantrekkelijke programma voor jong en oud zorgden voor 
een ware overrompeling. Maar de vernieuwde inrichting van 
de toog en de ruimte hielden zoals verwacht stand. Niemand 
moest lang wachten op een drankje en de live-muziek en de 
attracties zorgden voor een gezellige ambiance. De Klapekster 
is klaar voor de toekomst. Met dank aan de vrijwilligers en 
hun tomeloze inzet!

www.natuurpunt.be/klapekster

Kort
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De Lampiris-campagne leverde 15 ha natuur op in Vlaanderen.
Alle info op www.lampiris.be/15m2-natuur

15 ha beschermde 
natuur in Vlaanderen 
dankzij 10.000 nieuwe 
Lampiris-klanten!

Dank jullie 
wel iedereen!

De leukste vakanties 
midden in de natuur

In de herfst laat de natuur haar mooiste kleuren zien. En of u nu van bos, 
strand of de bergen houdt, bij Landal GreenParks geniet u in het najaar van 
de mooiste vakanties, midden in de natuur. U heeft de keuze uit ruim 80 
bungalowparken in negen landen, waaronder Nederland, België en Duitsland.

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

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

tot
€ 50,- 
korting*

17-00000 Adv Natuurpunt Aug 2017.indd   1 21-08-17   16:18



1 Een ecoduct of ‘natuurbrug’ is een 

brede oversteekplaats voor dieren. Het 

wordt over een grote weg of spoorweg 

gebouwd en zo natuurlijk mogelijk 

ingericht. Vlaanderen telt momenteel 5 

ecoducten. Het blijken echte succesfor-

mules. Ze worden actief gebruikt door 

de vooropgestelde doelgroepen en zelfs 

zeldzame soorten vinden hun weg 

ernaartoe. 

2 Een ecorecreaduct combineert 

natuurherstel met zachte recreatie. Zo 

heeft het Nationaal Park Hoge Kempen 

twee ecoveloducten: een ecoduct met 

een fietspad. In het Meerdaalwoud bij 

Leuven kunnen ruiters de Naamse-

steenweg oversteken. Een bermbrug 

(foto) is een bestaande brug die door 

wilde, groene bermen is omgevormd  

tot een veilige tussenstop voor over- 

stekend wild. 

3 Een ecotunnel gaat onder de weg 

door. Geleidende afrastering vermijdt 

dat de dieren de weg oversteken en leidt 

hen naar de tunnel. De ligging en de 

grootte van de tunnel bepalen welke 

dieren er gebruik van maken. In een 

ruime, lichte tunnel durft zelfs een ree 

doorsteken. Een ecotunnel moet je goed 

opvolgen zodat begroeiing de toegang 

tot de tunnel niet beperkt of het licht 

wegneemt.

In 2016 sneuvelden zo’n 30.000 dieren per dag op onze Belgische wegen, zo blijkt uit het 

onderzoek ‘Dieren onder de wielen’. Onze natuur is zo versnipperd en ons wegennet zo druk 

dat dieren het vaak niet halen naar de andere kant. Het belang van oversteekplaatsen voor 

dieren wordt steeds groter, maar ook monitoring is essentieel. Zo kunnen we pendelende 

dieren in kaart brengen en problemen tijdig detecteren. Tekst: Britt Renckens & Jorg Lambrechts 

1

In actie
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    Veilig 
naar de overkant
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4 Onder de weg vind je eveneens ecoduikers. Het is bedoeld 

voor kleine dieren die aan de oevers van waterlopen leven. Het 

principe van een ecoduiker is hetzelfde als dat van een duiker. 

Het enige verschil is dat er droge stroken zijn aangelegd om 

landdieren aan te trekken. Net als bij ecotunnels zijn gelei-

dende rasters nodig voor goede resultaten.

5 Een paddentunnel is, zoals de naam verraadt, populair  

bij amfibieën, maar zelfs de zeldzame boommarter werd er al 

gespot. Vooral tijdens de paddentrek in februari-maart zijn de 

tunnels belangrijk. Jammer genoeg slibben paddentunnels 

gemakkelijk dicht. Natuurpunt onderzoekt dit fenomeen op 

vraag van de overheid, zodat de tunnels in de toekomst beter 

werken.

6 En dan bestaat er nog een oversteekplaats in de lucht.  

De eekhoornbrug is een hangbrug tussen twee boomkruinen, 

die kan gaan van een eenvoudig touw tot een heuse koker.  

Een camera kan het pendelverkeer in de gaten houden.  

De brug is voornamelijk gebouwd voor eekhoorns, maar ook 

andere boombewoners liften mee. Eekhoornbruggen zijn  

zowel in België als in het buitenland vrij schaars.

In actie
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H
et is al even geleden dat 

minister Schauvliege de 

betonstop aankondigde. 

Daarmee gaf ze een 

krachtig signaal om 

ruimtelijk orde op zaken te stellen in 

Vlaanderen. Tegen 2040 mag er netto 

geen vierkante meter natuur of land-

bouwgrond meer verloren gaan. De 

timing is niet ambitieus genoeg, maar 

dat laten we even in het midden. De 

doelstelling is alvast helder. 

Bovendien: de betonstop is best haal-

baar. Er is veel te veel bouwgrond 

aangeduid, een erfenis van de gewest-

plannen uit de vorige eeuw. Zelfs in de 

meest onwaarschijnlijke groeiprognoses 

zijn we met niet genoeg mensen om ze 

op te vullen. Daar komt bij dat er 

vandaag al voldoende woningen zijn, al 

dan niet te renoveren of aan te passen. 

De dichtheid van de bebouwing in 

kernen van steden en dorpen is over het 

algemeen zo laag, dat de voorziene groei 

daar makkelijk kan worden opgevangen. 

 

Eens opgestart, zal de betonstop zichzelf 

betalen. Open ruimte beschermt tegen 

overstromingen en biedt plaats aan land-

bouw, bewoners, planten en dieren. Een 

mooi landschap zorgt voor inkomsten 

uit toerisme. De besparingen op 

wegenbouw, openbaar vervoer en 

nutsvoorzieningen zullen enorm zijn. 

Daar is iedereen het over eens. De vraag 

is nu: hoe krijgen we de betonstop 

opgestart? Want op korte termijn zijn  

er wel degelijk een aantal kosten die 

moeten worden vergoed. 

Met de publicatie van de bossenkaart  

dit voorjaar en de omzendbrief over 

bebouwde versus onbebouwde gronden, 

kregen we al een voorproefje. Vooral 

vanuit de Confederatie Bouw en grond- 

eigenaars kwam protest. Die kwam 

hierop neer: eigenaars vrezen dat de 

waarde van hun nog niet aangesneden 

bouwgrond zal kelderen. 

Daar moet de politiek lessen uit trekken. 

De bevolking meekrijgen, is het eerste 

wat nu moet gebeuren. Voldoende geld 

voorzien om de verloren waarde te 

Bouwgrond is vaak een 
appeltje voor de dorst. 
Die investering mag de 
overheid niet zomaar 
schrappen. 

Maatschappelijk draagvlak is de sleutel tot de betonstop. Wie geïnvesteerd heeft  

in bouwgrond als appeltje voor de dorst, mag dat niet zomaar kwijtspelen. Maar hoe  

betalen we dat? 

Tekst: Joris Gansemans & Frederik Mollen

De betonstop  
kan zichzelf betalen
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compenseren is daarbij cruciaal. Heel 

wat mensen hebben nog een bouwgrond 

liggen als appeltje voor de dorst. Die 

investering mag de overheid niet zomaar 

schrappen. Voor speculanten en grote 

bouwpromotoren mag het gerust wat 

scherper. Het komt erop aan een 

maatschappelijk aanvaardbare en 

betaalbare oplossing te vinden.

PLANSCHADE VERSUS PLANBATEN

Eerst en vooral moet er een eerlijke 

verdeling komen tussen planschade en 

planbaten. Dat komt hierop neer. Wie nu 

inkomsten verliest omdat bouwgrond 

omgezet wordt in bijvoorbeeld over- 

stromingsgebied, heeft recht op plan-

schade. Die bedraagt vandaag 80% van 

de grondwaarde. Dat geld wordt door de 

overheid opgehoest. Daartegenover 

staan planbaten. Bijvoorbeeld: land-

bouwgronden die in bouwgrond worden 

omgezet, leveren de eigenaars een flinke 

stuiver op. Ofwel door verkoop, ofwel 

omdat ze er zelf op kunnen bouwen. In 

elk geval stijgt de grondwaarde op 

magische wijze. Maar planbaten vloeien 

op dit moment veel te weinig terug naar 

de overheid. Het systeem bestaat al, 

maar de percentages liggen véél te laag, 

in schijven van 1 tot maximum 30%. In 

de afgelopen vier jaar creëerde de 

overheid maar liefst 700 miljoen euro 

meerwaarde aan nieuwe bouwgrond. 

Amper één procent vloeide daarvan 

terug naar de overheid. Breng het 

systeem van planbaten en planschade in 

evenwicht (80/80) en je krijgt een fonds 

om slecht gelegen bouwgronden op te 

kopen.

OOK BIJ FUNCTIEWIJZIGINGEN  

VAN GEBOUWEN

Meerwaarde ontstaat niet enkel bij het 

omtoveren van goedkope landbouw-

grond naar dure bouwgrond. Ook bij het 

herbestemmen van verlaten landbouw-

loodsen naar andere, bijvoorbeeld 

industriële functies, zoals een banden-

centrales of goederendepots stijgt de 

waarde exponentieel. En dat gebeurt 

vaak. Jaarlijks stoppen zowat 1000 

landbouwers, wordt hun bedrijf verkocht 

en vaak verandert de functie. De 

vergunning die daartoe nodig is, levert 

de overheid nu gratis af. Ook hier zouden 

planbaten of een heffing op functie- 

wijzigingen gepast zijn. Die inkomsten 

kunnen dan gestort worden in het fonds 

voor ruimtelijk herstel. Dat kan op haar 

beurt gebruikt worden om elders slecht 

gelegen, niet meer gebruikte landbouw-

loodsen af te breken. Bovendien werkt 

zulke taks ontradend. In dat geval wordt 

het wijzigen van functies minder 

interessant, en krijgen jonge boeren 

opnieuw meer kans om verlaten sites 

over te nemen van landbouwers die op 

pensioen gaan. 

HANDEL IN BOUWRECHTEN

Het derde element is de handel in 

bouwrechten, zoals ook voorgesteld door 

de Vlaamse Bouwmeester Leo Van 

Broeck en Ringland-bezieler Peter 

Vermeulen. Daarbij wordt de grond en 

het recht er op te bouwen van elkaar 

losgekoppeld. Iemand met een bouw-

grond in geschrapt woongebied kan dan 

bouwrechten verkopen aan iemand in 

een gebied waar voor verdichting is 

gekozen. Die laatste kan dan meer 

wooneenheden bouwen op een zelfde 

stuk grond, door een extra verdieping op 

een flatgebouw te zetten of door een villa 

te vervangen door een meergezins- 

woning. Zo zal de grond ook veel meer 

opbrengen. Het is een soort beurs- 

systeem dat al bestaat in in de  

Verenigde Staten. 

Om het ook bij ons te laten werken, 

zullen nog wel een aantal hordes 

genomen moeten worden. Er is namelijk 

een overaanbod aan slecht gelegen 

bouwgronden. Dat betekent dat de 

markt kan overspoeld worden met 

goedkope rechten, die niemand wil. Die 

marktverstoring moet worden opgelost. 

Daarnaast is de overheid nu al volop 

bezig met vergunningen te verlenen om 

bebouwing te verdichten, zonder slecht 

gelegen bouwgronden te schrappen. Dat 

maakt dat er in de toekomst misschien 

niets meer te ruilen valt.

NIET WACHTEN TOT 2040

Om de onrust over de betonstop weg te 

nemen, moet er snel duidelijkheid komen 

over hoe kleine eigenaars gecompenseerd 

kunnen worden. Maatschappelijk 

draagvlak - lees billijke compensatie 

voor verloren grondwaarde - is daarbij 

cruciaal. Als het de Vlaamse regering 

echt menens is met de redding van de 

open ruimte, moet ze het debat daarover 

nu starten.
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Er moet nu snel 
duidelijkheid komen over 
hoe kleine eigenaars 
gecompenseerd kunnen 
worden.
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Televisiemaker Dieter Coppens leeft zowat buiten.  
Ik ontmoet hem in het Zoerselbos.

“Van kleins af hadden we beesten in onze tuin. Zo groeide 
de interesse. We keken naar natuurdocumentaires en zoch-
ten de gekste weetjes op in de grote encyclopedie van mijn 
vader. Toen ik de JNM ontdekte, ging er een wereld voor 
me open: een avontuurlijke groep met allemaal dezelfde  
interesse, natuur. Tijdens een kamp in de Hoge Veluwe  
sliepen we met drie aan een dassenhol. Ons geduld werd 
beloond. Dassen! Zo voor onze neus. En op de koop toe 
stond er ‘s ochtends een everzwijn vlakbij. Met Copy Beest 
(nvdr. zijn meest recente programma) wilde ik mensen  
aanspreken die op zich niks hebben met natuur. Als ik  
hiermee de verwondering kan aanwakkeren is mijn missie 
meer dan geslaagd.” 

Dieter Coppens©
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leeft in zijn speeltuin,  
 het Zoerselbos
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Vaar mee naar  
Spitsbergen met 
Natuurpunt: laatste 
kans! 

Gebeten 
door zoogdieren

Op 26 november planten we bomen voor Bos voor Iedereen.  

In Maasmechelen plant Landal GreenPark Zutendaal mee.  

Een logische keuze zegt Marion Steenbergen, Marketing en sales 

Manager België Landal GreenParks:

“Bij Landal GreenParks voelen we ons nauw verbonden met onze naaste 

omgeving. Daarom maken we ons sterk voor de natuur, de directe 

omgeving waarin wij ons bevinden en de mensen waarmee en waarvoor 

wij werken. Duurzaam en betrokken ondernemen noemen wij dat."

Droom je er van om een ijsbeer, 
walrus of ivoormeeuw in het echt te 
zien? Of walvissen, de middernacht-
zon en alle zeevogels van Europa? 
Dat kan! Natuurpunt chartert het 
beste schip om vanuit Vlissingen 
helemaal naar Spitsbergen te varen. 
Onderweg bezoeken we drukke 
zeevogelkolonies op Shetland, de 
vulkaan van Jan Mayen en het 
betoverende pakijs bij Groenland. 
Hier beleef je zoveel meer. Boek snel 
de laatste plaatsen voor deze derde 
(en laatste) 'North Atlantic Odyssey', 
van 24 mei tot 4 juni 2018.

www.natuurpunt.be/reizen 

Op zaterdag 28 oktober organiseert 
de Natuurpunt 
Zoogdierenwerkgroep samen met 
de Universiteit Antwerpen en het 
Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek de allereerste 
zoogdierendag. 
Nationale en internationale 
sprekers brengen inspirerende 
lezingen. 
 
Een greep uit het programma:
 � Living together with wolves, 
lessons learned in Europe for 
peaceful coexistence with wolves 
(mystery speaker)

 � 20 jaar leeuwenonderzoek in 
Afrika, prof. H. de Iongh -  
Universiteit Leiden & Universiteit 
Antwerpen (NL)

 � Otters in Vlaanderen, Koen Van 
Den Berge - INBO (BE)

 
In verschillende workshops ontdek 
je de verschillen tussen nacht- 
kijkers, leer je cameravallen nuttig 
inzetten en sporen herkennen. 

www.natuurpunt.be/zoogdierendag

        Natura 2000-caravan  
       op zonne-energie 

In het kader van BNIP, een 6-jarig LIFE-project, 

bouwde Natuurpunt een caravan om tot een 

mobiele bosklas/foodtruck. Op die manier 

brengen we het Natura 2000-verhaal rond 

Europees beschermde natuur dichter bij de 

mensen. 

De ‘Naturavan’ heeft ondertussen al heel wat 

Natura 2000-gebieden bezocht in het kader van 

25 jaar Natura 2000 en kon dankzij het 

zonnepaneel van onze partner Linea Trovata  

het bier koel houden en stroom voorzien voor  

de presentaties op het buitenscherm. 

Het concept is eenvoudig: een expert geeft aan 

de caravan een uitleg over het nabije Natura 

2000-gebied en het beleid errond. De toehoor-

ders trekken nadien het gebied in om te kijken 

wat dat aan natuur opleverde. Na de wandeling 

krijgen ze een drankje en hapje.

Benno Geertsma, beleidsmedewerker bij 

Natuurpunt: “Het Natura 2000-beleid is 

allesbehalve gemakkelijk om te verkopen. Dat 

komt omdat het zo complex geworden is en 

Europa niet zo sexy is tegenwoordig. Door een 

aangenaam kader te scheppen en het abstracte 

verhaal naar het terrreinniveau te brengen, 

hopen we dat meer mensen het belang van dit 

Europese natuurnetwerk begrijpen én onder-

steunen.”

Nele Van Hecke van Linea Trovata: “Linea 

Trovata steunt graag de actie. Dit initiatief ligt 

volledig in de lijn van onze slogan “altijd 

opgewekt door de zon” en illustreert opnieuw 

ons hart voor de natuur.”

 www.natuurpunt.be/bnip

Landal GreenParks  
      plant bomen
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ZOOGDIERENDAG 
1e editie (2017)

natuurpunt.be/zoogdierendag

DÉ TREFDAG VOOR ZOOGDIERENFANS

Een greep uit de lezingen
• Living together with wolves, lessons learned in Europe for  peaceful coexistence with wolves, mystery speaker• International tracker certification, Casey McFarland (USA) • 20 jaar leeuwenonderzoek in Afrika, prof. H. de Iongh (NL)• Zoogdierenreizen ten voordele van roofdierenonderzoek in Wit-Rusland, J. Gouwy (BE)

• Otters beschermen in Nederland en Vlaanderen,  Bram Houben (NL) & Koen Van Den Berge (BE)• Hantavirus, een ziekte overgedragen door knaagdieren,  Katrien Tersago (BE)

Locatie: Universiteit Antwerpen • Campus Drie Eiken • Universiteitsplein 1 • 2610 Antwerpen

Met gastsprekers, workshops en diverse stands.Win een Binolyt verrekijker in de zoogdierenquiz (t.w.v. €250) 
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SamenwerkenSamenwerken

Meer natuur met Lampiris

Misschien werd jij in juni of juli wel klant bij 
Lampiris? Dan zorgde je voor 15 m2 nieuwe 
natuur in Vlaanderen! De mediacampagne van 
Lampiris ten voordele van Natuurpunt bracht 
15 hectare nieuwe natuur op. Hiermee konden 
we een aankoop in Turnhouts Vennengebied 
financieren. We vormen het 
overwoekerde perceel de 
komende jaren om tot heide 
en werken aan de terugkeer 
van de bremstruweel, vele 
vlinders en insecten. De kers 
op de taart van 5 jaar samen-
werken. Op naar de 
volgende 5!

ding

doen
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Natuurpunt koopt brok natuur  
in de vallei van Nete en Aa

Dankzij de financiële steun van minister Schauvliege en de gemeente 
Grobbendonk kocht Natuurpunt het privédomein van de familie 
d’Ursel dat aansluit op het natuurgebied Schupleer in Vorselaar. 
Natuurpunt zal het gebied openstellen voor het publiek en samen- 
werken met lokale landbouwers, scouts en omwonenden om het te 
beheren. 

Met de aankoop groeit het natuurgebied Schupleer plots van 45  
naar 140 hectare. “Toen we hier 2 decennia geleden begonnen met  
1 hectare in eigendom, had niemand hiervan durven dromen”, zegt 
Dirk Willems, vrijwilliger van Natuurpunt Nete en Aa. “Voorheen  
geïsoleerde stukken worden nu met elkaar verbonden. Er groeit een 
veerkrachtig groen natuurpark voor de regio. Die groene verbinding 
bevordert de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten”, zegt 
Dirk, “en tegelijk maken ze lange wandeltochten mogelijk”.
Met de landbouwers die percelen in gebruik hebben, wordt besproken 
hoe we de natuurdoelstellingen kunnen halen terwijl zij de gronden 
blijven bewerken. Ook scoutsgroep de Bosvogels, die een lokaal 
hebben in het Molenbos, kan blijven spelen in het bos en zelfs hun 
steentje bijdragen aan het beheer ervan. “Het is de verdienste van de 
familie d’Ursel dat de groene long gespaard bleef van de Vlaamse 
verkavelingsijver”, zegt Dirk. “Met de afdeling willen we voor de 
uitbouw van het project nog 100.000 euro inzamelen”, zegt Willems. 
“Daarvoor kunnen we alle hulp gebruiken: giften van natuur- 
liefhebbers of bijdrages van bedrijven.”

Het project steunen kan via www.natuurpunt.be/schupleer. 

Led4Nature

Kan de verlichting op jouw werkplek beter? 
Hangen er nog TL-lampen of gloeilampen? 
Staat er een verhuis op stapel? Natuurpunt 
gaat op zoek naar bedrijven, scholen en 
organisaties die efficiënter, goed- 
koper en groener willen verlichten. Samen met 
partner Voltron lanceert Natuurpunt 'Led4Na-
ture': duurzame ledverlichting met een groen 
accent, want per bestelling komt er nieuwe 
natuur bij. Verklein de ecologische voetafdruk 
van je bedrijf of school.
 
www.natuurpunt.be/led4nature.
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Er zijn te weinig bossen om in te ravo� en, lopen of wandelen. Daar kunnen we samen iets aan doen. Help Natuurpunt 

om grond te kopen en er bomen te planten. Voor 40 euro creëren we 10 vierkante meter bos en krijg jij een fi scaal a� est. 

www.bosvooriedereen.be
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WETENSCHAP

natuurlijke gezondheid & verzorging

SAMEN BOMEN PLANTENMET NATUURPUNT

DEF A2 affiche bos vr iedereen 2017.indd   1

21/06/2017   10:49:37



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

De nieuwe binoculaire BTX telescoop biedt de 
natuurlijkste kijkbeleving ooit: met beide ogen dichter 
op de actie, kristalhelder in elk detail en met de 
innovatieve voorhoofdsteun en schuine inkijk comfortabel 
gedurende vele uren. SWAROVSKI OPTIK – 
momenten intenser beleven.

BTX
#CLOSER 2 
NATURE

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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Naar buiten

met 

HANDIGE

wandel

kaart
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Ronny Daems wacht ons op in de 

devote stilte die rond de 

imposante abdij van Averbode 

hangt. Als vrijwilliger en flukse stapper 

is hij de geknipte man om me in te 

wijden in de geheimen van één van de 

grootste aaneengesloten natuurgebieden 

van Natuurpunt. 

“Tijdens je wandeling zal je merken dat 

dit een echt grensland is”, zegt Ronny. 

Hier ontmoeten de Diestiaanheuvels van 

het hageland de zandige kempen. De 

provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen 

en Limburg kronkelen vrolijk door 

elkaar. En met het lokale dialect is het 

net hetzelfde.

De grensligging van de abdij is beslist 

geen toeval: de norbertijnenbroeders 

fungeerden als neutrale buffer tussen de 

magnaten van de 12de eeuw. Maar tegen 

Napoleon waren de minzame monniken 

niet opgewassen. Manu militari werden 

ze uit hun abdij verdreven. Toen ze na de 

Belgische onafhankelijkheid terug- 

keerden, kwamen de gronden rond de 

abdij in handen van de adellijke familie 

de Merode. Die maakte van het gebied 

een privaat jachtterrein met kaarsrechte 

dreven en wegen. Voor snel economisch 

Uitgestrekte bossen in de fraaiste herfsttinten, pimpelpaarse heide en oogverblindende 
vennen boordevol vogels: nergens is de herfst zo indrukwekkend als in Averbode Bos & 
Heide. In de schaduw van de beroemde abdij komt elke dagtripper aan z’n trekken.  

Tekst: Hendrik Moeremans

De roodborsttapuit is een typische heidevogel die terugkeerde na het herstel. 
Foto: Kevin Feytons

Tot diep in de herfst kleurt de heide dieppaars. Foto: Vilda/Jeroen Mentens

dagtrippen zonder grenzen in Averbode
Tussen bos en hei: 
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rendement verdwenen de oude vennen en 

de heide en werden Corsicaanse dennen 

en sparren geplant. 

In 2004 werd het 600 hectare grote 

gebied aangekocht door Natuurpunt en 

opengesteld voor het publiek. “Niet 

minder dan een aardverschuiving voor de 

lokale afdelingen”, herinnert Ronny zich. 

Intussen werd een enthousiaste, jonge 

ploeg verzameld rond dit project. “Naast 

collega-vrijwilligers zijn we vooral ook 

vrienden die graag bijpraten tussen pot 

en pint”, zegt Ronny.

Van no-go zone tot  
Scandinavische puurheid
De jonge Ronny kwam hier op ontdek-

kingstocht, vertelt hij terwijl we onder 

een van de statige eiken- en beuken- 

kathedralen doorlopen. Een avontuur-

lijke aangelegenheid was dat: het 

privédomein werd streng bewaakt door 

opzichters die er in boswachtershuizen 

woonden. Tijdens het jachtzeizoen bleef 

je er beter weg.

Het staat in schril contrast met de totale 

rust die hier vandaag tussen de bomen te 

vinden is. Alleen het energieke gehamer 

van de zwarte specht of de iele roep van 

een boomvalk breken de stilte. Wanneer 

we het bos uitkomen, verdubbelt het 

landschap haar pracht in de weer- 

spiegeling van het water van een ven.  

Je waant je in Scandinavië: lange rijen 

witte berken en grove dennen omzomen 

het water. De namen van de vennen 

maken het zo mogelijk nog poëtischer:  

de Krommen Elleboog, de Proviseurs- 

vijver en het Munninckxgoor. “Het waren 

de monniken die de vijvers groeven om 

turf te ontginnen en vis te kweken, en  

zij verzonnen die namen”, legt Ronny uit. 

“Voor een ven dat niet op de antieke 

Averbodiumkaart stond, hebben we zelf 

een toepasselijke naam verzonnen: het 

Nooitgedacht.” 

Voor doortrekkende vogels vormen de 

vennen in de herfst een perfecte tussen-

halte om bij te tanken op weg naar het 

zuiden. En het kan er spectaculair aan 

toe gaan: “vorig jaar hadden we hier tot 

30 grote zilverreigers”, vertelt Ronny. 

Maar ook tureluurs, lepelaars en wilde 

zwanen laten zich soms tot vlak bij de 

kijkhut opmerken.

Helpende hand
Vanaf augustus tot diep in de herfst 

kleurt de struikheide pimpelpaars. Het 

plunje van de beuken en eiken verschuift 

Boven: Mooi voorbeeld van een heringericht ven. Foto: Vilda/Jeroen Mentens 
Onder: Op de Weefberg zont de levendbarende hagedis. Foto: Kevin Feytons
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Naar buiten

elke dag een tint meer richting oker en bordeaux. In het bos 

schieten gigantische vliegenzwammen uit de grond. Het magisch 

kleurenspektakel is compleet.

Hoe ongerept het landschap er vandaag ook uitziet, het is het 

resultaat van hard labeur. “Vanaf 2006 hebben we in samen- 

werking met de Vlaamse Landmaatschappij grote stukken van de 

Corsicaanse dennenplantage gekapt, verlande vennen opengemaakt 

en heide hersteld“, legt Ronny uit. Intussen is het grondwater in het 

gebied een halve meter gestegen. “Typische heidevogels als rood-

borsttapuit, boomleeuwerik en boompieper zijn teruggekeerd, we 

hebben intussen 45 soorten libellen en wie weet mogen we stilaan 

dromen van een terugkeer van de das.” 

Voor wie hier meteen na de werken kwam, was het wel even 

schrikken. “Het landschap had de aanblik van een werf: er waren 

bomen gekapt en de bovenlaag met dennennaalden werd afgegra-

ven om de heidezaden weer te laten ontkiemen. Maar het enige dat 

de natuur nodig had, was een portie geduld”, legt Ronny uit. Na het 

duwtje in de rug deed de natuur de rest. “Elk jaar duiken hier 

nieuwe soorten op. De teller staat ondertussen op bijna 3500, 

waaronder vele uniek zijn voor Vlaanderen.”

Het zijn tekenen dat de natuur erop vooruitgaat. En het mooist van 

al: we zitten nog maar aan het begin van een evolutie die nog 

eeuwen zal voortgaan. “Buurtbewoners die eerst erg kritisch waren 

over de werkzaamheden, zeggen me nu hoe mooi het hier geworden 

is”, zegt Ronny. En de aantrekkingskracht reikt ook verder: 

knooppunt 100 vlak voor de abdij is het populairste wandel- 

knooppunt van Vlaanderen.

Explosie van een vliegend fort
Wanneer we terugwandelen richting de abdij, lopen we in de 

voetsporen van de monniken. De middeleeuwse wandelweg loodst 

ons feilloos over de drogere stukken in het moerasgebied. Vlak voor 

ons rijst de Weefberg op, een ijzerzandsteenheuvel, trots in de 

herfstzon. Een levendbarende hagedis maakt zich haastig uit de 

voeten over het omhooglopende zandpad. Naast de weg verschijnen 

kraters. “Veroorzaakt door de brokstukken van een B-17, een Brits 

vliegend fort dat hier in augustus 1943 neergehaald werd door de 

Duitsers”, weet Ronny. 

Op een kam boven het landschap lopen we terug richting de abdij, 

met vergezichten op de basiliek van Scherpenheuvel en met de 

overweldigende natuur aan onze voeten. Haast hemels.

Op stap met de ezel
De natuur in drie provincies verkennen 
in één weekend? De omgeving van 
Averbode Bos & Heide leent zich daar 
uitstekend voor. Wil je eens op een 
originele manier wandelen door die 
prachtige omgeving? Daarvoor kan je 
terecht bij Natuurboerderij Het Bolhuis. 

Met een ezel erbij is je wandeling helemaal anders! Een 
ezel is de ideale wandelkameraad. De jongste stappertjes 
kunnen de tocht beleven van op de rug van de ezel. 
Je bagage stop je in de tassen van het pakzadel en 
uitgerust met picknick en wandelkaart trek je eropuit. Je 
kan één of meer ezels huren voor een kleine wandeling, 
een dagtocht of een meerdaagse trektocht. Je wandelt 
door de mooie natuur van het De Merodegebied met 
Natuurpuntgebieden Averbode Bos & Heide, Catstelt, 
Demerbroeken, Dassenaarde ... Bij de tweedaagse 
of driedaagse trektocht kan je overnachten in een 
safaritent midden in de natuur!

Meer info en reservaties:
Natuurboerderij Het Bolhuis
Asdonkstraat 49, Molenstede, 0473-94 79 08,  
info@bolhuis.be

www.bolhuis.be

Win een tweedaagse tocht met een 
ezel. “Hoeveel soorten voelen zich 
ondertussen thuis in Averbode Bos & 
Heide”. Geef een antwoord op de vraag 
en wie weet ga jij binnenkort op stap 
met een ezel.
 www.natuurpunt.be/win

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

W I N !



Help de dieren
En geniet van meer leven in je tuin

Speciaal voor Natuur.blad lezers:
 10% KORTING op al onze egel- en eekhoornproducten

Ga naar www.vivara.be en gebruik de code NB317

Kortingscode is geldig t/m 30-11-2017

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

10% Korting

De Scandinaviëspecialist

ONTDEK ONS RUIME AANBOD
EN ONZE GRATIS INFODAGEN OP
WWW.NORDIC.BE

KERST & NIEUW ONDER
HET NOORDERLICHT!
RECHTSTREEKSE VLUCHT NAAR LAPLAND

REEDS
VANAF
€ 1.095

vluchten, accommodatie, 
transfers, sneeuwschoenen

en langlau� atten incl.

NORDIC
Steenhu� eldorp 14, 1840 Londerzeel / T: 052 55 52 54
Vrijdagmarkt 28/002, 9000 Gent / T: 09 235 24 90
info@nordic.be
www.nordic.be
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10 x actief

Antwerpen

 Lovenhoek
In Lovenhoek vind je veel verschillende soorten 
dieren en planten en een zeldzaam voorbeeld 
van een nog sterk kronkelende beekvallei met 
moerasvegetaties en wilgenstruwelen.  

 Waverwoud
In de vroege Middeleeuwen bestond het Waverwoud 
uit venen, bossen en heideachtige stukken. Wat nog 
rest van het woud, ademt nog steeds de magie van 

weleer. 

 

Limburg

 Munsterbos
Wandel door de dreven en langs pittoreske 
kapelletjes. Bos, vijvers of grasland: je vindt  
het allemaal in het Munsterbos. 

 Altenbroek
De stilte van de Voerstreek laat je genieten van een 
ongeschonden golvend landschap. In Altenbroek 
vind je dassen, everzwijnen ...

 

Oost-Vlaanderen

 Heidebos
Majestueuze dreven en restanten van een oud fort: 
het Heidebos heeft alles om het bezoekers naar de  
zin te maken. 
 

 Raspaillebos 
De talrijke paden slingeren door dichte bossen,  
in brede, bloemenrijke dreven of door het open 
landschap. Ze nodigen je uit om te genieten van  
de kleurrijke bosomgeving. 
 

Vlaams-Brabant

 Heibos
Eindeloos genieten van het landschap, zeldzame 
planten spotten of kleurrijke vlinders bestuderen:  
het kan allemaal in het Heibos. 

 Hagelandse Bos - Tienbunderbos
In het Hageland ligt het Tienbunderbos, op een 
ijzerzandsteenheuvel. Het is een heerlijke plek 
om te wandelen en om zo de IJsbeekvallei en het 
Schollenkot te ontdekken. 
 

West-Vlaanderen

  De Vaanders
Maak kennis met de typische kenmerken van het 
landschapspark Bulskampveld: een gevarieerd 
mozaïeklandschap met bossen, graslanden en 
waardevolle dreven.  

 Doeveren
Wat Doeveren zo uniek maakt, zijn de kleine 
heidegebiedjes met haar speciale soorten. Doeveren 
was vroeger één groot heidegebied, maar bestaat nu 
uit bossen.

www.natuurpunt.be/10xactief

1 

2 

3

6 

8

9

Hou je van bomen en wilde dieren die ritselen in het struikgewas?  
Geen beter seizoen dan de herfst om te genieten van het bos.

DE MOOISTE BOSSEN  
          van Natuurpunt

4

5 
10 

7
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Focus

Wie aan eekhoorns denkt, denkt aan 

acrobatische toeren. Ze lopen bijna even 

snel verticaal op een boom als horizontaal 

op de grond. Ze schieten van tak naar tak 

en maken sprongen die je hart even doen 

stilstaan. Hun lange, gekromde klauwen 

geven hen voldoende grip om zelfs met de 

kop naar beneden langs een boomstam te 

lopen. Onze rode eekhoorns zijn weliswaar 

geen vliegende eekhoorns, maar toch 

kunnen ze hun val een beetje vertragen. 

Ze hebben losse huid op de flanken die, 

wanneer ze hun ledematen spreiden, hun 

val vertraagt. Hierdoor kunnen ze grotere 

sprongen maken. Voor de stuntmannen 

is de kenmerkende grote pluimstaart 

onmisbaar om het evenwicht te bewaren. 

Tijdens een sprong dient de staart als roer 

om de richting bij te sturen. Wanneer ze 

niet aan het stunten zijn en rustig in hun 

nest liggen, houdt de pluimstaart hen 

lekker warm. 

In tegenstelling tot wat vele mensen 

denken, houden eekhoorns geen echte 

winterslaap. Bij een winterslaap zijn 

dieren lange tijd inactief en gaan ze in een 

energiespaarmodus: een trage ademhaling, 

een lage lichaamstemperatuur en een 

verminderde stofwisseling. Bij langdurige 

koude blijven eekhoorns wel eens enkele 

dagen in hun nest, maar in vergelijking 

met echte winterslapers zijn ze een stuk 

actiever. Eekhoorns teren tijdens de koude 

maanden niet enkel op de vetreserves 

in hun lichaam. Ze doen vooral beroep 

op andere reserves: de voorraad die ze 

tijdens de herfst hebben aangelegd. Ze 

verstoppen boomzaden zoals eikels, 

  DE  
EEKHOORN

  De schattigste  
 stuntman  
   van het land
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De rode eekhoorn is met zijn pluimstaart, oorpluimpjes en roodachtige pels, misschien wel de 
meest aaibare soort die we in België hebben. Voeg daar nog zijn speels gedrag en acrobatische 
kunsten aan toe, en het is moeilijk om geen fan te zijn.
Tekst: Niels Desmet
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BROERTJE

Eekhoorn 

Een nachtvlinder als broertje van de eekhoorn? Ja, als die zelf eekhoorn heet, kan 

dat! De nachtvlinder zelf is een harig beest met roodbruine tot grijze tinten. De 

rups is bruinrood en valt op door zijn bizarre vorm. In dreighouding richt hij zich 

op met de voorpoten naar voren. Zijn achterlijf kan hij dan omhoog houden zoals 

de pluimstaart van een eekhoorn. De rups leeft op allerlei loofbomen, zoals 

beuken en eiken.

noten en kegels van naaldbomen op 

zoveel mogelijk verschillende plaatsen. 

Ze begraven zaden alleen of met enkele 

samen in een ondiep kuiltje, maar ook 

een boomholte kan dienstdoen als 

voorraadkast. Voedsel dat ze niet kunnen 

bewaren wordt meteen opgegeten en 

omgezet in een vetreserve dat ze vooral 

zullen aanspreken wanneer het barre 

weer hen enkele dagen binnenhoudt. Ze 

localiseren hun voedselpakketten op geur, 

maar onthouden hun verstopplekken niet 

zo goed en vinden ze niet allemaal terug. 

Zo leveren ze – weliswaar ongewild – een 

belangrijke bijdrage aan de verspreiding 

van boomzaden. 

Ook in de vroege lente, wanneer er nog niet 

veel voedsel te vinden is, maken eekhoorns 

nog gebruik van hun wintervoorraad. 

Later schakelen ze over op knoppen 

en scheuten, bloempjes van bomen, 

bessen, insecten, rupsen, zwammen en 

af en toe zelfs een vogeleitje of een jonge 

vogel. Soms wordt de eekhoorn wel eens 

afgeschilderd als nestrover, maar hij eet 

slechts af en toe vogeleieren, waardoor de 

impact op vogelpopulaties te verwaarlozen 

is. Bovendien moet hij eerst nog voorbij 

de ouders geraken. Een boomklever 

bijvoorbeeld zal zijn nest fel verdedigen en 

jaagt eekhoorns weg door op hun kop te 

pikken.

 

20
Eekhoorns maken een bolvormig nest. 

De buitenkant wordt opgetrokken uit 

twijgen en bladeren; de binnenkant is 

net zo zacht als de bewoner en wordt 

bekleed met afgestripte bast, mos en 

gras. De bollen van 30cm diameter zijn 

zo goed geïsoleerd dat de binnentem-

peratuur in de winter tot 20°C hoger 

kan liggen dan de temperatuur in de 

barre buitenwereld. Je zou voor minder 

binnen blijven!  

14
Hoe schattig eekhoorns ook zijn, ze 

hebben het niet altijd gemakkelijk. 

In grote bossen haalt soms slechts 

14% van de jonge eekhoorns het 

einde van het jaar. Van de volwassen 

dieren overleeft ongeveer 60% tot het 

volgende jaar. Roofvogels vormen een 

belangrijke bedreiging, met de havik 

als koploper. Zelfs de buizerd met zijn 

beperkte wendbaarheid vangt al eens 

een eekhoorn en kraaien roven soms 

jonge eekhoorns uit het nest. Daar-

naast vormen vooral de marterachti-

gen een gevaar. In het voorjaar worden 

eekhoorns die op de grond aan het eten 

zijn gevangen door bunzingen. Wezels, 

hermelijnen, en steenmarters kunnen 

beter klimmen dan een buzing en 

roven jongen uit het nest; soms doden 

ze zelfs een volwassen eekhoorn. De 

enige die een eekhoorn in de bomen 

kan verschalken is de snelle en behen-

dige boommarter: de stuntman onder 

de marterachtigen. Ook vossen zullen 

eekhoorns vangen wanneer ze de kans 

krijgen. In tuinen zijn honden en katten 

een bedreiging en zoals voor alle zoog-

dieren is het verkeer een belangrijk 

gevaar.
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ANTWOORD: De buxusmot is in Vlaanderen volop in opmars. 

Vond je zelf ook al rupsen in je tuin? Wat moet je er dan mee? 

Hoewel er schadelijke en minder schadelijke bestrijdingsmiddelen 

bestaan, zijn we zelf geen voorstander van spuiten; je moet het 

veelvuldig doen en een aantal jaren blijven herhalen. Aangezien 

de natuurwaarde van buxus niet bijzonder groot is, kan de 

buxusmot de aanleiding zijn om je tuinplan eens te herdenken. 

Meer bloemen en inheemse struiken: interessanter voor vogels en 

vlinders en vrij van buxusmotten!  

Meer lezen? Ga naar www.natuurpunt.be/buxusmot.

Help, de buxusmot zit ook bij mij!1

aan de redactie vragen

Seizoensweetjes

Geen mooier herfstbeeld dan een dode stam 
waarop verschillende zwammen naast elkaar 
staan te blinken. Dat ziet er vredig uit, maar in 
dat dode hout knokken de zwamvlokken om 
een plek. Het opruimen van dood hout is een 
taak die door tientallen zwamsoorten wordt 
uitgevoerd. Toch berust de afbraak van een 
dode boom deels op toeval; de paddenstoe-
len waarvan de sporen als eerste op de dode 
stam terecht komen, nemen de beschikbare 
plekken in. Uit onderzoek blijkt dat als 
aderzwammen eerst op het hout verschijnen, 
andere soorten zoals het geel schijfzwamme-
tje minder kansen krijgen. Maar als het minder 
dominante elfenbankje eerst verschijnt, krijgt 
het schijfzwammetje nog wel een kans.
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Herfstbijtjes genieten van de nazomer
Bijtjes: dan denk je automatisch aan de lente. Ook in de zomer vind je typische 
bijensoorten, bijvoorbeeld zij die op heide vliegen. Maar een enkele bijensoort verkiest 
toch de nazomer. De klimopbij verzamelt stuifmeel op … klimop. En die bloeit in het 
najaar. Klimopbijen kan je tot half oktober waarnemen. De soort behoort tot de 
zijdebijen; dat zijn solitaire bijen die een nestgangetje in de grond maken. Je kan de 
klimopbij dus niet helpen met een bijenhotel. Wel door bloeiende klimop in je tuin te 
hebben en een zonbeschenen stukje met kale grond aan te bieden (een talud is ideaal), 
waarin ze kunnen nestelen. Elk bijtje maakt in de grond haar gangetje dat tot 60 cm 
diep is. Soms nestelen honderden vrouwtjes in elkaars buurt.

3
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Bladluizen met vlinders in de buik

Een mannetje en een vrouwtje die in de lente verliefd worden: daar komen 
kleintjes van. Zo werkt het bij veel dieren… maar niet bij bladluizen. Van de 
algemene zwarte bonenluis vind je in het voorjaar enkel vrouwtjes zonder 
vleugels. En die brengen, zonder te paren, vrouwtjes voort (waarvan sommige 
vleugels hebben). Op het einde van de zomer verschijnen er vrouwtjes die, nog 
altijd zonder te paren, zowel mannetjes als vrouwtjes op de wereld zetten. Die 
paren in de herfst en de bevruchte vrouwtjes leggen eitjes die pas in het voorjaar 
uitkomen. Voortplanting waarbij mannetjes maar een marginale rol spelen of 
zelfs ontbreken (parthogenese): het komt in de natuur wel vaker voor…
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Seizoensweetjes

Paddenstoelen in je gazon,  
kan dat kwaad?2 3

ANTWOORD: In Vlaanderen overwinteren duizenden vleer- 

muizen, vooral in forten, (mergel)groeven, bunkers en ijskelders. 

Die overwinteraars komen uit de onmiddellijke omgeving van  

hun winterstek, maar hebben soms ook honderden kilometers 

afgelegd. Terwijl de meeste exemplaren maar een beperkt aantal 

kilometers vliegen, zijn er soorten die soms duizend kilometer 

afleggen. De ruige dwergvleermuis is zo’n soort die grote  

afstanden vliegt.

Trekken vleermuizen weg?

Waar vertoeven bruinvissen het liefst?

De bruinvis is de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. De laatste 
tien jaar komt de soort steeds meer voor in de Belgische wateren. Maar daar 
moeten ze vaak vechten voor hun plek tussen schepen en windmolens. 
Wetenschappers onderzochten via vliegtuigwaarnemingen waar bruinvissen 
zich het liefst ophouden, om hen zo beter te kunnen beschermen. Uit het 
onderzoek blijkt dat bruinvissen houden van diepere delen van de Noordzee 
met helder water en weg van drukke vaarroutes. Enkele jaren na installatie 
lijken ze ook aangetrokken te worden tot windmolens, want daar is meer 
voedsel te vinden en is er minder verstoring door schepen. Lees het volledige 
artikel in Zoogdier. www.natuurpunt.be/zoogdier

ANTWOORD: In de meeste gevallen zijn de zwammen in je tuin 

nuttige opruimers. Ze breken dode grasworteltjes af en zijn totaal 

onschuldig. Slechts bij enkele soorten kan een heksenkring in de 

herfst leiden tot slechtere groei van het gras in de lente of zomer; 

bijvoorbeeld bij de weidekringzwam. We raden aan ervan te 

genieten in plaats van ze te bestrijden.  

Veel graslandpaddenstoelen zijn bedreigd. Je kan hen helpen door 

je gazon te beheren zonder meststoffen en bestrijdingsmiddelen, 

en niet te ontmossen.
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JNM startdagen 
Klim je graag in bomen? Trek je graag de natuur in? Droom je er al jaren van 

om vogels te kunnen herkennen aan hun gezang? Of wil je ontdekken hoe-

veel verschillende soorten pissebedden er in je eigen tuin te vinden zijn? 

Bij JNM draait alles rond drie groene thema’s: natuurstudie, milieu en na-

tuurbeheer. 

In je eigen JNM-afdeling kan je het hele jaar meedoen met JNM-activiteiten. 

Je vindt alle afdelingen op www.jnm.be/in-je-buurt. 

Het eerste jaar word je al lid voor 5 euro. 

 

www.jnm.be 

Het Bosboek
Een wandeling in het bos is zalig. Avontuurlijk, 

verrassend en altijd weer anders. 

Het bos zorgt ervoor dat je al na een halfuurtje in  

het groen vrolijker bent. Meer nog, het is weten- 

schappelijk bewezen dat er een verband is tussen  

tijd doorbrengen in de natuur en je goed voelen. Met 

het bosboek wordt een doodgewone boswandeling 

een avontuur voor klein en groot. Dankzij een 

heleboel weetjes komt het bos echt tot leven!

Artikel Nr.: 2333853 

ledenprijs:€ 22,49

 

ANTWOORD: Mieren en termieten horen tot een heel andere 

soort. Termieten zijn wel verwant aan kakkerlakken. Net als 

mieren leven termieten ook met veel samen in kolonies en zijn het 

sociale beestjes. Je vindt ze meestal in de tropen, waar ze 

termietenheuvels bouwen die impressionant groot kunnen zijn. 

Tot wel een paar meter hoog. Hun belangrijkste voedsel is hout en 

in hun zoektocht naar eten brengen ze ook vaak vernielingen aan. 

In de VS veroorzaakten termieten zelfs al instortingen van 

spoorbruggen.

ANTWOORD: Omdat het in de winter kouder is, wordt het 

moeilijker voor een boom om water uit de grond te halen. Maar om 

te overleven heeft die boom natuurlijk wel vocht nodig. Daarom 

probeert hij zo weinig mogelijk vocht te verliezen. Een groot deel 

van het vocht in een boom verdampt via de bladeren. Dus je kan 

het zelf al raden. Hoe minder bladeren de boom heeft, hoe minder 

vocht er kan verdampen. De boom gooit in de herfst als het ware 

zijn blaadjes weg om in de winter beschermd te zijn tegen 

uitdroging. 

Wat is het verschil tussen  
mieren en termieten?

Waarom vallen de  
bladeren van de bomen? 1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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Vogels voederen 

Bouw zelf een voerderhuisje voor je tuinvogels. Met het 

bouwpakket heb je alles in één. Alle onderdelen zijn op 

maat en voorgeboord. Geef het voederhuisje een promi-

nente plek in de tuin. Binnen de kortste keren komen de 

eerste vogels.

Tip: ook leuk om te verven!

Artikel Nr.: 90635

Ledenprijs: € 10,95

Pompoensoep
Nog een dikke maand en het is Halloween! Tijd om een 

pompoen in huis te halen. Kies een mooie grote en haal er 

de binnenkant uit, want daar maken we soep van. 

Vruchtvlees van 1 pompoen

4 uien

2 teentjes look

2 tomaten (gepeld en ontpit)

peper en zout

1 l groentebouillon

3 eetlepels olijfolie

scheutje room

Snij alles in blokjes. Doe olijfolie, ui en look in de pan en laat 

eventjes aanbakken. Voeg de rest van de groenten toe, 

overgiet met bouillon.Laat een half uur koken. Mix alles en 

giet er een scheutje room bij. 

Win!
Als je de natuur in trekt kan een goede rugzak van pas komen. 
Ideaal om je vogelgids, verrekijker, regenjas en boterhammen 
in bij te houden. Maar ook in de stadsjungle kan een rugzak 
best bruikbaar zijn. Antwoord op de vraag “Hoeveel soorten 
libellen zijn er in Averbode Bos & Heide waargenomen?” en 
maak kans op een van de twee rugzakken van Haglöfs.

www.natuurpunt.be/win

 
 
 
Niet gewonnen? Ga vlug naar de 
A.S.Adventure winkel in je buurt waar je de 
mooie rugzak kan aankopen. 

Knutselen  
met bosraapsels
Als je het bos in duikt, vind je overal kastanjes, eikels, 

dennenappels, bladeren … Tamme kastanjes eet je 

natuurlijk gewoon op. Maar wilde kastanjes, of 

bladeren, kan je niet eten, daar laat je beter je  

creativiteit op los. 

Voor een egel bijvoorbeeld heb je niet veel nodig. Een 

flink uit de kluiten gewassen wilde kastanje, wat 

tandenstoker en een dosis fantasie. Prik de kastanje 

flink vol tandenstokers, maar laat één kant een beetje 

vrij van prikkers. Daar kan je met stift twee dikke 

zwarte bollen zetten voor de oogjes. 

Dennenappels zijn gewoon zo al heel mooi, maar je 

kan er ook knutselwerkjes mee maken. Ga bijvoorbeeld 

op zoek naar wat kromme takjes en prik er 4 langs elke 

kant van de dennenappel. Het ziet er al bijna een echt 

spin uit. Nu nog twee lucifers om in de puntige kant 

van de dennenappel te prikken, en ze heeft ook twee 

oogjes. 

Vind je al dat prikken met takjes en tandenstokers wat 

te moeilijk, dan kan je ook gewoon mooie 

herfstkleurige bladeren verzamelen. Thuis steek je die 

best een paar dagen tussen krantenpapier zodat ze 

mooi kunnen drogen. Wil je ze graag zo plat mogelijk, 

leg dan bovenop je krantenpapier een flink 

stapeltje boeken om de bladeren plat te 

drukken. Na een week kan je de bladeren 

gebruiken om mooie herfstcollages te maken.
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Smakelijk

Hoe doe je dat?
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NATUUR ...in de stad

P
ierre Nicolas Le Chéron d’Incarville 

was in de 18e eeuw actief als 

missionaris in China op een moment 

dat het christendom aldaar officieel 

verboden was. De man had allicht 

tijd over en bezat een breed interesseveld, 

waarbinnen ook economisch interessante 

planten vielen. In die tijd was ‘chinoiserie’ de 

mode: meubeltjes gelakt met speciaal vernis,  

het sap van de Chinese vernisboom. Zou het niet 

interessant kunnen zijn om die vernisbomen ook 

in de Franse koloniën te kweken?  

Dus verzamelde d’Incarville zaden en stuurde ze 

naar de Parijse Jardin des Plantes. Pas jaren later 

bleek dat de opgekweekte bomen helemaal geen 

vernis leverden. d’Incarville was op dat moment 

al lang overleden. Zo kwam de hemelboom dus 

per vergissing in Europa terecht.

Aanvankelijk werd hemelboom aangeplant als 

straatboom in steden. In het warme Frankrijk  

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. Je vindt zaailingen 

van de hemelboom op de vreemdste 

plaatsen!

Hemel of hel?
(en later in alle warme streken van de wereld) 

begon de boom uit te zaaien en lege plekken 

zoals braakliggend terrein in te palmen. 

Bij ons vind je de hemelboom geregeld passend 

aangeplant nabij kerken. Vanaf de jaren 1990 

begon hij zich ook hier uit te zaaien in de stad, 

waar het toch nog steeds iets warmer is dan 

daarbuiten. Een eerste teken van een  

opwarmend klimaat.

Het wordt opletten dat de hemelboom geen 

vaste voet krijgt in natuurgebieden. De wortels 

scheiden ailanthone af, een groeiremmer die 

ervoor zorgt dat andere planten en bomen geen 

kans meer maken. Wat rest is een hemelboom-

bos. In Californië weten ze daar intussen alles 

van: daar noemen ze de hemelboom intussen 

‘tree of hell’!
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...in je tuin

D
e herfst is het seizoen van de 

wielwebspinnen. Ze zijn al heel  

de zomer aan het oefenen om web-

ben te bouwen in de vorm van een 

wiel. Dat is de meest efficiënte 

manier om met zo weinig mogelijk materiaal 

toch een groot vangoppervlak te creëren.  

Hoe beter ze dat doen, hoe meer ze vangen,  

hoe langer ze overleven om uit te groeien tot 

volwassen spinnen die zich in de herfst kunnen 

voortplanten. 

Het mooiste voorbeeld is de kruisspin. Geboren 

in mei als een klein geel bolletje en in oktober in 

volle glorie te bewonderen midden in haar web. 

De kruisspin is alomtegenwoordig, zo lijkt wel. 

Tot je eens dichter gaat kijken (voor de durvers!). 

En kijk: op verschillende van die spinnen staat 

helemaal geen kruis op de rug en is dat daar een 

stemvork op het kopborststuk? De voorste 

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. Misschien 

vang je wel een glimp op van het 

intieme leven van de herfstspin.

Herfstspin
pootparen zijn relatief langer en dat web hangt 

zo’n beetje schuin. We hebben te maken met de 

meest algemene onbekende spin: de herfstspin. 

De naam is zo gekozen omdat een heel verwante 

soort, de lentewielwebspin, vroeger in het jaar 

volwassen is. Tricky: hoewel de herfstspin een 

wielvormig web weeft, behoort ze tot de familie 

van de strekspinnen. Dat zie je wanneer ze zich 

aan de rand van haar web tegen een takje 

uitstrekt en zo bijna onzichtbaar wordt.

Het liefdesleven van herfstspinnen is uitvoerig 

beschreven. Kort samengevat komt het hierop 

neer. Het mannetje komt op bezoek in het web 

van het vrouwtje, eet vaak een hapje mee, pakt 

haar in met zijn charmes en wat spinrag en na  

de nodige plichtplegingen gaan ze als vrienden 

uiteen. Hij trekt wellicht naar het web van een 

ander vrouwtje. Zij bereidt zich voor op  

Halloween en knutselt eipakketjes, die ze in de 

buurt van haar web tegen een blad of takje spint.
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...in close-up

E
rgens diep in onze struiken zit een 

mannetjesmerel, aan het oog onttrok-

ken, zachtjes voor zich uit te zingen.  

De keelveren bewegen nauwelijks, de 

bek gaat amper open. Ik kan naderen 

tot op enkele meters. Hij lijkt in trance. Het lijkt 

alsof een merel uit volle borst in de verte aan het 

zingen is, maar dit is een merel die sotto voce 

‘subzang’ laat horen. De variatie is groter, de 

strofes langer, het tempo vaak ook sneller: de 

vogel laat horen waartoe een merel allemaal in 

staat is. Pas later zal hij als volwassen man met 

zijn eigen stijl naar buiten treden. 

Hoe zit dat eigenlijk met vogelvirtuozen, zoals 

merels bijvoorbeeld? Ik heb in een eerder artikel 

al mijn voorliefde voor merelzang uitgesproken. 

Je kan gerust zeggen dat ik een fan ben. Maar  

hoe wordt een merel goed in wat hij doet?

 

Er zit een groot stuk erfelijkheid in. Een jonge 

vogel begint bovendien al vroeg met leren: nog 

voor de merel uitkipt, heeft hij de zang van de 

merels buiten de eischaal al opgepikt. Jonge 

mannetjesmerels horen hoe oudere mannetjes-

merels tegen elkaar op zingen. Zelf zingen doen 

ze nog niet voluit, want zang is een dubbele 

boodschap: ‘kom hier, ik ben fantastisch’ (tegen 

de wijfjes) en ‘blijf weg want dit is mijn terrein’ 

(tegen mannelijke rivalen). Vooral dat laatste 

kunnen jonge mannetjesmerels zich nog niet 

veroorloven omdat ze nog geen territorium 

kunnen verdedigen. Daarom oefenen ze stiekem. 

Subzang klinkt nogal minnetjes, alsof het 

minderwaardig zou zijn. Dan is fluisterzang een 

mooier woord, maar dat is al benomen. Wie weet 

leg ik dat nog eens uit in een volgende close-up. 

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 moet 

je de oren spitsen.

Oefening baart kunst

©
 K

or
ne

el
 D

et
ai

lle
ur

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



Met compost in de grond houd je de bodem en je oogst gezond!

Kom alles te weten op de Vlaco-stand 
over compost als heerlijke smaakmaker:        

Biolicious 30 september en 1 oktober 
Sterrenbanket Kortrijk 17 september 
     Tuindagen Beervelde 6-8 oktober
 Kids Climate Conference 6-8 oktober 

   
Of neem een kijkje op onze website:

www.vlaco.be
Naamloos-1   1 17/08/2017   14:28:07
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Op stap met

 op stap met...

   Eric Malfait

Bio  
 
Eric werkt als technieker in een 

polykliniek. Eens thuis ademt 

hij natuur. Hij is zo veel 

mogelijk buiten, op stap met 

zijn fototoestel. Op zondag, als 

hij de tijd heeft, vind je hem in 

de tuin. Die is ingericht als een 

natuurgebied, maaien gebeurt 

gefaseerd én met de zeis. De 

buren melden weleens dat het 

onkruid in bloei staat. Een tuin 

vol leven om van te genieten.

Dinsdag 16u45 

 

Als ik rondwandel is dat in 99% van de gevallen met mijn 

fototoestel. Ik ga niet enkel voor een mooi beeld maar wil graag 

een emotie overbrengen om zo de verwondering voor de natuur 

wakker te maken bij anderen. Door verwondering ontstaat 

liefde voor natuur.

DI 16:45
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Op stap met

Woensdag 20u15
 

We bekijken de plannen voor de inrichting van de keuken 

en bureau’s op de bovenverdieping van het Bezoekers- 

centrum Groene Vallei in Erps-Kwerps. Handig voor de 

activiteiten of voor de collega’s van Natuurpunt die hier 

werken. Ik steek graag de handen uit de mouwen.

Donderdag 21u00
 

Ik neem even de tijd om mijn foto’s van deze week te 

bekijken. Ik probeer de beelden zo goed mogelijk op 

terrein te maken zodat ik er nadien zo weinig mogelijk 

aan moet doen. Ik stel de witbalans en contrasten een 

beetje bij en bepaal de compositie van het beeld. 

DO 21:00

WO 20:15

ZA 15:10

VR 8:30

ZA 19:30

Vrijdag 08u30 

Vorig jaar vergat ik deel te nemen aan de Natuurpunt  

Fotowedstrijd. Dit jaar heb ik het in mijn agenda gezet.  

Ik overloop geregeld mijn beelden in mijn hoofd op zoek naar 

de ultieme foto. Wat het gaat worden, zien jullie misschien later 

dit jaar wel.

Zaterdag 15u10

Samen met Eddy Macquoy ben ik conservator van de Koeheide. 

Ik ben verantwoordelijk voor de planning en uitwerking van de 

werkdagen. Hier heb ik samen met de vrijwilligers de brand- 

netels achter een toegangspoort weggemaaid zodat het gebied 

goed toegankelijk blijft.

Zaterdag 19u30

We komen nog even bij elkaar in de polyvalente ruimte van het 

bezoekerscentrum. Ook die hebben we zelf ingericht. Niet enkel 

Natuurpunt maakt hier gebruik van. Andere verenigingen en 

particulieren kunnen hier terecht voor een familiefeest, een 

vergadering of een workshop.
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W
im was met pensioen, 

een oud-leraar 

Nederlands met een 

baardje. Hij wilde ook 

natuurgids worden.  

Wij zaten samen op cursus. Ik zat dikwijls 

naast Wim in de klas. Wij schreven netjes in 

ons schrift: alles over de natuur en alles 

over mensen in de natuur. We mochten ze 

niet vervelen met de natuur, die mensen. 

Dat was een belangrijke les.

Natuureducatie moet in de eerste plaats 

prettig zijn. Als wij een boodschap hadden 

dan moest die in plezier worden verpakt. 

Alles voor de pedagogie. Natuurgidsen die 

zagen zijn slecht voor het milieu. En dus 

probeerden wij ons kostelijk te amuseren. 

Dat lukte, bijvoorbeeld in de les over vogels. 

Wij waren natuurgidsen in spe en wij 

moesten een spelletje spelen met vogels.  

Er waren gelamineerde kaartjes met 

vogelinfo. 

Iedereen kreeg een kaartje. Sommige 

mensen moesten volgens hun kaartje een 

vogel nadoen. Andere mensen moesten 

volgens hun kaartje een vogel zoeken. Het 

waren pedagogische technieken om de 

natuur te beleven. Ik weet het nog goed. 

Het was op een grijze ochtend in het najaar, 

koud en vroeg en nat. De gepensioneerde 

Wim zat op zijn hurken achter een half kale 

struik met stekelige takken.  

Het was geen plaatje in het groen. Alle 

vrolijke kleuren waren zoek en Wim leek 

met een kater te zitten. Die heeft gisteren 

één Westmalle te veel besteld, dacht ik. Zo 

klonk Wim. Miauw, zei hij. Miauw. Op wijze 

van een afgedankte circustijger. Wat hij 

deed had niets van een poezenjong. Het 

was een oud geluid. Wim was met pensioen 

en hij had barstende koppijn. Hij keek mij 

meelijwekkend aan en zei het nog eens: 

Miauw, diep en beklagenswaardig. Arme 

Wim. 

Alle natuurgidsen deden een vogel na,  

of gingen op zoek naar de vogel van hun 

kaartje. Wij gingen op in de pedagogie. 

Maar niemand vond Wim. Hij zat daar maar 

te hurken in zijn beige regenjas. Miauw. 

Weer niks. Iedereen liep verder. Er stond 

een buizerd op mijn kaartje. Ik keek naar 

mijn kaartje en ik keek naar Wim. Hij was 

een oud-leraar Nederlands met hoorbaar 

last van de herfst. Zou het, dacht ik. Zouden 

Wim en zijn ongemakken een buizerd 

verbeelden? 

Het geluid van de buizerd is gewoonlijk een 

ver hoorbaar klaaglijk miauwen. Zo staat in 

veel vogelboeken vermeld. Maar een 

vogelroep omschrijven is een moeilijke 

discipline. Er zijn te weinig letters voor de 

klanken van het vogelrijk. Een buizerd 

miauwt helemaal niet en al helemaal niet 

zoals Wim miauwde. Wim zat op zijn 

knieën met klachten. Miauw. Het was 

helemaal wat anders dan een pieh van de 

buizerd die langgerekt over de wolken 

drijft.  

Ik besloot Wim uit zijn lijden te verlossen 

met de woorden: Ben jij misschien een 

buizerd, Wim? Zijn gezicht klaarde 

onmiddellijk op. Ja, antwoordde hij. Hij 

stond recht, trok zijn jasje goed en 

bedankte mij voor mijn inzet. Oef en 

eindelijk! Het was tijd voor koffie en gebak. 

We wandelden samen naar de grote 

thermoskan in de klas, de kater, de buizerd, 

Wim, ik én het plezier van natuureducatie.

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.

Wim zei Miauw

Dit stukje gaat 
over pedagogische 
technieken in de 
natuur. En over een 
oud-leraar met een 
kater. Of zo klonk hij 
toch.

An



NIEUW

CAIMAN 
8X42 -  10X42

02 & 03 DECEMBER 2017 - VLAMINGVELD 89, JABBEKE

ONTDEK ER O.A. DE NIEUWE SWAROVSKI BTX

EEN SAMENWERKING VAN:

Tijdens de vogelkijkdagen te Jabbeke op 2 en 3 december 2017
kunt u in de gebouwen van Kite Optics kennismaken met een ruim aanbod aan: 

•   verrekijkers
•   telescopen
•   statieven
•   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’. 

WWW.KITE-OPTICS.BE

Adv_NP201(4).indd   1 18/08/2017   14:48:47



In beeld

Danny Declercq

Danny Roels Geert Verhaegen

De herfst komt in een waaier kleuren. Het diepe herfstrood wakkert ons enthousiasme 
voor het najaarsbos stevig aan. Trek eropuit, snuif de geuren van het herfstbos op en 
geef je ogen de kost.

M I J N FAVOR I E T E 
K L E U R I S H E R F S T
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In beeld

Robert Coppens

Roger Hoefkens

Sofie Moyson Lidy DeWachter Arne Goovaerts

Jef cooreman
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Oproep
Elk najaar organiseert Natuurpunt 

de grootste fotowedstrijd van 
Vlaanderen. Stuur je allermooiste 

natuurfoto’s in voor een van de 
deelnemende categorieën en maak 
kans op bijzonder mooie prijzen. In 

het volgende Natuur.blad geven 
we al een voorproefje van de 

inzendingen.  
 

www.natuurpunt.be/fotowedstrijd



Magische 
herfst
Geen elfensprookje en 
kabouterverhaal of er 

komt een paddenstoel 
aan te pas. Het mag dan ook 

niet verbazen dat vrolijk gestipte 
vliegenzwammen en lieflijke elfenbankjes tot 

de verbeelding spreken. Grijp nu je kans en trek naar 
buiten om paddenstoelen te spotten. Waarschijnlijk zie je enkele 
prachtexemplaren. Geef niet alleen je ogen de kost, maar ruik er ook 
eens voorzichtig aan. Vele soorten geuren. Er zijn er die ruiken naar 
marsepein (geringde vaalhoed), naar fruit (duivelsbroodrussula) en 
je raadt al waar deze naar ruikt: donkere kokosmelkzwam. Vond je 
de grootste, mooiste of schattigste bij jou in de buurt? Laat het ons 
weten of post op www.facebook.com/natuurpunt

 
 

Herkenbare soorten
In Vlaanderen komen bijna 4000 soorten paddenstoelen voor. Je 
vindt ze in allerlei kleuren en vormen, in bossen, tuinen, graslanden, 
op composthopen en houtsnippers ... Het herkennen van 
paddenstoelen is vaak specialistenwerk, vele soorten zijn moeilijk 
uit elkaar te houden. Gelukkig zijn er ook een aantal gemakkelijk 
herkenbare soorten die je  
op de website vindt:  
www.natuurpunt.be/paddenstoelen

Eropuit
Ga je graag op wandel met een gids? Of wil je je dit najaar eens 
verdiepen in paddenstoelen? Neem dan een kijkje in de agenda: 
wandelingen, speurtochten voor kinderen, lezingen en er starten 
ook verschillende cursussen rond paddenstoelen.
www.natuurpunt.be/herfst

Activiteiten

©
 V

ild
a/

Je
ro

en
 M

en
te

ns

©
  V

ild
a/

Je
ro

en
 M

en
te

ns

Een Magische herfst

NATUUR.BLAD     september | oktober | november 2017 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

50



51 september | oktober | november 2017    NATUUR.BLAD 

Activiteiten 
& Cursussen 

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

Al onze activiteiten op www.natuurpunt.be/activiteiten

Activiteiten

30/09 Cursus: Voedselbos Assebroek

02/10 Cursus: Gidsen van kinderen Muizen

03/10
Lezing: De ecologische voetafdruk  
van kop tot teen 

Asse

03/10
My Fair Baby: Tips & trics voor eerlijke 
en duurzame keuzes

Mechelen

06/10 Groot Bushcraft-weekend VOLZET
Sint-Joris-
Weert

06/10 Cursus: Muizenissen Hever

08/10
Lezing: Kijk naar de natuur door de 
ogen van een kind

Hoeilaart

11/10
Cursus: Natuurfotografie voor  
gevorderden

Antwerpen

13/10
Lezing: Vogeltrek, een mysterie  
ontrafeld

Steendorp

14/10
Nacht van de Duisternis in de nieuwe 
bossen

Turnhout

19/10 Lezing: Oog in oog met wilde bijen Hove

06/11 Lezing: Nuttige insecten in de tuin Antwerpen

06/11 Cursus: Zoogdieren
Sint-Lievens-
Houtem

09/11
Lezing: Natuurlijke redmiddelen voor 
winterkwaaltjes

Gent

10/11 Lezing: Je tuin als natuurreservaat Wellen

13/11
Cursus: Kennismaking met roofvogels, 
uilen en braakballen pluizen 

Oostende

14/11 Cursus: Spoorzoeken Lanaken

18/11 Cursus: Natuurgids/Zwin begeleider Knokke-Heist

Focus op natuur en erfgoed
Zaterdag 28 oktober 
Natuur en erfgoed zijn onlosmakelijk verbonden. Hoe rijk en 
verrassend verscheiden die samenhang is, komt aan bod 
op de studiedag van Natuur.focus. De lezingen variëren van 
hedendaags natuurbeheer in een historisch landschap tot 
de bijdrage van Conscience aan het natuurbewustzijn in 
Vlaanderen. Aansluitend is er een feestelijke happening in het 
Natuurpunt Museum in Turnhout, dat in een nieuw en kunstig 
kleedje gestoken is. Dit is ook de afscheidsreceptie van Jos 
Gysels, directeur Natuurpunt CVN (voordien Natuurpunt 
Educatie). www.natuurpunt.be/natuurerfgoed

Week van het Bos 
8-15 oktober
Ook in 2017 zetten alle bossen hun deuren wagenwijd open 
voor een knallende editie van de Week van het Bos! Onder het 
motto ‘de Natuur beweegt ons allemaal’ zet het Agentschap 
voor Natuur en Bos, de talloze mogelijkheden om te bewegen 
in de natuur 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? Bewegen in de natuur, dat doet deugd! Ook Natuurpunt 
organiseert tientallen plezante, spannende en boeiende 
activiteiten in het bos. Kijk in de agenda van Natuurpunt of  
op www.weekvanhetbos.be.

Dag van de Trage Weg 
Op 14 en 15 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, kijk in 
de agenda van Natuurpunt of op 
 www.dagvandetrageweg.be
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AgendaAgenda

30.09
Averbode 
NATURE TRAIL  
Golazo organiseert ism met Natuur-
punt de eerste Nature Trail in Averbode. 
Verken al lopend of wandelend dit unieke 
natuurgebied en draag meteen ook je 
steentje bij aan de verdere ontwikkeling.
 
Zaterdag 30 september
Meer info en inschrijving  
www.sport.be/averbodenaturetrail

30.09
Waregem
FIRTELWANDELING:  
KEDEKEDENG AAN DE OUDE 
SPOORWEGBERM
Tijdens het Firtelweekend nemen we 
even gas terug, genietend van de zonnige 
groene Gaverbeekvallei. 

Zaterdag 30 september, 16u-18u30
Oud station St. Eloois-Vijve,  
Vijfseweg 200, Waregem 

01.10
Muizen
BESSEN EN VRUCHTEN  
IN HET MECHELS BROEK 
Lekkere wandeling door het Mechels 
Broek. Onderweg kan je hier en daar iets 
proeven uit de natuur.

Zondag 1 oktober, 14u-16u30 
Bezoekerscentrum Mechels Rivieren- 
gebied, Muizenhoekstraat 7, Mechelen

01.10 
Blankenberge
INTERNATIONALE  
VOGELKIJKDAG
De Uitkerkse Polder is tijdens de vogel-
trek een zeer belangrijke step-stone, 
maar ook onze eerste wintergasten 
komen al aan. Laarzen bij regenweer/
honden niet toegelaten.
Zondag 1 oktober, 14u-17u
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

01.10
Sint-Gillis-Waas
HOOGSTAMFRUIT,  
REPAIR CAFÉ EN GEEFPLEIN
Kom proeven, consulteer de pomoloog. 
Breng kapotte spullen mee en ga samen 
met vrijwilligers aan de slag in het Repair 
Café. Breng bruikbare spullen die je niet 
meer nodig hebt mee naar het Geefplein. 
Zondag 1 oktober, 14u-17u
Natuurhuis Panneweel - Krekeldijk 2, 
9170 Sint-Gillis-Waas

07.10 
Kuurne
PLANTENRUILBEURS  
IN DE GROENE LONG
Natuurpunt De Vlasbek en Velt Kuurne-
Harelbeken organiseren jaarlijks een 
plantenruilbeurs. 

Zaterdag 7 oktober, vanaf 14u30
Het Slot in de Groene Long,  
Oudstrijderslaan 3, Kuurne

18 & 19.11.2017
Maaien, wilgen knotten, bomen planten: tijdens de Dag van de Natuur steekt iedereen de handen 

uit de mouwen. Zin om lekker moe te worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur vooruit te 

helpen? Ook een hapje en drankje horen daar zeker bij. Je maakt er kennis met geëngageerde mensen 

die samen het beste van zichzelf geven voor meer en betere natuur.  

Stroop je mouwen op en help mee op 18 of 19 november 2017 tijdens een activiteit in je buurt!  
www.dagvandenatuur.be

Dag van de Natuur
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08.10
Erpe-Mere
KABOUTERS EN ANDER LEVEN 
IN HET BOS
Om de Week van het Bos te vieren gaan 
wij op zoek naar het verborgen leven in 
het bos. Misschien wonen er dan toch 
kabouters in die paddenstoelen? 
Zondag 8 oktober, 14u30-17u
Gemeentelijk Administratief Centrum - 
Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere
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14.10
Borgloon
APPELEN EN BEHEREN
Tegen de helling staan struiken die over-
woekerd zijn door bramen, die gaan we 
maaien. En als de appels aan de talrijke 
fruitbomen voldoende rijp zijn, kunnen 
we plukken!
Zaterdag 14 oktober, 9u-12u
Parkeerplaats naast de kerk van  
Grootloon, Grootloonstraat z/n,  
Borgloon-Grootloon 

22.10
Diest
ERFGOEDWANDELING  
FORT LEOPOLD
Bezoek aan de Lazarijberg gevolgd door 
een bezoek aan Fort Leopold, zomer- en 
winterverblijfplaats van verschillende 
soorten vleermuizen. Inschrijven nood- 
zakelijk via berglinden@qsources.be.
Zondag 22 oktober, 10u-13u
Voetgangersbrug achter het station van 
Diest, Diesterestraat z/n, Diest

14 & 15.10
Linden
GPS NATUUREVENT
Zaterdag 14 oktober, 19u Zoektocht 
naar nachtactieve dieren. 
Zondag 15 oktober, 9u30-13u30 Op zoek 
naar natuurwonderen in het bos met 
Geocaching. 
Wandelingen (5 km of 10 km) met GPS. 
 
Gemeentelijke basisschool De Stip,  
Martelarenplaats 1, Linden

15.10
Duffel
CURIEUZENEUZEMOSTERDPOT: 
NATUURFEEST IN DUFFEL
Een groots natuurfeest om "de trage we-
gen, het landschap en het bos" te vieren. 
Je kan er genieten van een fototentoon-
stelling, een death ride, optredens en een 
hapje en drankje.

Zondag 15 oktober, 11u-17u
De Mosterdpot, Mechelsebaan 218, Duffel

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

10.12
Dilsen-Stokkem
BEVERGEHEIMEN  
LANGS DE GRENSMAAS
Natuurpunt Maasland-Noord gaat 
op zoek naar bevergeheimen langs de 
Maas. 

Zondag 10 december, 14u-16u
Winterdijk Rotem, Kempenstraat, 
Dilsen-Stokkem (Rotem)

Natuurspeeldag  
voor kinderen en 

(groot)ouders

01.10 Zemst
De dieren van Wormelaar bos zijn 

wakker en klaar om te spelen! Kom jij 
ook meedoen? Wij zorgen voor leuke 

weetjes, spelletjes en proevertjes 
zodat jullie samen

met jullie mama, papa, oma of opa 
op stap kunnen. Inschrijven mag op 

info@natuurpuntzemst.be

Zondag 1 oktober, starten kan tussen 
14u en 14u30

Kapel van O.L.V. Van Zeven Smarten,  
Singelweg, Zemst.

21.10
Wilrijk
MONUMENTENWANDELING  
IN FORT 7
Laat je fantasie de vrije loop tijdens deze 
historische rondleiding door Fort 7

Zaterdag 21 oktober, 14u-16u
Fort 7, Legerstraat 40, Wilrijk

14.10
Lummen
LEGENDEN- EN  
DRUPPELKESWANDELING
Op stap op de Willekensberg, met verha-
len en legenden en met wat druppelkes 
om moed in te drinken voor wie het nodig 
heeft. 

Zaterdag 14 oktober, 20u-22u
Parking Restaurant Beukenhof,  
Beukenboomstraat 5, Lummen

23.11
Haaltert
INFOSESSIE OVER  
WAARNEMINGEN.BE
Duizenden waarnemers brengen hun 
waarnemingen samen op  
waarnemingen.be. Leer zelf werken met 
waarnemingen.be.
Donderdag 23 november, 19u30-22u
Zaaltje boven de bib - Achterstraat 2, 
Haaltert
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Het woord van de voorzitter

Afgelopen zomer was ik kort op vakantie in 

Bieszczady, een ongerept wandelgebied in de 

Poolse Karpaten. Daar leven grote populaties 

wilde wolven, lynxen en beren. Onderweg 

zagen we een wisent, onze eigen Europese 

bizon, zomaar grazend in de berm. Hoge 

schoft. Gekromde horens. Een adembene-

mende brok wilde energie. Even later las ik 

een e-mail waarin een lid indringend vroeg: 

“Wanneer herintroduceert Natuurpunt de 

wisent in Vlaanderen?” Toeval bestaat niet.

“There are some who can live without wild 

things, and some who cannot”, schreef Aldo 

Leopold, leidend Amerikaans natuurbescher-

mer, in 1949. Intussen weten we dat we 

allemaal natuur rondom ons nodig hebben 

om ons goed te voelen. Toch was wildernis in 

het Amerikaanse natuurbehoud nog veel 

belangrijker dan bij ons. Zeker in West-Europa 

heeft de focus lang gelegen op het herstel en 

behoud van arcadische landbouwlandschap-

pen als model-natuur. Wildernis? Daarvoor 

moest je naar andere continenten. Of 

minstens naar de verste uithoeken van 

Europa.

Het hangt er maar van af wat je als wildernis 

beschouwt. Door mensen onberoerde natuur 

bestaat nauwelijks nog in Europa. Maar de 

grote dieren, die zijn er wel. En ze keren overal 

terug waar het platteland ontvolkt. Wolven 

en edelherten nemen de plaats in van herders 

en schapen. De dieren blijken zich ook goed 

aan door mensen beïnvloede landschappen 

aan te passen. Wees maar zeker: ook Europa 

heeft grote natuur, inclusief haar ‘big five’ als 

ambassadeurs. De wisent is er daar een van.

Wisenten bij ons? Weinig natuurbeelden 

maken zo’n indruk als een groep Europese 

bizons in de schemering tegen de bosrand.  

In verschillende West-Europese landen 

werden wisenten in natuurgebieden 

geherintroduceerd in semi-vrije 

omstandigheden. Met bezoekers lijkt alles 

goed te gaan. Waarom ons ook in Vlaanderen 

die belevenis niet cadeau doen?   
 
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

Ook Europa heeft 
haar big five als 
ambassadeurs voor 
grote natuur.
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      Waar blijft de wisent? 



in een nieuw kleedje

Ecopedia is een kennisdelingswebsite waar Inverde, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en 
het het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (inbo) samen met partners bouwen aan de kennis 
over natuur-, groen- en bosbeheer.

www.ecopedia.be

Boordevol praktische informatie en video’s 
om zelf aan de slag te gaan in natuurbeheer. 

Onder andere
• graslandbeheer
• exoten
• werken met natuurwerktuigen

ONWEERSTAANBAAR 

INSPIREREND

COUNTRYSIDE
1      5 NOV 2017

WOE TOT ZON: 10 - 18 U

VRIJDAG 3 NOV
AVONDSHOPPING
10 - 22 U

FLANDERS EXPO GENT

www.countryside.be

Organised by EASYFAIRS  NEST
HET GOEDE LEVEN, BINNEN & BUITEN

NEST
HET GOEDE LEVEN, BINNEN & BUITEN

NEST
HET GOEDE LEVEN, BINNEN & BUITEN

- € 2 KORTING  
P.P.

Knip deze bon uit en geef hem af  
aan de kassa. U betaalt 10 euro i.p.v.  
12 euro. Geldig voor 2 volwassenen

Niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Enkel geldig voor Countryside 2017.
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Vogels, vlinders en vissen: de Vlaamse beken bruisen opnieuw van het leven.
De investeringen in waterzuivering en natuur werpen duidelijk hun vruchten af.

Aquafin en Natuurpunt lanceerden deze zomer een beekbingo. Doel? Zoveel mogelijk
Vlamingen naar een beek in de buurt lokken om al dat moois te spotten! En wat blijkt?
Proper water trekt specifieke soorten aan. Onze inspanningen lonen dus en dat is goed
nieuws! Daarom blijven we ons met meer dan 1000 werknemers elke dag enthousiast
inzetten voor propere waterlopen voor de volgende generaties.

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

Opnieuw
meer leven

aan de oevers
van propere

beken


