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EKSTREM TURGLEDE

FREDRIK SCHENHOLM

Tydal Hip Pack 3 L

Exclusief voor leden Natuurpunt 
Bergans Tydal heuptas van 45,- voor 29,95,-

Actie geldig in alle AS Adventure 
winkels van 16.6 tot 31.7.2015

The Tydal hip pack holds exactly what you need without ge� ing in your 
way – making it perfect for skiing, hiking, and traveling. It features 
a large main compartment, bo� le pocket, top pocket, and side zip 
pockets. When you’re packing light, the Tydal hip pack gives 
your back a rest.

bergans.com

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

HIP PACK
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         Dromen van 
    grote Vlaamse natuur

A
ls nieuwe voorzitter van Natuurpunt ligt er voor mij heel wat werk op de  

plank. Zo maak ik me zorgen over de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe 

Natuurdecreet. Ze vormen een ernstige bedreiging voor de werking van onze 

vereniging. Zo staat onder meer de erkenning van kleinere natuurgebieden en 

verschillende natuurtypes, zoals de oer-Vlaamse bloemenweides op de 

helling.  

Ook de middelen voor openstelling, waarmee we bijvoorbeeld wandelpaden aanleg-

gen, dalen aanzienlijk. Om aan minister Joke Schauvliege onze ongerustheid te 

tonen, lanceerden we de campagne ‘Red de natuur in je buurt’. Met onze petitie 

verzamelden we inmiddels al meer dan 40.000 handtekeningen.

Ook natuur in de stad en in onze tuinen moeten we koesteren. Wat een cadeau zou 

het zijn voor onze biodiversiteit om af te stappen van het hedendaagse schoon-

heidsideaal voor onze tuin en de natuur wat meer zijn gang te laten gaan? 

Maar laat ik mijzelf ook even voorstellen. Toen ik 11 jaar was sloot ik me aan bij de 

Wielewaal-jongeren en de eerste futen en bruine kiekendieven staan nog altijd in mijn 

geheugen gegrift. Sindsdien is natuur een echte passie geworden. Toen ik vele jaren later 

verhuisde naar Boutersem, leerde ik al snel Hugo Abts (voorzitter van Natuurpunt 

Oost-Brabant, nvdr) kennen. Ik besloot mij te engageren voor Natuurpunt en was 

jarenlang verantwoordelijk voor de aankopen in de streek. Nadien zetelde ik in de Raad 

van Bestuur van Natuurpunt Beheer en Natuurpunt. 

Ik wens jullie allemaal een schitterende toekomst in een natuurlijker Vlaanderen,  

daar wil ik samen met jullie aan werken.

 Lieven De Schamphelaere   
 Voorzitter van Natuurpunt

P.S. Wil jij nog graag onze petitie tekenen?  
Surf voor 30 juni naar www.natuurpunt.be/petitie
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ledenvoordelen

5% à 10% ledenkorting bij vakantie-
huizen van Belvilla
Belvilla biedt de keuze uit 20.000 authentieke 
vakantiehuizen in Europa. Van een boerderij op het 
platteland tot een houten chalet in de bergen, van 
een romantisch huisje aan het water tot een kas-
teel voor een grote groep.  Wist je dat Belvilla ook 
vakantiewoningen aanbiedt met bijzonder respect 
voor het milieu? Kijk bij “meer Belvilla’s” onderaan 
het scherm en klik door naar “Bewuste Belvilla’s”.  

Jouw voordeel: Natuurpuntleden krijgen 5%  
korting, ook geldig op last minutes, dus dat is  
dubbel voordeel. Hou de aanbiedingen op onze 
facebookpagina in de gaten, want de korting kan 
wel eens oplopen tot 10%!  
Zoek en boek jouw ideale vakantiewoning via  
www.belvilla.be/natuurpunt met actiecode 
NPBV-5.

Jouw voordelig  
abonnement op Humo
 
Humo, een blad met spraakmakende coverstory’s, 
diep in en achter de actualiteit,  onthullende 
interviews en dossiers. Daarbovenop stukken over 
sport, film, pop en jongerencultuur, snedige co-
lumns, eigenzinnige boeken-, concert-, festival- en 
cd-besprekingen, leuke wedstrijden en humor, véél 
humor. Als abonnee lees je Humo bovendien gratis 
op je tablet!

Jouw voordeel: Als lid van Natuurpunt krijg je 
20% korting op een jaarabonnement en 30%  
korting op een abonnement voor 2 jaar. Bestel  
nu via www.abon.be/natuurpunthumo.

Nam jij met je gelukscode deel aan onze wedstrijd uit het vorige 
Natuur.blad? Dank je! Maar liefst 24.895 Natuurpuntleden 
waagden hun kans. Ondertussen zijn alle prijzen de deur uit. 

De hoofdprijs gaat naar Guido Houbrechts uit Riemst: hij mag 
iemand meenemen naar de Donaudelta in Roemenië, op een 

onvergetelijke natuurbelevingsbootreis van Tierra Natuurreizen.  
Proficiat, Guido!

5     juni | juli | augustus 2015    NATUUR.BLAD 



6 NATUUR.BLAD    juni | juli | augustus 2015   



De snoek is een imposante roofvis 
die kan uitgroeien tot meer dan een 
meter. Foto: Bert Willaert

7     juni | juli | augustus 2015    NATUUR.BLAD 
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    Mijn 
BEELD

Bruggen redden 
eekhoornlevens!

Vanop een klim-
muur de natuur 
ontdekken

nieuws

Een stevig touw tussen twee bomen: 
meer is een eekhoornbrug niet. 
Toch kunnen de eenvoudige 
bruggen van levensbelang zijn voor 
eekhoorns die drukke wegen over 
willen geraken. In de Antwerpse 
gemeente Schoten werden in 
samenwerking met Regionaal 
Landschap de Voorkempen vier 
nieuwe boombruggen opgehangen. 

De bruggen kwamen op de zwarte 
punten, plekken waar volgens de 
telgegevens van het project Dieren 
onder de wielen opvallend veel 
slachtoffers vielen. Intussen telt 
Vlaanderen 13 eekhoornbruggen. 
Ze hangen in Antwerpen, Hoeilaart, 
Geel, Brecht, Kalmthout en 
Schoten. Natuurpunt hoopt dat 
meer gemeenten het voorbeeld 
volgen en maakte daarom de 
handleiding eekhoornbruggen 
aanleggen. 

Eind mei stelde Natuurpunt De 
Vaanders voor aan het grote 
publiek, een nieuw natuurgebied op 
de grens van Oost- en West-Vlaan-
deren, tussen Beernem en Aalter. 
Tijdens de feestelijke opening werd 
een buitenklimmuur opgesteld. Het 
is de allereerste keer dat dat 
gebeurde in een Vlaams natuurge-
bied. Heel wat sportievelingen 
klommen de grote bonte specht en 
de steenmarter achterna en werden 
getrakteerd op een uniek vogelper-
spectief over het nieuwe natuurge-
bied. De mobiele muur kon er 
komen dankzij het bedrijf Biover, 
dat ook peter is van het gebied. De 
Vaanders is een voormalig landgoed 
van 65 hectare tussen de spoorweg-
lijn Gent-Brugge en de E40. De 
aankoop van het gebied betekent 
een belangrijke stap vooruit voor de 
natuur in de regio.  

Bert Willaert is natuurfotograaf en 
gefascineerd door het leven onder 
water.

"Ik ben pas recent begonnen met 
duiken. Als natuurfotograaf met 
een passie voor amfibieën, heb ik 

altijd al een voorkeur gehad voor 
habitats met veel water. Nu ik ook 

onder het wateroppervlak mijn 
camera kan meenemen, valt er weer 

een volledig nieuwe wereld te 
ontdekken. In Vlaanderen is 
dat echter niet altijd 

eenvoudig, omdat 
een hoge hoeveel-

heid aan stikstof 
en fosfor de  
algenbloei 

bevordert en er 
op veel plaatsen voor 
zorgt dat de zicht-

baarheid onder water 
miniem is. De slechte water-
kwaliteit heeft ook een grote 
terugslag op het onderwaterle-

ven. De groei van onderwaterplanten is 
beperkt en het waterleven neemt sterk af.  
Ook de snoek, een imposante roofvis die kan 
uitgroeien tot meer dan een meter, heeft een 
sterke achteruitgang gekend. Ik trok deze 
foto van een jonge snoek in een ondiepe 
stadsvijver. Het heldere water zorgt voor een 
natuurlijke lichtinval, die de omgeving mooi 
belicht. Op de foto is een weelderige 
onderwatervegetatie te zien, die van groot 
belang is voor de jonge dieren. Ze gebruiken 
de vegetatie immers niet alleen als hinder-
laag om prooien te vangen, maar ook als 
bescherming tegen predatie, vaak door hun 
eigen, grotere soortgenoten.

Vind jij proper water ook belangrijk? Spring 
dan mee op 12 juli tijdens de Big Jump op 
een van de 30 locaties in Vlaanderen."

www.bertwillaert.com
www.bigjump.be

In Wondelgem, vlak bij Gent is een 
Kaspische buidelmees opgedoken, een 
primeur voor West-Europa. Intussen is 
de vogel opnieuw naar het Verre 
Oosten getrokken.

4 april
Natuurpunt organiseert een inspiratie-
dag over natuur & welzijn op de 
Thaborberg in Dilbeek. Ook Vlaams 
minister van Volksgezondheid Jo 
Vandeurzen laat zich inspireren.

23 april

De Vleermuizenwerkgroep van 
Natuurpunt is gestart met een 
project om de vleermuizen in onze 
tuinen in kaart te brengen met 
behulp van automatische detecto-
ren. 

6 mei
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Nieuwe plantengids 
met extra handig 
opzoeksysteem 

Met toelichting over maar liefst 1150 planten-
soorten, waaronder ook grassen, bomen en 
struiken, is deze plantengids je ideale gezel 
voor onderweg. De rangschikking naar kleur 
maakt opzoeken eenvoudig voor elke planten-
liefhebber. Van elke soort worden bloeitijd, 
hoogte, kenmerken en biotoop beschreven en 
wordt de eventuele bloem afgebeeld. 

 

Artikel Nr.: M21823 
Prijs: € 21 / Leden-
prijs: € 18,90  
www.natuurpunt.be/
winkel

Mis geen enkele beweging 
in je tuin

Met deze observatie-
camera heeft je tuin 
voortaan geen geheimen 
meer. Overdag, maar 
vooral ook ‘s nachts legt 
de camera elke beweging 
van je tuinbewoners vast. 

De infraroodsensor 
neemt plotselinge temperatuurverschillen 
waar en neemt dan automatisch foto’s of start 
een video-opname. Eindeloos speurplezier! 

Artikel Nr.: 96601
Prijs: € 199,95 
www.natuurpunt.be/winkel

Steenmarters 
zoeken onderdak 
in uilenkasten

Joke Schauvliege: 
“Natuur dichtbij 
en vrijwilligers 
blijven speerpunt”

      NATUUR
    PRODUCT

Uit waarnemingen van de kerkuil-
werkgroep blijkt dat steenmarters 
hun toevlucht zoeken in nestkasten 
voor uilen. Net als de uil, heeft ook 
de steenmarter het moeilijk om 
natuurlijke schuilplaatsen te 
vinden. Toch hoeven we ons nog 
niet onmiddellijk grote zorgen te 
maken. Het aantal uilennestkasten 
dat door steenmarters gekraakt 
wordt is relatief laag en bovendien 
gaat het om een natuurlijk feno-
meen. Ook wanneer uilen in 
boomholten wonen, gebeurt het. 
Uilenkasten kunnen bovendien 
beveiligd worden door een kraag of 
scherm aan te brengen. En wat dan 
met de steenmarters? Verdienen 
ook zij geen warme nestplek? Zeker 
wel. Natuurpunt experimenteert in 
samenwerking met ANB, INBO en 
Vivara met kunstmatige schuil-
plaatsen. 

www.steenmarter.be

Op 13 mei nam minister van 
Natuur Joke Schauvliege de 
bezorgdheden van Natuurpunt, vzw 
Durme en Limburgs Landschap 
over de toekomst van lokale natuur 
in ontvangst. Dat gebeurde niet 
toevallig in de Kiekenbossen, een 
klein natuurgebied in Evergem, op 
wandelafstand van de woning van 
de minister. Minister Schauvliege 
beloofde dat natuur dichtbij een 
speerpunt in haar beleid zou blijven 
en bevestigde dat ze rekening wil 
houden met de ondersteuning van 
onze vrijwilligers. Na de zomer zal 
de Vlaamse regering de aangepaste 
uitvoeringsbesluiten van het nieuwe 
natuurdecreet goedkeuren. 
Intussen hebben ruim 40.000 
burgers en een hele rist bekende 
Vlamingen zich achter de campag-
ne ‘Red de natuur in je buurt’ 
geschaard. 

www.natuurpunt.be/petitie

In Europa is bijna een op de drie 
vogelsoorten bedreigd. Dat blijkt uit 
State of Nature 2015, het grootste 
overzicht van de Europese biodiver-
siteit dat ooit is gemaakt.

20 mei Meer dan 150.000 burgers vragen de 
Europese Commissie om de Europese 
natuurwetgeving niet uit te kleden door 
hun handtekening te zetten onder 
‘Nature alert’. Nooit eerder kwamen er 
zoveel reacties op een Europese 
consultatie.

26 mei

De stad Oostende kiest voor 
natuur op wandelafstand en 
maakt geld vrij voor extra 
natuurontwikkeling op haar 
grondgebied.

27 mei
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      LIFE 
OOSTKUST
   POLDERS
Achter de Belgische oost-kust liggen de 
Oostkustpolders. Met uitgestrekte graslanden, 
akkers, grachten en rietkragen vormen ze een 
typisch agrarisch landschap. Door o.a. veran-
deringen in de landbouwmethodes, ruilverka-
veling en grote bouwprojecten, ging de natuur 
er sterk achteruit. Met een LIFE-project wil 
Natuurpunt de bedreigingen voor de natuur-
waarden aanpakken. Zo focust het project 
sterk op weidevogels die in de lente neerstrij-
ken in het gebied. Met succes: sinds de start 
van het project neemt het aantal broedende 
weidevogels zoals grutto, kluut en tureluur toe. 
Ook bezoekers van het gebied legt Natuur-
punt in de watten met mooie wandelpaden, 
een nieuw bezoekerscentrum en kijkhutten 
waarin je de vogels kan begluren. 

     'Grutto’s met         
        korte rokjes'
Marc Deknock, lid van het  
beheerteam van De Zwaanhoek

Toen de afdeling mij vijf jaar geleden vroeg om lid te worden 

van het beheerteam, twijfelde ik geen seconde. Weidevogels 

zijn mijn passie en net daarvoor is De Zwaanhoek het 

gebied bij uitstek. Door gronden aan te kopen en gepast 

beheer stellen we de leefgebieden van de plaatsgebonden 

soorten veilig en breiden we ze uit. En met succes: blauw-

borst, tureluur en kievit gaan er op vooruit terwijl de grutto 

stabiel blijft! Ik investeer veel van mijn vrije tijd in de 

Zwaanhoek, maar krijg in ruil veel natuurpracht te zien.  

Alleen, als ik voor de zoveelste keer naar het gebied vertrek, 

zegt mijn vrouw wel eens: “Die grutto’s zijn zeker ‘made-

moiselles’ met korte rokjes?”

Mijn gebied

WANDELEN 
Zin om zelf op ontdekking te gaan in de Oostkustpolders?  
De Zwaanhoek kan je enkel bezoeken onder begeleiding van een gids. 
Contacteer marc.deknock@telenet.be voor een rondleiding. Je kan 
het gebied wel bewonderen vanuit een kijkwand en kijktoren.
www.natuurpunt.be/uitkerksepolder
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  ‘We kunnen 
    goed overleggen'
Eddy Rotsaert,  
landbouwer in de Zwaanhoek

   ‘Ik beleef opnieuw    
      de schepping’ 
Misjel Decleer, fotograaf en lid van  
het beleidsteam van de Uitkerkse Polder

Door een overeenkomst af te sluiten met Natuurpunt kan ik 

mijn werk als landbouwer hier verder zetten. Ik vind vooral 

de verscheidenheid van het gebied mooi. De hoger gelegen, 

groene stukken in het gebied zijn voor mij interessant 

omdat daar mooi gras groeit voor mijn dieren. De lager  

gelegen stukken zijn vooral interessant voor de natuur. Ook 

de rust die heerst in het gebied, spreekt me aan. Natuurlijk 

moet ik wel rekening houden met bepaalde zaken. Zo mag 

ik op sommige percelen pas maaien als het broedseizoen 

voorbij is. Maar daarover maak ik goede afspraken met de 

mensen van Natuurpunt. We hebben allebei onze eigen 

belangen, maar zolang je goed kan overleggen vind je wel 

een oplossing. 

Uitkerke is een groot deel van mijn leven. Als ik hier rondloop, 

ben ik gelukkig. In open landschappen, zoals in Uitkerke, heb 

je heel de dag door licht en daar ben ik als fotograaf gek op.  

Ik heb het gevoel dat ik hier elke dag opnieuw de schepping 

beleef als de zon opkomt en alles langzaam tot leven komt. 

Natuur is voor mij het grootste kunstwerk ter wereld. Ik moet 

ook niet meer zo nodig de wereld rondzwerven en ben blij dat 

er een schitterend gebied is in de buurt waar ik met de fiets 

naar toe kan. Ik trek vaak rond in de polders zonder een echt 

plan en laat me verrassen. Als ik dan onderweg iets mooi zie, 

blijf ik er gewoon hangen. 

Mijn gebied
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Doe mee

    Op SAFARI in 

een tuin vol leven

Met een wilde tuin begint het avontuur al aan je achterdeur: 

je buik vol smullen met rood fruit, machtige kampen bouwen, 

kikkers verschalken en uitrusten in de hemelse schaduw 

van een bonentipi. Ga mee op safari en ontdek een vaak 

vergeten paradijs. Tekst: Hendrik Moeremans

Doe mee

12 NATUUR.BLAD    juni | juli | augustus 2015   
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Doe mee

S
afariranger van dienst is 

Joeri Cortens, bekend van 

beestige tv-programma’s als 

Wild van dieren en Het  

zijn net mensen. Gewapend  

met een schepnet, een verrekijker en 

- vooral - een dosis aanstekelijk enthou-

siasme tiegt hij ons mee op een wonder-

lijke rondreis in enkele vierkante meters 

tuin in Turnhout. Regenwater pletst via 

op elkaar aansluitende stukjes regenpijp 

neer in een oude zinken kuip, een 

minivijvertje. “Regenwater in je tuin is 

gegarandeerd een voltreffer”, zegt Joeri. 

Op een zomerdag zorgt het voor uren 

speelplezier voor je kinderen, op alle 

andere dagen brengt het rust. Bovendien 

recycleer je je regenwater. Tegelijk lokt 

water ook heel wat leven naar je tuin, 

denk aan kleurrijke libellen en schaat-

senrijders, of aan vogels die er een bad 

komen nemen. En het beste: het is een 

makkie om het zelf te maken. Het is iets 

dat ik Joeri vandaag nog geregeld hoor 

zeggen. Een wilde tuin kost je minder 

werk dan een gemillimetreerd gazon van 

evenwijdige grassprietrijen. Terwijl het 

een pak leuker is, zeker voor kinderen. 

Neem nu gevallen bladeren: veel mensen 

rijden daar verschillende keren per jaar 

mee naar het containerpark. “Zonde van 

de moeite”, zegt Joeri. Als je ze uitspreidt 

in een cirkel rond de stam van een boom 

dan heb je voortreffelijke humus en zal je 

boom beter groeien. Maar het is ook een 

paradijs voor regenwormen en spinnen. 

En daar komen merels, mussen en 

roodborstjes dan weer aan hun trekken.

Terwijl Joeri vertelt springt een bruine 

kikker gehaast uit de poel voor ons uit, 

in de richting van enkele op elkaar 

gestapelde houtblokken. “Als je ze klieft, 

er vervolgens gaatjes in boort en ze dan 

goed in de zon legt, dan heb je een 

eersteklas bijenverblijf ”, toont Joeri. 

Rosse metselbijen hebben hun naam alle 

eer aangedaan en de gaatjes vakkundig 

dichtgemetseld. Behalve nestgelegenheid 

hebben bijen ook vooral nectar nodig. 

Naast je bijenhotel plant je daarom best 

ook een pak inheemse bloemen. Wie wat 

meer plaats heeft kan in het najaar ook 

een minibos aanleggen met struiken en 

bomen. Zo krijgen je vogels er een 

schuilplek bij. Voor kinderen is het ook 

een garantie op plezier: kampen bouwen, 

perfecte stokken zoeken of een boeketje 

met bosanemonen maken. 

Het is zomer in de Turnhoutse tuin. 

Kool- en pimpelmezen vliegen bedrijvig 

af en aan met voedsel voor hun jonge 

koters. Ook in de klimop is het bedrij-

vigheid troef: vlinders en bijen vinden er 

nectar, mussen nestgelegenheid. 

Fladderende atalanta’s brengen zwart, 

oranje en wit in de tuin. Wat verderop 

blinken frambozen aanlokkelijk in de 

zon, boven een prieeltje met een schom-

mel. 

DE GAZONDOCTRINE  

EN DE HALVE JUNGLE

Gewezen hitmachine Sam Gooris zong 

er in de jaren 90 al over: elke zaterdag 

het gras afrijden kan een ware kwelling 

zijn. “Heel wat mensen zouden gerust 

wat luier mogen zijn als het op tuinieren 

aankomt”, stelt Joeri. “Het is zowat de 

laatste plek waar je geen targets moet 

halen en waar je eens echt aan jezelf mag 

denken. Je moet je de vraag stellen: 

waarvoor dient mijn tuin eigenlijk? Als 

het is om te genieten of om de kinderen 

zich te laten amuseren, dan moet je 

ervoor zorgen dat je dat ook doet en dat 

je je niet onnodig ergert aan dat ene 

madeliefje in je biljartlaken. Dan kan je 

een blote voetenpad aanleggen met 

houtsnippers, een zonnebloemencirkel 

Met alle tuintjes samen 
kunnen we heel wat doen 
voor onze gezondheid en 
de natuur

DE KRACHT VAN DUIZEND TUINEN 

Bio-ingenieur Valerie Dewaelheyns (KULeuven) schreef een doctoraat 

over de Vlaamse tuinen. Ze berekende dat privétuinen 8 % van de 

oppervlakte van Vlaanderen beslaan en dat ruim acht op de tien woningen 

een tuin hebben. In 99 % van de tuinen is er gazon. Meestal neemt die 

meer dan 50% van de totale tuin in beslag. Die gazonbodems in de 

Vlaamse tuinen zouden samen 901.712 ton koolstof méér kunnen opslaan 

dan ze nu doen. “Dat betekent dat we met alle tuintjes samen heel wat 

kunnen doen voor onze gezondheid en voor planten en dieren”, conclu-

deert de onderzoekster.



14 NATUUR.BLAD    juni | juli | augustus 2015   

Doe mee

maken om te chillen, een bonentipi 

bouwen of rode bessen plukken vanuit 

de hangmat.” Je moet trouwens niet all 

the way gaan. Je kan gerust een stukje 

gazon behouden en daarnaast een wilder 

hoekje voorzien. 

“Hoe belangrijk de inrichting van je tuin 

is, valt op tijdens onze nationale vogel- 

en vlindertelweekends”, legt Wouter 

Vanreusel van Natuurpunt Studie uit. 

“Naast de aantallen vlinders en vogels 

die ze dat weekend in hun tuintje gezien 

hebben, vragen we mensen ook om in te 

vullen hoe ze hun tuin ingericht hebben. 

Daaruit blijkt telkens dat wildere tuinen 

met inheemse bloemen en struiken 

gegarandeerd meer gefladder opleveren 

dan strakke gazons.”

DE NATUUR OP KINDERMAAT

Heel wat jonge ouders hossen van hot 

naar her. Van hun werk naar de basket, 

het ballet en de muziekschool van de 

kinderen. Een plek om te verpozen is 

dan bijzonder welkom, maar tijd om 

naar een natuurgebied of park te trekken 

is er niet altijd. “Als kind reed ik zelf met 

de fiets naar het bos om er te gaan 

spelen, maar door het drukkere verkeer 

is dat tegenwoordig een stuk moeilijker”, 

zegt Joeri. En dan is een wilde tuin een 

stukje natuur op kindermaat, waar ze 

veilig naartoe kunnen. 

Voor veel kinderen is de tuin het decor 

van de eerste natuurervaring. Radijsjes 

zaaien, kampen bouwen en in bomen 

klauteren, op een grassprietje leren 

fluiten, pluisbollen van paardenbloemen 

blazen, een kikker vastnemen of een pier 

in je mond steken. “Een tuin brengt je 

kinderen veel dichter bij de natuur”, zegt 

Joeri, “en ze beseffen beter hoe het 

allemaal werkt”. Kinderen leren bijvoor-

beeld waarom bijen zo belangrijk zijn. 

Of waarom er een gat in de omheining 

zit voor de egels. Zo’n tuin vol leven zorgt 

er ook voor dat je de seizoenen beter kan 

volgen: tussen kerst en nieuwjaar begint 

de koolmees te zingen, krokusjes 

brengen de lente en het geluid van 

gierzwaluwen brengt je in een zomerse 

mood. 

TUINIEREN 2.0

De tijd dat tuinieren gelijk stond met 

knullige tv-programma’s is voorgoed 

voorbij. Elke tv-zender heeft z’n eigen 

tuinvrouw- of man en tuinmagazines 

zitten in de lift. De jongste generatie 

tuineigenaars sprokkelt ideeën op 

Pinterest en post foto’s van de eerste 

tuinbezoekers op Instagram. 

“Neem nu het succes van de geveltuinen”, 

zegt Frank Maes van Natuurpunt Gent. 

In samenwerking met Stad Gent plaatste 

de Gentse afdeling er 365, elke dag een 

nieuwe. “Door een stoeptegel uit te 

breken en er inheems plantgoed in te 

zaaien kan je echt een verschil maken 

voor bijen en vlinders in de stad”, zegt 

Frank. De wilde plantenbeurzen in 

Antwerpen en de Gentse Bourgoyen dit 

voorjaar lokten duizenden bezoekers, 

tienduizenden plantjes werden er 

verkocht. 

Tv-gezicht en radiomaakster Roos 

Vanacker is ook in de ban van geveltui-

nieren (p. 23). Als gezicht van 30 dagen 

meer groen, een campagne van de 

Vlaamse overheid, is ze haar eigen 

geveltuintje gestart. Waarom dat  

haar zoveel plezier oplevert? “Het is zo 

spannend. Je doet je best, je plant je 

zaadje en dan moet je wachten en hopen 

dat het goed komt. Als het dan gelukt is, 

en als de vlinders hun weg vinden naar 

die heerlijk geurende kamperfoelie,  

dan is dat zo onbeschrijfelijk fantastisch. 

Puur geluk dat ik iedereen zou  

toewensen.”

Voor kinderen is de tuin 
het decor van de eerste 
natuurervaring

DE GROENE GORILLA 

Natuurpunt en Velt slaan de handen in elkaar om meer leven te toveren in Vlaamse tuinen met de campagne  

“Wonderlijk Wild”. Mascotte voor de campagne is de überschattige Groene Gorilla. Het popje is een creatie van 

Emma De Swaef en Marc James Roels, de bedenkers van het stressmannetje van De Lijn. Het popje is zo’n 30 centimeter 

hoog en wordt voortbewogen met flinterdunne draadjes en metalen stokjes. Die stokjes werden daarna digitaal uit  

beeld gehaald, om de illusie te geven dat de Gorilla zonder hulp voortbeweegt. Het filmpje kreeg al lovende reacties  

op kunst- en designforum thisiscolossal.com.Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op www.wonderlijkwild.be 
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Mogen we je voorstellen: de Groene Gorilla! Een lieve tuinaap op zoek naar een nieuwe thuis. 
Of liever: een nieuwe tuin. Hij nodigt je uit om elf tips uit te voeren waarmee iedereen zijn tuin 

kan omtoveren in een wonderlijk wild plekje.

Dankzij de opdrachten van de Groene Gorilla geef jij een 
thuis aan tal van wilde dieren. Heb je een kleine of een 
grote tuin? Heb je veel, of eerder weinig tijd? Maakt  
niet uit. 

En het resultaat? Een tuin vol leven, om extra van  
te genieten!

DOE MEE! Maak je tuin wonderlijk wild! 
Zin om ook meer avontuur te beleven in je tuin? 

 Bestel de gratis tuingids op 
 www.wonderlijkwild.be

 Ga aan de slag met de 11 checks van de 
 Groene Gorilla: eenvoudige tips om je tuin tot  
 leven te toveren.

 Laat van je horen op de website en maak kans   
 op 5m2 tuinvijver of een compostvat

 Ga naar workshops, tuinactiviteiten of   
 plantenbeurzen en win advies in bij ervaren   
 tuinconsulenten

1 3

2 4
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JNM en Natuurpunt 
Gent bouwen 
eigen nest
Natuurpunt Gent en de Gentse 
afdeling van de Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu bouwen samen 
een nieuw secretariaat. Het wordt 
een passiefhuis, een klimaatneutraal 
gebouw. Een toekomstgericht project: 
een uitvalsbasis voor meer natuur 
voor jong en oud in Gent.  Van 20 
tot 24 en van  27 tot 31 juli steken 
de Gentenaars zelf  de handen uit de 
mouwen om - onder professionele 
begeleiding - voort te bouwen aan dat 
gezamenlijk verenigingsnest. 

Zin om mee te werken? 
Mail dan naar 
christiaensanton@gmail.com

Uitzonderlijk 
grote erfenis voor 
Natuurpunt
Ignace De Kesel, priester in Stekene en 
jarenlang trouw lid van Natuurpunt, 
liet een aanzienlijk legaat na aan 
Natuurpunt. Zijn liefde voor de natuur 
uitte hij door middelen te schenken 
voor de aankoop en het beheer 
van natuurgebieden van afdeling 
Waasland-Noord rond Stekene. 

Wie zich wil informeren over het 
opstellen van een testament, waarbij 
(ook) Natuurpunt als begunstigde 
wordt opgenomen, kan terecht op één 
van onze infosessies.

www.natuurpunt.be/testament
Joost Verbeke op 0477-20 47 27

Futuur-Natuur

Voor Cultuur in de Natuur nodigt 
Natuurpunt Ham kunstenaars en 
vrijwilligers uit om ideeën en projecten 
uit te werken rond het thema Futuur-
Natuur. Hoe ziet de toekomst er uit ? 
Zijn er dan plastic panda’s? Wordt de 
natuur een schuilplaats ? Zal de wereld 
overgenomen worden door mieren? 

De Futuur-Natuurroute wordt 
feestelijk geopend op 20 juni, nadien 
kan je de route zelf verkennen.

Start: De Oude Pastorie in Oostham 
voor een wandeling van 3 km in 
natuurgebied Veldhovenheide.

www.natuurpuntham.be

NATUURPUNT ZWEVEGEM 
EERT OVERLEDEN BESTUURSLID 
EN PIONIER MET RUSTBANK
Natuurpunt verloor het voorbije jaar meer dan één pionier 
in het zuiden van West-Vlaanderen. Eén ervan was Frans 
De Jonghe, die overleed aan een hartfalen tijdens een 
natuurwandeling. Frans was de pionier van de groene 
beweging in Zwevegem. Hij was onder andere actief 
bestuurslid van NP Zwevegem, trekker rond Trage Wegen, 
poëet van dienst voor het tijdschrift, en zoveel meer. Vrienden 
en Natuurpunters herdenken Frans met een mooie zitbank 
en een gedenkplaat aan een poel midden van een stuk 
natuurpracht. Niet toevallig op die plaats, hij hield enorm van 
water en het leven erin en eromheen. Op de gedenkplaat staat 
een stukje tekst dat Frans zelf neerpende. “Tijddoof eeuwig 
genietend van deze stille wereld.” Prachtig toch? 

GEZOCHT: 
GRAUWE KLAUWIEREN
In 2013 mochten we voor het eerst sinds decennia een 
broedgeval van de grauwe klauwier vaststellen in Vlaams-
Brabant. Aangezien het best wel onopvallende broeders 
kunnen zijn, rees de vraag of er misschien nog op andere 
locaties broedgevallen zouden zijn? Om dit uit te vissen wordt 
samen met Vlaams-Brabantse Natuurpuntvrijwilligers een 
heuse zoekactie opgezet. Tussen half mei en half juli gaan we 
twee keer op zoek in verschillende geschikte broedgebieden 
om de aan- of afwezigheid van de soort vast te stellen. Om dit 
te organiseren en omkaderen diende Natuurpunt Studie een 
project in bij provincie Vlaams-Brabant.

Nieuwsgierig geworden? Ga zeker eens kijken op  www.
waarnemingen.be – Doorklikken op ‘Projecten > 
Inventarisatie grauwe klauwier Vlaams-Brabant’.
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Webshop | winkel.natuurpunt.be
Natuur.winkel Limburg | Kiewit

Sights Of Nature 
Natuurpunt optiekshop | Brugge

AS Adventure

De uitmuntende verrekijkers van het Belgische KITE Optics 
zijn met extra ledenkorting verkrijgbaar bij volgende Natuurpunt partners:

Adv_KiteOptics_NP2015.indd   1 28/01/2015   16:13:32

Bij Festival Dranouter blijven we trouw aan ons 
succesrecept: een groen, gezinsvriendelijk en gemoe-
delijk driedaags muziekfeest, waar iedereen de ruimte 
vindt om ontspannen te genieten op wat wel eens het mooi-
ste festivalterrein van België zou kunnen zijn. Onze samenwer-
king met Natuurpunt bewijst dat we ons dit jaar actiever dan 
ooit engageren om deze prachtige omgeving te beschermen. 
Ook dit jaar gaat per Natuurpunt-weekendticket 5 euro naar 
Natuurpunt. Met deze samenwerking financieren wij projecten ter 
bescherming van het broedgebied van de geelgors. Zo willen we 
de impact van het evenement op de omgeving verlagen. De geel-
gors is een typische bewoner van het platteland, maar de soort 
gaat sterk achteruit in Vlaanderen. In de streek van Dranouter 
komt de vogel nog wel voor en dat willen we graag zo houden!

Met de opbrengst van 2013 en 2014 werden verschillende hagen, 
houtkanten en struiken met bessen aangeplant in en rond Dra-
nouter. Ook tijdens het Festival is een bezoekje aan de NP-stand 
de moeite waard!

Maar Dranouter is ook een ‘Festival of New Traditions’. We zor-
gen elke keer voor een afwisselend programma van – al zeggen 
we het zelf – absolute topkwaliteit. Een fijne selectie van interna-
tionale en Belgische acts, afgewerkt met onbekende parels. Ook 
naast de podia valt van alles te beleven voor jong en oud. 

Help de geelgors en koop je Natuurpunt-weekendticket 
via de festivalsite. De prijs is dezelfde maar er gaat 5 euro 
naar de geelgors!

FESTIVAL
FESTIVAL

BLIJF OP DE HOOGTE VIA 

  TWITTER OF FACEBOOK BLIJF OP DE HOOGTE VIA 

  TWITTER OF FACEBOOK 

7  8  9  A U G U S T  2 15

THE MAGIC NUMBERS
BART PEETERS  JAN DE WILDE

ASAF AVIDAN  TRIGGERFINGER
INTERGALACTIC LOVERS 

CALEXICO  FLOGGING MOLLY
HET ZESDE METAAL  AULI ROOSBEEF 

STEELEYE SPAN  AMSTERDAM KLEZMER BAND    
KADRIL  SPINVIS SOLO  BUURMAN 

 
... 

& MANY, MANY MORE!

TICKETS VIA: WWW.FESTIVALDRANOUTER.BE 

❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉ ● ❉



   Ontmoet het
Z E I S T E A M

   1

In 2012 werd het ZeisTeam opgericht, een groep 

enthousiastelingen die de oude maaitechniek nieuw leven 

inblazen. Ze verzamelen oude zeisen en lappen die opnieuw 

op. Maar nog belangrijker, ze zetten zich in voor 

natuurbehoud en -beheer in een brede 

regio van Leuven tot Zelem!
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1 Vooraleer de zeis in een kruidenrijk grasland te zetten, 

wordt het zeisblad gehaard. Haren is een vorm van koud 

smeden waarbij de rand van het snijvlak met hamerslagen 

naar buiten wordt gedreven en de zeis weer haarscherp 

wordt. Stevigere zeisbladen waarmee men ook bramen en 

licht struweel kan zeisen, de bosbladen, worden niet 

gehaard, enkel gewet. 

2 Het ZeisTeam in actie. In een getrapte rij kan je met drie 

al snel een strook van 6,6 meter ontspannen maaien. Pure 

outdoor fitness, maar het is altijd opletten met de enkels van 

je buur. Maaien gebeurt best 's ochtends wanneer de vegeta-

tie nog vochtig is door de ochtenddauw. Als het te warm 

wordt verloopt het zeisen stroever en verliest de snijrand van 

het zeisblad al snel zijn scherpte. De strook van een maaier 

wordt een zwad genoemd.

3 Tijdens het maaien zelf wordt de snijrand van het 

zeisblad regelmatig gewet. Dat gebeurt met een wetsteen die 

aan de riem in een koker met water wordt gedragen. Voor 

langere, gehaarde grasbladen wordt een fijnkorrelige 

wetsteen gebruikt, terwijl stevige bosbladen worden afgewet 

met een grove korrel.

In actie

4 Na het maaien wordt alles netjes op rijen geharkt. 

Hooien is minstens zo cruciaal als het maaien op zich als je 

een kruidenrijk grasland nastreeft.

5 Waar arbeid is, vindt men rust. Zeisen is ook een sociaal 

gebeuren. Wanneer alle hooi is afgevoerd of samengeharkt 

om te drogen, wordt er nagepraat bij een frisse pint. 

Volg ons op Facebook 

zeisteamzt@gmail.com

   2

   4

   1

   5

   3
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Beleid

D
e verscheidenheid van de 

natuur in Europa is 

indrukwekkend. Ons 

continent reikt van boven 

de poolcirkel tot de 

Middellandse zee, van de wilde kusten 

van de Atlantische oceaan over bergmas-

sieven tot de uitgestrekte steppes in het 

oosten. Heel wat van onze planten en 

dieren komen nergens anders voor. 

In de Europese vogel- en habitatrichtlij-

nen, bekend als zowat de beste natuur-

wetgeving ter wereld, hebben de 

lidstaten van de Europese Unie vastge-

legd dat ze die diversiteit zullen bewaren 

en ontwikkelen. Dat is nodig, want de 

biodiversiteit doet het ondanks de 

voorzichtige successen nog steeds niet 

goed in Europa: 60% van de dieren en 

planten en 77% van hun habitat zijn in 

gevaar. 

De afgelopen jaren hebben die richtlij-

nen een belangrijke rol gespeeld in de 

terugkeer van tot de verbeelding 

sprekende dieren zoals wolven, beren, 

pelikanen en flamingo’s. Zowel door de 

wettelijke besherming als door herstel-

maatregelen. Ook in Vlaanderen doen 

bedreigde dieren het nu voorzichtig 

beter. Na jaren van afwezigheid duiken 

otter, wilde kat en lynx hier af en toe 

opnieuw op. 

De richtlijnen vormen de wettelijke basis 

van Natura 2000, wereldwijd het 

grootste netwerk van beschermde 

natuur, in totaal 1,25 miljoen vierkante 

kilometer. In Vlaanderen valt 12 procent 

onder Natura 2000. Heel wat van de 

grootste Vlaamse natuurgebieden zoals 

het Zoniënwoud, het Zwin en de 

Kalmthoutse Heide vallen onder de 

bescherming van Natura 2000. Dankzij 

het LIFE-programma heeft Natuurpunt 

al honderden hectare natuurgebied 

kunnen aankopen en herstellen, 

bijvoorbeeld in Averbode Bos & Heide, 

Landschap De Liereman of het grens-

De Europese biodiversiteit 
doet het ondanks de 
voorzichtige successen 
nog steeds niet goed

Meer dan honderd Europese natuurverenigingen, waaronder Natuurpunt en WWF, zijn gestart 

met de actie “Nature Alert”. Doel? Alle burgers van de EU oproepen om de prachtige Europese 

natuur te redden. De Europese Commissie heeft namelijk plannen om de natuurwetgeving te 

verzwakken. 

Tekst: Joris Gansemans

natuurorganisaties in de bres 

voor Europese natuur
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overschrijdende project Plateaux-Hage-

ven. 

Centraal in de richtlijnen staat ook dat 

economische activiteit mogelijk moet 

zijn in Natura 2000-gebieden, al moet 

de ecologische functie verzekerd blijven. 

Dat klinkt abstract, maar in Vlaanderen 

hebben we met de Antwerpse haven het 

beste voorbeeld dat dit principe ook 

werkt. In de haven komen niet minder 

dan 90 beschermde dier- en planten-

soorten voor. Ruim de helft daarvan is 

gebonden aan de haven. Via een soorten-

beschermingsprogramma, dat in de 

eerste plaats nadruk legt op de Europees 

beschermde soorten is een robuust 

netwerk van kerngebieden en corridors 

vastgelegd om de veiligheid van kwets-

bare planten en dieren te garanderen. 

Daarbinnen krijgen de bedrijven 

juridische zekerheid dat ze kunnen 

blijven groeien. In de woorden van de 

voormalige eurocommissaris voor Milieu 

Janez Potocnik: “Het natuurbeleid in en 

rond de Antwerpse haven is een school-

voorbeeld van hoe de Europese vogel- en 

habitatrichtlijnen economische en 

ecologische belangen kunnen verzoe-

nen.” 

Er zijn ook rechtstreekse economische 

voordelen aan goed beschermde en 

beheerde natuurgebieden. Zo berekende 

de Nederlandse sociaal geograaf Tom 

Bade dat het 5700 hectare grote 

Nationaal Park Hoge Kempen in 

Limburg jaarlijks voor 191 miljoen 

omzet zorgt en 5100 arbeidsplaatsen 

heeft gegenereerd. Het Nationaal Park is 

een onderdeel van het Natura 2000-net-

werk en is ontstaan dankzij de richtlij-

nen. 

Uit een studie van UGent, Universiteit 

Antwerpen en Vito blijkt dan weer dat 

het Natura 2000-netwerk in Vlaanderen 

elk jaar tot 1,2 miljard euro oplevert. Dat 

gaat over positieve gezondheidseffecten 

(luchtkwaliteit, recreatie, contact met de 

natuur), het tegengaan van de klimaat-

verandering, watervoorziening en 

verhoging van de landbouwproductie.

Bovendien is de natuur beschermen, ook 

de mens beschermen. De natuur zuivert 

de lucht die we inademen. Ze zorgt voor 

drinkbaar water. Ze beschermt onze 

huizen en landbouwgronden tegen 

overstromingen. 

Maar de Europese natuurbescherming is 

in gevaar. De voorzitter van de Europese 

Commissie Jean-Claude Juncker heeft 

laten verstaan dat hij de bestaande 

natuurwetgeving wil ‘vereenvoudigen’. 

Alles wijst erop dat dit een voorwendsel 

is om de richtlijnen uit te kleden. De 

druk daarvoor is groot, vooral bij een 

aantal Oost-Europese landbouwers en 

bedrijven. Die geloven dat natuurbe-

scherming een belemmering vormt voor 

hun economische activiteiten. 

Daarom is de Europese Commissie 

gestart met een uitvoerige evaluatie van 

de natuurwetgeving, de zogenoemde 

Fitness Check. Dat betekent dat inge-

schat wordt of de wetten, zoals ze nu 

zijn, bijdragen aan een efficiënte en 

coherente manier om soorten en 

leefgebieden van Europees belang te 

beschermen.

Als de Commissie op het einde van de 

procedure, in juni 2016, beslist dat de 

wetten veranderd moeten worden, dan 

kan ze een herziening van die wetten 

voorstellen. Maar voor ze de wetgeving 

kan aanpassen, moet de Europese 

Commissie de mening van de burgers 

vragen in een publieke consultatie. 

Dat is een uitgelezen kans voor de 

Europese burgers om hun steun voor de 

natuur te tonen. Meer dan 100 natuur-

organisaties bundelen nu de krachten 

om Europeanen te laten weten wat er op 

het spel staat. In Vlaanderen werken 

Natuurpunt en WWF samen om 

minstens 20.000 burgers te laten 

reageren op de publieke consultatie. Op 

Europees vlak streven we naar minstens 

150.000 reacties (het vorige Europese 

record). Zo krijgt Commissievoorzitter 

Juncker, naast de lobby van een beperkt 

aantal tegenstanders, ook de luide stem 

van het Europese volk te horen.

 
      Doe mee 

Red de Europese natuur.  

Gebruik de online tool om 

jouw steun voor de Europese 

natuurwetgeving te geven.  

Het duurt maar 1 minuut.

www.natuurpunt.be/alert 

Dit is een uitgelezen 
kans voor de Europese 
burgers om hun steun 
voor de natuur te tonen.
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Op de afgebroken arm van een knoestige 
wilg droomt radio- en televisiepresentatrice 
Roos Van Acker. Om haar heen rust het Me-
chels Broek in de laatste avondzon van een 
zomerdag. Achter haar strijkt een ooievaar 
parmantig neer. “Wat ik zo fijn vind aan Me-
chelen is dat je op een vingerknip in de na-
tuur kan zijn. Een kort stukje langs de Dijle 
brengt je in een wereld vol vlinders, kleurige 
bloemen en vogelgekwetter. Het Vrijbroek-
park is zo’n beetje mijn achtertuin, maar 
het Mechels broek is wat wilder, een beetje 
slordiger. Zoals ik zelf ook ben.” In de tijd 
van Peking Express was haar leven een echte 
roetsjbaan, nu zoekt Roos wat vaker de rust 
op in de natuur. Sinds kort is ze ook in de ban 
van de natuur vlak bij haar voordeur, letter-
lijk dan. Ze is gestart met een moestuintje 
en heeft een insectenhotel opgehangen. “De 
geur van kamperfoelie en het gefladder van 
een vlinder: gewoon zalig.”

       Roos 
   Van Acker       vindt zichzelf  in 

  het Mechels broek
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SamenwerkenSamenwerken

duo
IKEA
gaat voor groen 
met lavendel 

130 schapen 
werken aan top-
natuur Maasvallei

Davy De Vlieger, CEO Biover NV. “Al sinds 1985 gebruiken wij 

bij Biover het beste van de natuur voor onze producten. Hoog tijd om  

iets terug te doen, en te investeren in de kracht van de natuur via 

Natuurpunt”

Help mee om 100.000m2 natuur te beschermen in de Vaanders, een 

prachtig natuurgebied op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen. 

Kies je favoriete stukje Vaanders op www.dekrachtvandenatuur.be, laat 

De Zweedse meubelketen helpt je 
om tijdens de lente van je eigen tuin 
een gezellige plek te maken. IKEA 
schenkt hierbij ook aandacht aan de 
wilde bijen en vlinders. Van 9 april 
tot 9 mei verkocht IKEA België 
namelijk in al haar vestigingen 
lavendelplantjes ten voordele van 
Natuurpunt. Zo komen er meer 
bloemen in de Vlaamse tuinen. Ook 
via de website van IKEA kon je op 
een locatie naar keuze nog een extra 
lavendelplant schenken. Per plantje 
viel er één euro in de Natuurpunt-
spaarpot. Goed voor in totaal 
30.000 euro. Met de opbrengst 
creëren we samen nog meer natuur, 
namelijk in de Europees beschermde 
vallei van Kleine Nete. 

Op 21 mei werd een nieuw Euro-
pees LIFE-project opgestart in de 
Maasvallei: Life Pays Mosan. Tot 
2020 zullen Natagora, Natuurpunt, 
Natuurmonumenten, het Agent-
schap voor Natuur en Bos, Division 
nature et forêts, N.V. De Scheep-
vaart en de UGent de unieke 
kalkgraslanden herstellen. Het 
project gaat door in Nederland, 
Wallonië en Vlaanderen. In Riemst 
en Voeren zullen 130 schapen een 
handje helpen bij het natuurherstel. 
Door de graslanden te begrazen, 
geven ze nieuwe kansen aan 
bedreigde vlindersoorten als de 
veldparelmoervlinder en het 
dwergblauwtje. 

ARGUS & Natuurpunt:
beeld met een boodschap

Helga Van der Veken is directeur van ARGUS, 
het milieupunt van KBC en Cera. In 2001 startte 
ARGUS de ARGUS-fotowedstrijd op, die tot op 
vandaag internationale belangstelling geniet. 
Helga: “Jaarlijks nemen er zo’n 1500 fotografen 
aan deel en Natuurpunt is al enkele jaren 
partner. Dit jaar geven we de wedstrijdfakkel 
door aan Natuurpunt, met ARGUS als steunen-
de partner. De ARGUS-Natuurpunt-fotowed-
strijd is geboren!”
Dirk Cleiren is voorzitter van FALCON, de 
kersverse werkgroep rond natuurfotografie en 
-film van Natuurpunt.  Dirk: “Het is een 
groeiend netwerk van geëngageerde natuurfoto-
grafen en filmmakers binnen Natuurpunt, die 
actief bijdragen aan natuurbeleving en natuurbe-
scherming. Onze werkgroep wil een brug slaan 
tussen natuurfotografen en al wie actief is rond 
studie, educatie, activisme en beheer. FALCON 
zal de ARGUS-Natuurpunt-fotowedstrijd mee 
ondersteunen.”
Natuurpunt wil via de wedstrijd alle natuurfoto-
grafen  aanmoedigen om door de lens van een 
camera de vele facetten van de natuur te 
ontdekken en vast te leggen. Want mooie en 
krachtige natuurbeelden versterken mee de 
boodschap van Natuurpunt, zodat de natuur 
rondom ons nog beter kan beschermd worden.
Vanaf oktober kan je deelnemen aan de  
ARGUS-Natuurpunt-fotowedstrijd.

www.natuurpunt.be/falcon

     Bescherm gratis
 je favoriete stukje Vaanders 
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Samenwerken voor bijen in Beersel

je e-mailadres achter, en klaar is kees. Als 10.000 deelnemers elk zo 5m2 

natuur schenken, verdubbelt onze partner Biover de oppervlakte beschermde 

natuur! Bovendien maak je elke maand kans op een weekendje Meetjes-

land. Biover brengt de winnaar via e-mail op de hoogte. Niet gewonnen? Geen 

nood, in het najaar organiseren we een exclusief bezoek voor alle deelnemers.

 

www.dekrachtvandenatuur.be

Sinds 2014 werkt de gemeente Beersel aan een bijenplan. Nu is ze niet de 
enige gemeente in Vlaanderen die rond bijen werkt, maar in Beersel pakken 
ze de zaken grondig aan. Daar werd een project op poten gezet in samen-
werking met vijf andere partners: de Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal 
landschap Pajottenland en Zennevallei, Pro Natura, Natuurpunt Beersel en 
Natuurpunt Studie.  Ook lokale imkers werken mee.
Dit project gaat verder dan het klassieke plaatsen van bijenhotels (al maakt 
dat ook onderdeel uit van het Beerselse bijenplan). Zo schuimt bijenkenner 
David De Grave, inwoner van Beersel en actief bij Aculea (de wilde 
bijenwerkgroep van Natuurpunt), de hele gemeente af op zoek naar wilde 
bijen. De lijst telt intussen zo’n 130 soorten bijen en wespen. Dankzij die 
zoektocht worden ook bijenhotspots in kaart gebracht, zodat plekjes met 
zeldzame soorten extra beschermd kunnen worden.
Bij gemeentelijke plannen, zoals bij een verkaveling, wordt ruimte voorzien 
voor bijvriendelijke groenstroken. De Groene Pluim Prijs, die de gemeente 
uitreikt aan mensen die zich inzetten voor milieu en natuur, staat in 2015 
helemaal in het teken van bijen. In het project worden inwoners ook 
geïnformeerd over bijenvriendelijk tuinbeheer. Mensen die onder het motto 
‘minder grasmachien, meer bijen zien’ in hun tuin maatregelen voor bijen 
nemen, komen in aanmerking voor de prijs. Bovendien leidt de gemeente 
ware bijenambassadeurs op!

Ecocheques inruilen
voor meer natuur

Sinds enkele jaren ontvangen heel wat 
werknemers Ecocheques, die geldig zijn voor 
bio, FSC- of eco- gelabelde producten zoals 
tuingereedschap, vogelkastjes, insectenhuis-
jes, planten of tuinmeubelen in honderden 
winkels. Nieuw is dat je voortaan ook je 
Ecocheques kan schenken aan Natuurpunt en 
zo de natuur een plezier kan doen. je kan de 
cheques dus gebruiken als gift aan de natuur 
(zonder fiscaal attest). Stuur ze op naar 
Natuurpunt, ter attentie van ‘actie Edenred’, 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. De vereniging 
ontvangt het integrale bedrag als een gift en 
investeert het in nieuwe bossen in Vlaande-
ren. 

Loop voor de natuur!

Lampiris daagt je uit om deze 
zomer deel te nemen aan de 
meest sfeervolle avondlopen 
van Vlaanderen.  Op 20 juni in 
Gent, op 27 juni in Kortrijk en op 
8 juli in Brugge kan je al lopend de 
historische stadscentra verkennen en tegelij-
kertijd je steentje bijdragen aan de natuur. 
Zorg er dus zeker voor dat je een Lampiris 
T-shirt draagt, dat je na inschrijving ontvangt, 
want elke T-shirt die langs de finish passeert 
brengt één euro op voor Natuurpunt.  Die 
investeren we dan samen in de aankoop van 
lokale natuur. Inschrijven en info via 
www.natuurpunt.be/midzomerrun 
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ATX/STX FAMILIE
ABSOLUUT DE 
JUISTE KEUZE
Kliffen langs de kust bieden elke vogelaar een adembenemende ervaring. Unieke 
zeevogels zoals de pijlstormvogel of de albatros verbluffen je met hun elegante 
aerobatische toeren. De ATX/STX-serie van SWAROVSKI OPTIK is gemaakt om jou 
het unieke privilege te geven om dergelijke zeldzame wezens van heel dichtbij te bekijken. 
Voor de eerste keer biedt deze serie telescopen je de mogelijkheid de prestaties van de 
telescoop aan te passen door middel van het formaat van het objectief. Voor observatie 
van vogels aan de kust of op het wad kies je het 95 mm-objectief met een vergroting tot 
wel 70x, waarmee je met een kristalhelder beeld van hun magnifi eke schoonheid kunt 
genieten. Als je onderweg bent of lange dagen in het veld doorbrengt, is het compacte 
65 mm-objectief de perfecte keuze. SWAROVSKI OPTIK – momenten intenser beleven.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

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

N16_NatuurB_194x269_BE_NL.indd   1 12.05.15   11:37
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Landschap De Liereman
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Wie de parking van het 

bezoekerscentrum van 

Landschap De Liereman op 

draait, wordt van aan de rand van een 

speelbos begroet door de CosmoGolem. 

Meer dan 10.000 Vlamingen gaven via 

die houten reus de Vlaamse regering een 

boodschap van hoop op meer gezonde 

natuur in de buurt. Stil staart hij in de 

verte. 

Samen met het Turnhouts Vennengebied, 

de Tikkebroeken, de Staatsbossen van 

Ravels, de Hoge Vijvers en nog een resem 

andere natuurgebieden vormt Landschap 

De Liereman de groene long van de 

kempen. Ik heb afgesproken met Jan Van 

den Berghe, één van de drijvende 

krachten achter Landschap De Liereman. 

We beginnen in een stralende ochtend-

zon aan een wandeling kriskras door het 

gebied. De regen van afgelopen nacht 

over een LANDSCHAP
Kruidig ruikende gagelstruiken, zoet geurende brem, frisgroene bossen en 
uitgestrekte heide zorgen voor een Kempens festival van geuren en kleuren. 
En dat in samenwerking met de lokale landbouwers. Welkom in Landschap De 

Liereman. 
Tekst: Joris Gansemans

Kleine zonnedauw © Wim Dirckx Akkerrand naast een natuurgebied © Vilda/Jeroen Mentens

    LYRISCH
ˆ ˆ  Wulp © Vilda/Yves Adams
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vult de lucht met een zwoele lentegeur. 

Landschap in de naam

“Het woord landschap staat heel bewust 

in de naam”, steekt Jan van wal. “We 

werken hier aan een moderne versie van 

een historisch natuurlandschap, een 

combinatie van natuur, geschiedenis, 

landbouw en cultuur.” Dat wordt 

gesmaakt: de afgelopen jaren verdub-

belde het aantal bezoekers tot 160.000 

per jaar. Rond het bezoekerscentrum is 

het in het weekend soms koppen lopen, 

maar op de afgelegen paadjes ben je vaak 

helemaal alleen.

“Met een oppervlakte van 500 hectare in 

beheer hebben we een grote verantwoor-

delijkheid”, zegt Jan. “Zowel voor de 

natuur als voor de mensen die er wonen. 

Van een handvol natuurbeschermers zijn 

we uitgegroeid tot een vereniging voor 

streekontwikkeling. Natuur én omwonen-

den moeten zich hier thuis voelen.” 

Luidruchtige vogels in  
een stiltegebied

Een paar jaar geleden erkende minister 

Schauvliege Landschap De Liereman en 

de omliggende landbouwgebieden als 

stiltegebied. Maar vandaag geven de 

vogels daar wel een heel eigen invulling 

aan. Vinken, koekoeken, roodborstjes, 

scholeksters: ze roepen en zingen uit volle 

borst. Nog een vogelsoort die hier graag 

van zich laat horen is de wulp. Tijdens 

hun baltsvlucht begroeten de mannetjes 

de vrouwtjes luid jodelend.

Handgemaakt landschap

Een heidelandschap is mensenwerk. 

Vroeger lieten boeren hun schapen grazen 

op de uitgestrekte woeste gronden. Ze 

plagden de bodem als mest voor de 

akkers en wonnen turf als brandstof uit 

de moerassen. Het resultaat was het open 

en gevarieerd heidelandschap dat meer 

dan 500 jaar de Kempen typeerde. In de 

helft van vorige eeuw ging dat landschap 

op de schop. In de plaats kwamen 

intensieve landbouw en dennenplantages, 

aangeplant voor stuthout in de mijnen 

van Limburg en Wallonië.

Dankzij het aankopen van natuurgebied, 

het werk van de vrijwilligers en een 

grootschalig LIFE-project werden een 

grote oppervlakte heide, vennen, duinen 

en bloemenrijke graslanden hersteld. Dat 

ˆ ˆ  Wilde gagel © Vilda/Yves Adams

ˆ ˆ Heide © David Verdonck
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Naar buiten

Oud-Turnhout is de ideale uitvalsbasis in de 
groene kempen. De vele natuurgebieden 
staan garant voor uren fiets- en 
wandelplezier.

Priorij Corsendonk ligt als een parel in de Antwerpse 
Kempen, omringd door ongerepte bossen en weilanden, 
akkers en boomgaarden. Het middeleeuwse decor 
van het voormalige Augustijnenklooster, met zijn 
gewelvenkelder en monumentale Kapittelzaal bezorgen 
je een onvergetelijke belevenis.
Omgeven door een betoverend natuurlandschap is het 
hier aangenaam vertoeven. 
Priorij Corsendonk beschikt over 45 ruime 
standaardkamers, 31 charmante monnikenkamers 
en 2 familiekamers. Wil je eens speciaal dineren? Je 
kan gezellig tafelen in een middeleeuws decor in de 
imposante Kapittelzaal.

Meer info en reservaties:
Priorij Corsendonk
Corsendonk 5, 2460 Oud-Turnhout
014 46 29 30, info.priorij@corsendonkhotels.com
www.priorij-corsendonk.be

is ten goede gekomen aan bedreigde dieren en planten zoals 

nachtzwaluwen, heikikkers, rugstreeppadden en zonnedauw. 

Tijdens de wandeling krijg je schapen en konikpaarden te zien. 

Ook die helpen mee aan het beheer van het gebied.

Van gagel tot Gageleer

Een indringende, kruidige geur komt ons tegemoet wanneer we 

over een knuppelpad door een open moeras lopen. “Let op de 

struiken met de roodbruine katjes. Dat is de wilde gagel, de 

bekendste plant van Landschap De Liereman”, zegt Jan. De 

aromatische bladeren en katjes werden al in de Middeleeuwen 

gebruikt als hoofdbestanddeel van gruut, de toenmalige smaak- 

en bewaarstof van bier. Dat oude recept is weer tot leven gebracht 

in de Gageleer, een biologisch streekbier waarvan een deel van de 

winst bestemd is voor het natuurbehoud in de streek. 

Samen met de landbouw

We wandelen langs een saai ogend, vlak grasveld. Plots houdt Jan 

stil. “Dit perceel is het beste dat we in eigendom hebben”, zegt hij. 

Ik frons de wenkbrauwen. Het ziet er maar gewoontjes uit. Jan 

verklaart: “We hebben dit grasland aangekocht, maar de landbou-

wer werkt er nog verder op. Onder begeleiding van de Universiteit 

Gent voert hij een uitgekiend beheer om de fosfaten uit de bodem 

te krijgen. Voordeel voor de landbouwer: hij kan nog vele jaren 

verder werken. Voordeel voor de natuur: tegen de tijd dat het 

perceel definitief bij het natuurgebied wordt gevoegd, is de bodem 

hersteld. In heel het gebied werken we trouwens zoveel mogelijk 

samen met landbouwers.”

Centraal bij de uitbouw van Landschap De Liereman staat het 

raamakkoord met Boerenbond, administratie, Vlaamse regering 

en Natuurpunt. “In het begin van de jaren 2000 leefden we op 

gespannen voet met de landbouwers in de streek. Dat is nu 

helemaal opgelost. In het Raamakkoord hebben we samen 

grenzen afgebakend: voor een gebied van een kleine 1000 hectare 

is de eindbestemming natuur, de rest blijft landbouw.” 

Ook de landbouwers erkennen nu dat percelen met hoge waarde 

voor de natuur worden omgezet in natuurgebied, zo lang zij hun 

activiteiten elders kunnen verderzetten. 

Gelet op het boerenprotest tegen de plannen van de Vlaamse 

regering om erosie en stikstofvervuiling te bestrijden, is die 

aanpak misschien een goed voorbeeld hoe de spanning tussen 

natuur en landbouw opgelost kan worden. 

We besluiten de wandeling, hoe kan het ook anders, met een frisse 

Gageleer in het bezoekerscentrum. 

Voor ik vertrek, groet ik de CosmoGolem. 

Win een overnachting met ontbijt voor 
twee personen in Priorij Corsendonk.

“Welk biologisch streekbier wordt er hier 
gebrouwen?” Geef een antwoord op de 
vraag en wie weet verblijf jij binnenkort in 
de Priorij. www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen?  
Leden van Natuurpunt genieten 10% korting op de kamerprijs

W I N !

         Wandelen en 
    fietsen in de kempen



Doe 
diepgewortelde 

kennis op

Wie een opleiding volgt bij inverde doet gegarandeerd diepgewortelde kennis op. 
Natuur management is één van onze toppers. Een must voor wie ervan droomt bos-
wachter te worden. Maar inverde leert je ook bomen herkennen, graslanden beheren 
en natuurbeheerplannen opstellen. De minder voor de hand liggende kneepjes van 
het natuurvak leer je bij inverde.  En wie alvast zelf aan de slag wil thuis kan zich 
verder verdiepen op ons kennisplatform ecopedia.be. 

Praktisch, in de natuur. Bekijk het volledige opleidingsaanbod op www.inverde.be.
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9 x actief

West-Vlaanderen

 Snuisteren en fluisteren
Geïnspireerd door gedichten en versjes decoreerden 
enkele vreemde vogels hun nestkast. Open de 
deuren en laat je verwonderen door Gans, Grietje 
of een ander fantasietje.  
* Provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart in 
Woumen

 Robin in het Maskobos
Zin om kampen te bouwen, in de bomen te 
klimmen of verstoppertje te spelen tussen de 
struiken en bomen? Hier kan het! Leef als een 
echte Robin Hood in het Moordenaarsbos. 
* Maskobos in Jabbeke 

Oost-Vaanderen

 Boeboeks in Boembeke!
In de Boembekemolen kan je een Boeboek-rugzakje 
ontlenen met opdrachten en raadseltjes die je in het 
natuurgebied moet uitvoeren en oplossen! 
* Boembekemolen in Brakel 

Vlaams-Brabant

 Piepel, Soeza en de    
 Tongsnijders.
Lang geleden hielden de Tongsnijders zich verscho-
len in de Kesterheide. Gelukkig zijn ze nu minder 
bloeddorstig als toen.
* Kesterheide in Gooik

 Vissen in Paddenpoel
Met je netje en emmertje kan je in de vijver bij 

Natuur.huis De Geelgors ontdekken welke dieren 
er leven. In het mooie bijenhotel vlakbij zie je 
verschillende bijen aan het werk.   
* Natuur.huis De Geelgors in Vissenaken

Antwerpen

 Whoppie wandeling
Ken jij Whoppie? Dat zou ons verbazen! Whoppie 
is een schattig molletje dat je heel graag wegwijs 
maakt in de Hobokense Polder. 
* Taverne De Schorren in Hoboken 

 De Klapekster
Ekstertje Klap wil op reis en neemt mee …  jou! 
Help mee de reis voor te bereiden op een korte 
wandeling boordevol avontuur.
* Bezoekerscentrum de Klapekster in Hoogstraten

Limburg

 De Broekbrigade
Ga samen met de Broekbrigadiers op pad in  
het Schulensbroek. Doe de opdrachtentocht met  
behulp van de kinderstapkaart.
* Bezoekerscentrum Schulensmeer in Linkhout 

 Het Plezante Potenpad
Wil je weten hoe het is om als een vogel in een nest 
te zitten? Of hoe ver een kikker wel kan springen? 
Ga op stap langs het Plezante Potenpad. 
* Bezoekerscentrum Kiewit in Hasselt

1 1 
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Zomervakantie, de natuur op z’n mooist en veel vrije tijd om eropuit te trekken. 
Kom mee en ontdek samen de natuur.  

     OP STAP MET 
   KINDEREN

Meer info over de de spannende activiteiten
 vind je op www.natuurpunt.be/actief
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Focus

Sommigen zouden hem doodgraag eens in levende lijve zien, anderen zijn hem liever kwijt 

dan rijk: de veenmol. Binnen de insectenorde van de sprinkhanen en krekels is dit intrigerende 

beestje een echt buitenbeentje. 

Tekst: Wim Veraghtert

     de 
VEENMOL

Geen mol,  
geen echte krekel

De insectenorde van de zogenaamde 

‘rechtvleugeligen’ valt uit elkaar 

in verschillende groepen, zoals 

veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen en 

krekels. Maar de veenmol past nergens 

goed bij. Die werd ondergebracht in een 

aparte familie: de veenmollen, met in West-

Europa maar één vertegenwoordiger. 

Onmiskenbaar

Een veenmol kan je moeilijk met een ander 

diertje verwarren. Het is een opvallend 

beest, met een lichaamslengte tot 4,5 

cm. Net als bij een echte mol, waar de 

veenmol totaal niet mee verwant is, zijn 

de voorpoten aangepast aan graafwerk; 

convergente evolutie heet dat dan. 

Naast voelsprietjes, die duidelijk korter 

zijn dan bij de echte krekels, beschikt de 

veenmol ook over behaarde tasters aan zijn 

achterlijf. Die gebruikt hij als hij achteruit 

kruipt in ondergrondse gangetjes. Bovenop 

het lichaam zie je vliezige vleugels. Veel 

gebruikt de veenmol die niet, het is in de 

eerste plaats een kruiper.

Zingende holbewoner

Net als krekels brengt de veenmol, althans 

het mannetje, een specifiek geluid voort. 

Geen echt getsjirp, maar een rollende, 

monotone triller. Zelfs Guido Gezelle 
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BROERTJE

In Vlaanderen komen ook nog enkele ‘echte’ 

krekels voor. Een enkele daarvan is ingevoerd, 

zoals de huiskrekel, die je enkel in stadscentra 

en gebouwen vindt. Op zandige terreinen en in 

heidegebieden komt, verspreid over de oostelijke 

helft van Vlaanderen, de veldkrekel voor. Die leeft niet strikt 

ondergronds: hij verschuilt zich wel in een holletje, maar zingen doet 

een krekel vanop een soort podium voor de ingang van zijn hol. 

Focus

beschreef al  het aparte geluid van de 

veenmol:  "met zijn rullend kriekend 

avendgezang”.

 Het geluid kan je vergelijken én verwarren 

met dat van heel andere dieren, zoals de 

rugstreeppad (die veel luider is) en de 

nachtzwaluw. Maar zelfs een zingende 

veenmol zal je niet snel zien: ook zingen 

doet hij onder de grond. Daarvoor richt het 

mannetje een baltskamer in waarvan de 

akoestiek erg belangrijk is. Het maakt het 

voor een natuurliefhebber erg lastig om 

een veenmol precies te lokaliseren. Als je te 

dicht komt, voelt hij de grond trillen en 

stopt hij met zingen.

 
Beschermen of bestrijden?

In Vlaanderen is de veenmol allesbehalve 

algemeen. Vroeger kwam hij meer voor. De 

achteruitgang zorgde ervoor dat de soort 

op de Rode Lijst belandde, in de categorie 

‘bedreigd’. Wettelijk beschermd is hij 

echter niet. Momenteel komt de veenmol 

nog in alle Vlaamse provincies voor, al is hij 

afwezig in grote delen van Oost- en 

West-Vlaanderen. 

De veenmol heeft een vrij losse en vochtige 

bodem nodig. Die vindt hij zowel in 

heidegebieden aan de oevers van vennen, 

als in tuinen. Daar wordt hij vooral in 

moestuinen aangetroffen. Dat maakt de 

veenmol extra kwetsbaar. Tuiniers hebben 

het niet zo begrepen op de veenmol. Vooral 

in de moestuin durft het diertje schade 

aanrichten aan aangeplante groenten. 

Voor sommigen is het bijzonder dat zo’n 

zeldzaamheid in hun tuin voorkomt, 

anderen zien de veenmol als een schade-

lijke lastpost. Nochtans is de veenmol  geen 

strikte vegetariër: hij heeft zelfs een 

voorkeur voor dierlijk voedsel. Op zijn 

menu staan dan allerlei insectenlarven, 

maar ook regenwormen.

Een trucje om ze te vangen, zodat je ze 

elders weer kan loslaten, is het plaatsen 

van omgekeerde bloempotten in de 

moestuin. Mannetjes kruipen er vaak 

onder om ze te gebruiken als klankkast 

tijdens het zingen. 
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600
Een volwassen veenmol kan behoorlijk 

oud worden: ongeveer 600 dagen. Voor 

een insect kan dat tellen! Bovendien 

duurt het anderhalf jaar vooraleer de 

jongen volwassen zijn. 

300
De veenmol richt een kinderkamer in: 

een ondergronds holletje ter grootte 

van een kippenei. Daarin worden zo’n 

300 eitjes gedeponeerd. Mama veenmol 

bewaakt de eitjes. Door ze geregeld te 

likken vermijdt ze dat de eitjes beschim-

melen. Als ze na enkele weken uitkomen, 

worden de babyveenmolletjes verzorgd 

door hun moeder. Dan eten ze planten-

wortels. Door de kinderkamer te 

vergroten, komen nieuwe plantenwor-

tels vrij te liggen. 

1
De veenmol werd vroeger als genees-

krachtig aanzien. Dat ging zo: je steekt 

een levende veenmol in een luchtdicht 

flesje, met een beetje slaolie. Een half 

jaar laten trekken en dan heb je 

veenmololie die werkt tegen zweren.
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ANTWOORD: Het lijkt niet logisch: nachtvlinders die in het 

donker leven en elkaar vooral opsporen via geuren, zijn soms toch 

erg opvallend. In sommige gevallen helpen kleuren de vlinder om 

zich goed te camoufleren tussen de bladeren. Maar voor geel en 

oranje of opvallende vlekken is de verklaring onduidelijk. Bij een 

soort zoals de grote beer dient het opvallende patroon op de 

voorvleugels om vogels en andere belagers te misleiden. De 

lijnentekening leidt de aandacht af van de contouren, zodat vogels 

in een grote beer geen mot meer herkennen.

Waarom zijn nachtvlinders 
zo opvallend?
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aan de redactie vragen3

(Hoe) communiceren planten?

De grote beer heeft een 
opvallend patroon om 
belagers te misleiden.

Je zou het niet denken, maar ook planten praten. Wanneer een rups aan 
een blaadje knabbelt, geeft de plant stoffen vrij die planten en bomen in 
de buurt waarschuwen dat er rupsen actief zijn. Zij kunnen dan extra 
afweerstoffen aanmaken of de chemische samenstelling van hun bladeren 
aanpassen zodat ze minder smakelijk zijn. Bovendien trekken de bioche-
mische signalen die planten naar elkaar uitzenden ook andere insecten 
aan zoals sluipwespen, die parasiteren op de voor planten schadelijke 
beestjes. Recent werd ook aangetoond dat planten zelfs ondergronds met 
elkaar communiceren, via zwamdraden van zwammen die in symbiose 
leven met planten. Plantencommunicatie niet gesofisticeerd, hoezo?

Plantencommunicatie 
niet gesofisticeerd, 
hoezo?

Seizoensweetjes

Junidip

De zomer komt er nu écht aan. Bij lange warme dagen horen veel 
insecten en activiteit in de tuin. Vogels zoals de merel, koolmees en 
pimpelmees starten hun tweede broedsel en het hooibeestje vliegt 
in de tuin. Maar verder zijn er nog maar weinig volwassen vlinders te 
zien. Tijdens de ‘junidip’ zijn veel vlinders nog een rups, pop of ei. 
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Seizoensweetjes

ANTWOORD: In tekenfilms worden sprinkhanen vaak als violist 

afgebeeld. Eigenlijk is dat nog niet zo gek, want stembanden 

komen er bij sprinkhanen en krekels niet aan te pas. Ze produce-

ren geluid door te strijken: veldsprinkhanen strijken met hun 

achterpoot over de vleugel, krekels met de vleugels over elkaar. Op 

die vleugels bevindt zich een rasp, waarover ze met een speciale 

richel, het plectrum op de vleugel of achterpoot, strijken. Een 

sprinkhanensoort kan je herkennen aan zijn eigen zang.

Hoe tsjirpen sprinkhanen? 2 3

Zeewier zorgt 
voor leven op het strand

De groene en bruine slierten 
zeewier die je op het strand 
tegenkomt zijn niet zomaar 
viezigheid; maar levensbe-
langrijk voor heel wat beestjes 
op het strand. Zoals zand-
vlooien die zich ophouden in 
het zand en van de aange-

spoelde wieren leven. Of voor de zestien soorten wiervlie-
gen die in België en Nederland voorkomen en wiens larven 
zich in het zeewier ontwikkelen. Wie goed kijkt, ziet er ook 
kortschildkevers, mijten en springstaarten in bewegen. 
Helaas krijgen insecten die van aangespoeld materiaal en 
wieren op het strand leven erg weinig kansen aan onze 
kust omdat de vloedlijn vaak opgeruimd wordt om 
geurhinder te vermijden. Neem bij je volgende bezoek aan 
de kust maar eens wat zeewier onder de loep en ontdek de 
bedrijvigheid op het strand.
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ANTWOORD: Elk jaar waarschuwen we voor berenklauw, een 

plant waarvan het sap in combinatie met zonlicht ernstige 

brandwonden kan veroorzaken. Er zijn twee soorten, de ene al 

gevaarlijker dan de andere. De reuzenberenklauw is een exoot uit 

de Kaukasus die 4 meter hoog wordt. Zijn inheemse broertje, de 

gewone berenklauw, wordt niet hoger dan 1,5 meter. Hoewel die 

ook furocoumarinen bevat die huidirritaties veroorzaken, heeft hij 

een minder irriterende effect. We raden aan om contact met beide 

planten te vermijden. www.antigifcentrum.be

Welke berenklauw is gevaarlijk?

Roofvogels bidden voor een prooi

De  roofvogel die je wel eens boven een wegberm 
ziet hangen is de torenvalk.  De kleine snelheidsdui-
vel zie je vooral op het Vlaamse platteland, maar 
ook aan de bosrand 
en soms zelfs in de 
stad. Wanneer een 
roofvogel ter plaatse 
blijft hangen, is hij 
aan het bidden. Door 
snel met zijn vleugels 
te slaan en zijn staart 
te spreiden hangt hij 
stil in de lucht. Wanneer er voldoende wind is, drijft 
hij mee op de wind. Roofvogels bidden om een 
prooi op te sporen. En daar heeft de torenvalk een 
trucje voor: hij ziet ultraviolet licht, en omdat de 
urine van muizen ultraviolet licht weerkaatst, ziet 
hij waar ze recent actief waren. Da’s altijd prijs.

Seizoensweetjes
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Zeewier is levens-
belangrijk voor 
heel wat beestjes.

Wanneer een roof-
vogel ter plaatse 
blijft hangen, is hij 
aan het bidden.
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Zin in een beestig jaar! 
Krijgen je kinderen na de zomer niet genoeg van de natuur? Laat ze kennis 

maken met JNM tijdens de startdagen op 26 en 27 september. In het hele 

land organiseren JNM-afdelingen knotsgekke activiteiten die je laten 

proeven van alles wat ze te bieden hebben. Spelenderwijs leren over de 

natuur, zelf een zaag of schop in de hand nemen en op een milieuvrien-

delijke manier door het leven gaan ... Dat is 

waar het bij JNM het hele jaar door om draait! 

www.jnm.be/startdag

Wonderlijk wild in je tuin 
Natuurpunt en Velt dagen je uit om je tuin om te toveren tot een wonder-

lijk wild plekje. Een gratis tuingids met een stappenplan en de enige echte 

Groene Gorilla helpen je daarbij! Ga aan de slag met je kinderen en bouw 

een bonentipi, leg een blotenvoetenpad aan of kies voor een minivijver in 

je tuin. Het zijn maar een paar suggesties die van elke tuin, hoe klein ook, 

een levendig paradijs maken. Bouw je bonentipi nog in juni, 

dan heb je tegen volgende zomer een volgroeide tent in je 

tuin! Vraag nu je gratis tuingids aan en ontdek meer tips 

op www.wonderlijkwild.be.

ANTWOORD: Vlinders zijn insecten en hebben geen constante 

lichaamstemperatuur zoals wij, zoogdieren. Om te kunnen 

vliegen moeten ze eerst hun spieren opwarmen in de zon, tot wel 

30°C. Door met hun vleugels open te zitten, vangen ze zo veel 

mogelijk zonnewarmte op. Nog straffer, witte vlinders zoals het 

koolwitje kaatsen met hun vleugels de zonnewarmte op hun 

(zwarte) lijfje. Eenmaal opgewarmd sluiten ze hun vleugels of 

gaan ze een eindje vliegen.

ANTWOORD: Wespen kunnen gemeen prikken. Zo’n prik vergeet 

je niet gauw. Veel mensen en dieren zijn bang voor wespen, en dat 

is precies wat de wespen willen. Met hun zwarte en gele strepen 

houden ze vijanden op afstand. 

Het grappige is dat sommige zweefvliegen ook zo’n wespenpakje 

hebben, ook al kunnen ze helemaal niet prikken. Ze houden 

mensen en dieren voor de gek, en kunnen veilig rondvliegen. 

Mimicry noemen ze dat.

Waarom zitten vlinders  
met hun vleugels open? 

Waarom zijn wespen  
zwart-geel  gestreept? 1 2 

aan de redactie kidsvragen2
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   Heerlijke  
limonade maken

 

Wat heb je nodig? 

1 stukje gember van ongeveer  

3 centimeter, sap van 1 limoen,  

1 eetlepel honing, 1 liter bronwater 

zonder prik, een propere waterkan en 

een lege fles.

Hoe maak je het? Was je fles en kan 

met warm water en afwasmiddel, 

en spoel goed na.

Schil het stukje gember en rasp het 

heel fijn. Doe de gember in een 

kan, doe de honing en het 

bronwater erbij en zet een uurtje 

in de koelkast. Giet de limonade 

over in een propere fles waarbij je het sapje 

zeeft met een theezeefje.
 

Gezondheid!

Win!
De zon schijnt! Tijd om je jas en trui thuis te laten en te genieten van de zon.  
En met deze Stones en Bones T-shirt mag je gezien worden in de natuur!  
Antwoord op de vraag: ‘Kunnen zweefvliegen prikken?’ en wie weet win jij  
een van de vijf T-shirts van A.S. Adventure. 

www.natuurpunt.be/win 

Niet gewonnen? Niet getreurd!  
Bij A.S. Adventure vind je die 
 t-shirts  ook.

Hoe doe ik dit?  
Maak je eigen  
wasknijper-
sprinkhaan

*****
Wat heb je nodig? Houten wasknijpers, sprink-

haangroene verf,  groene chenilledraad en 

wiebeloogjes

Hoe maak je het? Verf de houten wasknijpers sprinkhaan-

groen en laat ze goed drogen. Knip de chenilledraad in 

stukken van 11 cm,  steek ze door de wasknijper en vouw  

er pootjes van. Met wiebeloogjes werk je alles mooi af.

Kijk verder dan  
je neus lang is!

De natuur observeren start 

je nooit te vroeg. Met de 

Kite Fitis, de ideale 

verrekijker voor kinderen, 

kan je makkelijk twee- of 

vierpoters spotten. Compact, 

handig in gebruik en een garantie voor 

indrukwekkende natuuruitstapjes!  

Prijs: € 172 / Ledenprijs: € 155 !

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

V
oor één keer heet deze rubriek 

‘natuur onder de stad’. We gaan 

even kijken wat er leeft onder onze 

voeten in de riolen. Wie ooit de 

animatiefilm ‘Flushed Away’ gezien 

heeft, weet dat daar een parallelle wereld 

bestaat met een hele menagerie aan beesten. In 

het echte leven zitten er echter geen pratende 

ratten en zingende slakken. Wil je weten hoe het 

er wel uitziet, ga dan eens een kijkje nemen in de 

Antwerpse ruien. Van de tientallen kilometers 

bakstenen tunnels kan je onder begeleiding een 

stukje bezoeken. Het netwerk van gangen diende 

als afvoer van het afvalwater van de stad. 

Tegenwoordig zijn de ruien ‘opgekuist’: het water 

waar je een stukje op vaart en waar je langs 

stapt, is nu gewoon regenwater. Dat is een 

tegenvaller voor de ratten. Die vinden in een 

riool voldoende eten, maar in de ruien hoogstens 

een gezellige woonplaats met een aangename 

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. Krijg je de kans, 

neem dan ook eens een kijkje onder 

de stad.

Natuur onder de stad
temperatuur. Winter en zomer een constante 

keldertemperatuur van een 12tal graden Celsius 

is ook ideaal voor tal van spinnen, waaronder 

soorten die je anders in Ardeense grotten moet 

gaan zoeken. In Antwerpen is ook letterlijk 

diepgaand onderzoek gedaan naar de spinnen-

populatie. Daaruit bleek dat verscheidene 

exotische soorten die via de haven uit den 

vreemde hier aanbeland waren, ondergronds 

gegaan zijn en daar kunnen overleven. Ook 

typische kelderbewoners zijn de pissebedden. 

Hun voedsel, rottend materiaal in de ruime zin 

van het woord, is ook in de ruien voorhanden. 

Let verder ook nog op de varens die rond de 

lampen overleven op vocht en kunstlicht. Ten 

slotte is een bezoek aan de ruien alleszins ook 

een aanrader als je je er persoonlijk van wil 

vergewissen hoe het gesteld is met de populatie 

krokodillen. Die ontstond toen de eigenaars hun 

dieren beu werden en ze door de WC spoelden. 

Niet meer dan een urban legend, gelukkig. 
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...in je tuin

J 
kent ze wel, die vuurvliegjes die ’s 

zomers de nachtelijke hemel oplichten 

als zovele miniatuursterretjes. Maar je 

kent ze wellicht dankzij Hollywood. 

Want bij ons komen ook wel glimwor-

men voor, maar dan zittende glimwormen en als 

je geluk hebt zitten ze zelfs in je tuin.

Ik heb geluk. Het gras laat ik hier en daar 

ongemaaid waardoor het vochtig blijft. Net wat 

onze glimwormen graag hebben. Het zijn er elk 

jaar maar een paar. De vrouwtjes, ten minste. 

Want die blijven zitten en geven licht. Die kan je 

dus tellen. Het is ook hun bedoeling om op te 

vallen. In hun achterlijf mengen ze luciferine en 

luciferase met zuurstof tot oxyluciferine. Het 

klinkt als een recept voor een Molotovcocktail, 

maar niets is minder waar. De vrouwtjes lijken 

larven maar zijn wel degelijk kevers, zij het 

zonder dekschilden. Dat helpt bij het omhoog 

draaien van de onderkant van het achterlijf. Daar 

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… Hopelijk 

kan ook jij de magie beleven van een 

glimworm in je tuin!

Spaarlichtjes in de tuin
zit de zaklamp –compleet met reflector- die ze 

aan- en uitknippen. 

Hoeveel mannetjes op de avances van de 

vrouwtjes ingaan, daar hebben we geen zicht op, 

want mannetjes komen aangevlogen met 

gedoofde lichtjes. Vroeger bleef in de zomer het 

kinderzwembadje ’s nachts wel eens onafgedekt. 

’s Morgens dreven daar soms glimwormmanne-

tjes die de weerkaatsingen van het maanlicht in 

het water aanzagen voor superwijfjes en die 

vergissing met de dood bekochten...

De glimwormlarve glimt al van ei af aan. Ook zij 

houdt van vochtig gras. Ze gaat op huisbezoek bij 

slakken. Met haar speeksel weekt ze die tot een 

papje, dat ze daarna opzuigt. 

Nu je weet dat diezelfde glimworm ook de 

slakken in je tuin bestrijdt, is er misschien wel 

reden tot bescheiden euforie!
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...in close-up

O
nze natuur wemelt van de so 

litaire wespen en wespjes , elk 

gespecialiseerd in het vinden, 

vangen, verlammen en verslepen 

van hun eigen lievelingsinsecten. 

De een vangt cicades, de ander alleen kogelspin-

nen, weer een andere soort alleen honingbijen of 

wantsen …  Ze verstoppen die prooi en leggen er 

een eitje naast.  Zo voorzien ze hun nakomelin-

gen in vers vlees, de voedzaamste garantie voor 

een mooie toekomst. 

En dan komt het goudwespje langs. Het streeft 

eenzelfde doel na, maar pakt het anders aan. Ook   

goudwespjes gaan voor hun broed op zoek naar 

vers vlees. Alleen is jagen niets voor hen. Hun 

specialisatie bestaat uit het opsporen van 

nestgangen van die solitaire wespen. Je ziet ze bij 

zonnig weer vaak heen en weer lopen, op zoek 

naar gaatjes. Ze wurmen zich naar binnen, 

komen weer buiten, proberen een volgend 

gaatje. 

Elke soort goudwesp heeft zo haar eigen 

voorkeursoorten.  Haar larve eet de met veel 

moeite verzamelde prooi van de solitaire wesp 

op, of de larve van die wesp zelf, of beide. Wat er 

in die donkere nestgangen gebeurt, daar is nog 

lang niet alles van geweten. 

Die modus operandi lijkt een luiewijvenoplos-

sing, maar ze is zeker niet zonder risico. Soms is 

de rechtmatige eigenaar van de nestgang 

namelijk nog thuis en die heeft vaak een angel. 

De indringende goudwesp rolt zich dan bliksem-

snel op  tot een bolletje. Het achterlijf is extra 

gepantserd en heeft achteraan veelal nog 

dorens. Ze stralen hun ongenaakbaarheid 

bovendien uit: goudwespjes zijn er immers 

uitsluitend in metaalkleurversie! 

Om dat alles te kunnen appreciëren, vang je het 

beestje best in een potje en heb je natuurlijk  een 

goed vergrootglas nodig. Zo begrijp je meteen 

waarom de goudwespjes in deze rubriek verzeild 

geraakt zijn!

Peter De Ridder

Als je de natuur in close-up bekijkt, 

gaat er een nieuwe wereld voor je 

open. Een schier eindeloze variatie 

aan levensvormen, elk met hun 

eigenaardigheden. Stilstaan bij de 

kleine dingen des levens, je krijgt er 

nieuwe energie van. Deze keer gaat 

bewondering voor de schoonheid 

van goudwespjes gepaard met 

verwondering over hun meedogen-

loze optreden.

Mooi en meedogenloos
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Voor deze batterijen 

een nieuw leven.

Voor de planeet

minder afval.
Breng je gebruikte batterijen vandaag nog  
binnen naar je supermarkt of containerpark!
Bebat haalt ze gratis op en geeft hen vervol-
gens een nieuw leven. Recycleer met ons mee 
en help de natuur.

BEBPRD0789_56997_A4_papillons_NL   1 19/05/14   16:31
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Op stap met

op stap met...

Maandag 10u15
Pleiten voor natuur bij politici hoort erbij. De 

uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet baren 

ons grote zorgen en we kaarten dat aan bij de 

minister met onze campagne. Al stel ik mij achteraf 

de vraag: waar gaat de minister die klok ophangen? 

MA 10:15

DI 11:45

MA 15:50

        Lieven 
De Schamphelaere

Bio
Lieven De 
Schamphelaere
Lieven is burgerlijk ingenieur 

computerwetenschappen en 

haalde een MBA. Na een 

loopbaan bij KBC leidt hij sinds 

2001 een familiale KMO. Hij is 

gehuwd en vader van drie 

kinderen. Naast natuur is hij  

ook gepassioneerd door 

hedendaagse en klassieke 

muziek. Hij reist graag om 

Europese natuur te bekijken en 

probeert thuis de natuur tot in 

zijn voortuin te brengen. 

voorzitter Natuurpunt
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Op stap met
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Maandag 15u50
De natuur in de Hoegaardse valleien is een reden waarom 

we hier wonen. We beheren intussen meer dan 500 

hectare. Recent sloten we met de provincie een akkoord 

over het beheer van 220 hectare in de Getevallei met 

kansen voor ‘bever’natuur en ruimte voor water.

Woensdag 16u25
Ik trek op terreinbezoek met Jan Ingels, directeur van de 
Tiense Suikerraffinaderij. Natuurpunt beheert de oude 
bezinkingsbekkens, de ‘Petite Camargue’, waar bruine 
kiekendieven broeden. Bovendien adviseren we hoe kleine 
plevieren succesvol kunnen broeden op de nog gebruikte 
bekkens.  

Donderdag 21u10
Dromen over vakantie. Bijna elk jaar reizen we in de lente 
enkele dagen naar Estland en Letland. Beide zijn EU- 
lidstaten die het economisch goed doen en hun Natura 
2000-netwerk realiseren. De winters zijn hier lang en de 
lente barst los met de aankomst van enorme aantallen 
watervogels. Hier kan je Europese authentieke natuur 
beleven met nooit ingedijkte rivieren en oerbossen

 Dinsdag 11u45
De Haspengouwse plateaus behoren tot onze beste 

akkervogelgebieden. Al jaren loopt hier onze campagne 

‘graan voor gorzen’. De plannen voor de ruilverkaveling 

Willebringen, die akkervogels structureel betere kansen 

geven, moeten nu wel integraal worden uitgevoerd.

 

Z0 10:40DO 21:10

WO 16:25

Zondag 10u40
Natuur lijkt in de stad soms meer te leven dan op het 

platteland. Zo kon je tijdens de 21ste editie van de 

Wilde Plantenbeurs in Gent over de koppen lopen. In 

een wilde tuin is zoveel meer te beleven. Een tip: schijn 

in het donker met een zaklamp in een tuinvijver. Je zal 

versteld staan van wat je allemaal zal zien. 
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I
k ben een vogelaar. Zo. Het hoge woord 

is eruit. Ik ben een vogelaar. En dat 

iedereen me zijn dubbelzinnigheden 

bespaart. Ik ga graag wandelen met 

vogelaars. En soms ga ik mee op uitstap 

met de vogelbus. Dan wordt er al gevogeld 

nog voor wij ter bestemming zijn. Bij de 

eerste koffiestop, op de parking van een 

wegrestaurant, daar begint Eddy al waar te 

nemen: “Buizerd! Juveniel! Vliegt in 

oostelijke richting!” 

Buschauffeurs zijn discrete mensen. Zij 

hebben geleerd om te horen, te zien en te 

zwijgen. Ook als Marcel aan de micro 

opsomt welke vogels wij wellicht gaan 

kunnen bekijken: de kluut, de scholekster, 

de lepelaar en de groenpootruiter. En ook 

als de hele bus ineens achterwaarts terug 

moet omdat iemand onderweg een wilde 

zwaan heeft opgemerkt. “Daar! Op die 

vijver! Echt!” 

Een Engelse zwaan is nu eenmaal geen 

knobbelzwaan. Knobbelzwanen zitten 

overal en wilde zwanen hebben een 

rechte, gele snavel, zonder knobbel. Dat is 

het verschil. En daar wordt een vogelaar 

gelukkig van. Ik ook. 

Sinds ik bij de vogelclub ben zie ik dingen 

die er vroeger niet waren. Marcel heeft 

het mij geleerd: De boomklever zit achter 

zijn naaimachientje. Tjoek. Tjoek. Tsjoek. 

Zo klinkt de boomklever. Rudy heeft het 

mij laten zien: Vijf vleugelslagen van een 

blauwe kiekendief, heel even, net boven 

het gras. (Wie dat niet mooi vindt, is niet 

goed wijs!) En Luc heeft gezegd: “Luister!” 

Het ging om een half liedje van de 

nachtegaal. Het was niet veel, maar het is 

heel wat, want er zijn bijna geen nachte-

galen meer plus het regende. Als het 

regent hebben die nachtegalen er ook 

geen zin in. Dan is de vogelaar teleurge-

steld. Nachtegalen komen alleen nog 

voor in liedjes die gepensioneerden in de 

bus zingen. 

Soms vraag ik mij wel eens af wat zo’n 

buschauffeur tegen zijn vrouw vertelt als 

hij ’s avonds terug thuiskomt. “Jeanine! 

Wat ik vandaag heb meegemaakt! Mijn 

autocar zat vol vogelaars. Ze keken met 

hun verrekijker door het raam. En ze 

zeiden dat ze nonnetjes zagen, op het 

water, allez. Ik ben moeten stoppen 

omdat ze eruit wilden. Ze wilden eruit om 

met hun driepikkel naar die nonnen te 

kijken. Je moest ze zien staan, met hun 

botten in de koude berm. Vrouwen ook, 

he! Alsof een non zo speciaal is. Of 

misschien had ze haar kleed uitgedaan. 

Het zal wel zijn, als ze in het water 

zwom.”

Terwijl! Dat wist die buschauffeur 

natuurlijk niet. Een nonnetje is allesbe-

halve een gewone eend. Gewone eenden 

zijn viespeuken die alles zouden doen 

voor een grijs gesneden. “Soepeenden”, 

zucht de vogelaar dan. Een nonnetje eet 

kreeft, broedt exclusief in het hoge 

noorden en draagt een designerkleed, 

kraakwit met fraaie zwarte accenten. 

Google het anders maar eens. Het is  

helemaal wat anders dan de comforta-

bele schoenen, de polyesterbroek en het 

streepjeshemd met korte mouwen van 

een chauffeur. Een mens zou voor minder 

uit de vogelbus willen.

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.

    “Jeanine! Wat ik vandaag 
           heb meegemaakt!”  

Dit stukje gaat 
over hoe het is om 
met vogelaars op 
uitstap te gaan en 
wat de buschauffeur 
daarvan zou kunnen 
vinden.

An
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Meer kleur met Voedertulpen
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een geschenk voor de natuur

MERTENS
T O N Y

INSPIRED BY TONY MERTENS

-15%* 
PERMANENTE KORTING OP NATURAM

 
ACTIE

-20%* 
OP NATURAM !
t.e.m. 15 JULI

De Naturam verf wordt gemaakt met natuurlijke 
grondstoffen en verbetert aanzienlijk de kwaliteit van 
de binnenlucht. Ze is daarom ideaal voor slaapkamers 
en kinderkamers. Naturam is duurzaam maar niet duur 
en is verkrijgbaar in alle kleuren.

Voor elke pot Naturam-natuurverf die over de toonbank 
gaat, ontvangt Natuurpunt bovendien een vergoeding 
waarmee natuur wordt aangekocht en beschermd.

VERF - VLOEREN - BEHANG - GORDIJNEN - LUXAFLEX - VERLICHTING
-10%* OP ALLE OVERIGE TONY MERTENS PRODUCTEN:

*Enkel geldig voor de leden van Natuurpunt 
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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Overal ter wereld kan een mooi stukje natuur ons bekoren. Een machtige bergketen, een 
ongerept stukje oerwoud, een schitterende waterval ... wat we bij ons niet vinden, daar 
gaan we graag eventjes voor op pad. Om daarna terug te komen en opnieuw te genieten 
van alle pareltjes op wandelafstand. Reis even mee de wereld rond.

      Reis  
rond de Wereld

Danielle De Meuter

In beeld

Samuel De RyckeHeidi Hermans - Tiroler AlpenPhyllis Nagels - Costa Rica
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Roel Verleyen - Jordaan

Foto-oproep
De frisse herfstochtenden 

staan garant voor mysterieuze 
ontmoetingen in het bos. Mist 
en een fotomodel dat net uit 
de veren is; meer heb je niet 
nodig. Stuur ons een foto 

van je mooiste ochtendlijke 
ontmoeting van het najaar en 
wie weet verschijnt ze in ons 

herfstnummer.

www.natuurpunt.be/oproep

In beeld

Jacobs

Petra Beeckx - Kroatië

Ann Coppens - Pyreneeën

Carine Coussee Emiel Van Hemelrijck Ingrid Van Damme
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Activiteiten

BIG JUMP 

       Spring mee voor 
proper water op 12 juli

2015 moest het jaar worden met gezonde Europese 
waterlopen. Dat werd vastgelegd in de Europese 
kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit in Vlaanderen 

er al sterk op vooruit ging, haalt geen enkele Vlaamse 
waterloop de richtlijn. Daarom springen duizenden mensen 

in het water op 12 juli op de Big Jump. Met de actie vragen 
Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu 
nog een laatste keer aan onze politici om werk te maken van 

waterlopen die bruisen van het leven.
Sabine Hagedoren zet dit jaar haar schouders onder de Big 

Jump. Voor haar is dat vanzelfsprekend. “Dieren en planten 
hebben proper water nodig om te kunnen leven, net als mensen 

trouwens. In de Schelde bijvoorbeeld komt de otter terug nu het 
water er stilaan zuiverder wordt.”

Als weervrouw ziet Sabine regelmatig dat de impact van vuil water 
op de omgeving groot kan zijn. “België krijgt wel eens te kampen 

met zware regenval. Als vuile waterlopen dan overstromen, raakt 
ook de natuur op het land vervuild.” Zonder proper water geen 

duurzame drinkwatervoorziening, geen aangename recreatie, geen 
overstromingsgebieden en geen natuur. 

Toon dat jij ook geeft om proper en levend water en spring mee op 12 juli om 15u  

op een van de 30 locaties in Vlaanderen.

Laat ons weten waar je springt en maak kans op een GoPro actiecamera.

www.bigjump.be 
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Activiteiten 
& Cursussen 

Wil je een cursus volgen over bijen, vogels of een andere 
diersoort? Zin om te gaan wandelen in een natuurgebied onder 
begeleiding van een ervaren gids? 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

22/06 Lezing : Flirten in 't groen De Panne

28/06
Groen en erfgoedwandeling : Kruiden-
tuinwandeling

Brussel

26/07
2015, een kunst/natuurwandeling aan 
de kust : Oosthoekduinen (nm)

De Panne

9/08
Klimaatwandeling in het Provinciaal 
Domein Hertberg

Blauberg

9/08
Beaufort Beaufort 2015, een kunst/
natuurwandeling aan de kust : Het Zwin 

Knokke-Heist

28/08
Wandeling : Europese Nacht van de 
Vleermuis

meer dan  
40 locaties in 
Vlaanderen

30/08
Groen en erfgoedwandeling : Jubel-
parkwandeling

Brussel

7/08 Lezing : Flirten in 't groen
Wevelgem-
Moorsele

10/08 Lezing : Vogels in je tuin Halen

14/08 Lezing : Flirten in 't groen Wervik

17/08 Lezing : Flirten in 't groen Desselgem

17/08 Lezing : Vogels in je tuin Lummen

21/08 Lezing : Flirten in 't groen Houthulst

30/08 Groen en erfgoed in Brussel Brussel

04/09 Paddenstoelen voor gevorderden Antwerpen

10/09 Lezing: Vogels in je tuin Herselt

17/09 Cursus: Loopkevers Brugge

29/09/ Paddenstoelen leren herkennen Beringen

Feest in het Aardgat
30 jaar natuurbeheer in topnatuur, 
vlakbij het centrum van Tienen. Goed 
voor brede orchis, kleine egelskop 
in een pastelgroen mozaïek van 
rietvelden en drassige graslanden. Dit 
zetten we graag in de kijker met een 
feestje. 

Zondag 5 juli, 10u-22u, Weide 
Aardgat, Buurtfeesttenten, 
Grijpenwegstraat in Tienen

www.velpe-mene.be

Fotozoektocht laat je 
de Antwerpse natuur 
ontdekken
Met de slogan ‘Ontdek de 
natuur in ’t stad’ gaan we 
deze zomer opnieuw aan 
de slag in en rond de stad 
Antwerpen. Dat daar zeker 
mooie natuur te ontdekken 
valt, kan je zelf ervaren met 
onze fotozoektocht. Je komt 
gegarandeerd op onverwachte 
plekjes en je kan ook nog eens 
toffe prijzen winnen.
Benieuwd? Kijk snel op www.
natuurpunt.be/antwerpen. Je 
vindt er ook alle activiteiten 
die zeker de moeite zijn deze 
zomer.
van 13 juni t/m 13 
september in Antwerpen 

www.natuurpunt.be/antwerpen

Schatten van Vlieg in het 
Natuurpunt Museum
Ook dit jaar neemt het Natuurpunt Museum deel aan de 
Schatten van Vlieg. Het thema dit jaar is klank. Wil jij weten wat 
de dieren ons te vertellen hebben? Spits dan je oren en kom 
langs. Heb je de schatkist gevonden, dan gaat er een wereld 
van geluid voor je open! Bij het Vliegparcours in Turnhout hoort 

een stempelkaart en kan je op 6 locaties 
stempels verzamelen. Bezoek je 3 van 
de 7 locaties, dan krijg je nog een extra 
cadeau. Doen dus! Tijdens de week in 
juli en augustus. 
Graatakker 11, 2300 Turnhout

http://www.natuurpunt.be/educatie 

ONTDEK
DE NATUUR

in ’t stad

Word nu lid van NATUURPUNT en vind de wegnaar de mooiste stukjes natuur in Antwerpen.www.natuurpunt.be/antwerpen

GRATISAntwerpsewandelgids
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Vanaf 15.06
Lommel
MAAIEN, HOOIEN, PERSEN IN DE 
VLOEIWEIDEN  
We maaien, hooien en persen wanneer 
het hooiland en het weer het toelaten. 
Om te weten of er gemaaid of gehooid 
wordt, kan je Jan Leroy (0474-73 59 11) of 
Pierre Alaerts (011-54 19 84) bellen.

Vanaf half juni 
Oude Maai 60, Lommel

27.06
Schellebelle
OP ZOEK NAAR HET GEVLEKT 
RIETKAPOENTJE  
We gaan met Natuurpunt en Insecten-
werkgroep Scheldeland op zoek naar 
diverse soorten lieveheersbeestjes in de 
Kalkense Meersen. 

Zaterdag 27 juni, 14u
Aard in Schellebelle

28.06
Kessenich
KRIEBELBEESTJESWANDELING 
Om op deze wandeling onze aandacht te 
krijgen heb je minstens 6 poten nodig. 8 
of 10 poten? Nog beter!

Zondag 28 juni, 14u  
Grenskantoor Kessenich 

12.07
Balen
MAAK JE KLAAR VOOR DE BIG 
JUMP! SPRING JIJ OP 12 JULI MEE 
IN DE GROTE NETE?  
De omgeving rond de Straalmolen wordt 
voor één dag omgetoverd tot een unieke 
springlocatie voor jong en oud met tal 
van randactiviteiten.

Zondag 12 juli, 13u
Straalmolen, Watermolenweg, Balen

12.07
Brakel
SPRING EENS  IN DE ZWALM  
Op de Big Jump springen  we massaal het 
water in voor zuivere rivieren, vol met 
leven.  Wij willen dat ook de Zwalm echt 
helemaal proper wordt.

Zondag 12 juli, 14u
Boembekemolen, Boembeke 18, Brakel

3-4-5.07
Vlaams-Brabant
WERKFOLK IN DASSENAARDE 
Een beheerweekend in natuurgebied 
Dassenaarde gecombineerd met live 
muziek. Voor het hele weekend betaal je 
42 euro (maaltijden), kinderen tot 12 jaar 
halve prijs.
Vrijdag 3 juli - 10u - tot en met zondag 

5 juli
Veldschuur in Dassenaarde, Asdonkstraat 

21.07
Gent
BATBEATS IN DE BOURGOYEN
Spannende wandeling - tijdens de 
Gentse Feesten - in het donkerste 
gebied van Gent. Kom luisteren naar de 
ultrasone beats van de vleermuizen.

Dinsdag 21 juli, 21u
Bezoekerscentrum Bourgoyen, Driepik-
kelstraat 32, Gent-Mariakerke

De Davidsfonds Zomerzoektocht neemt je mee naar de mooiste en groenste plekjes van 
Geraardsbergen. Speur naar de antwoorden én verken de omliggende natuur. Kies voor de 
speelse Gezinszoektocht en maak kans op een vakantieweekend voor 4! Nog meer groen 
ontdekken? Bekijk dan het aanbod aan wandelroutes en boeiende activiteiten van Natuurpunt.

Van zaterdag 6 juni tot zondag 20 september 
Koop je deelnemingspakket bij Toerisme Geraardsbergen, de startplaats van de zoektocht. 
Alle info via www.davidsfonds.be/zomerzoektocht. 
Activiteiten van Natuurpunt vind je op www.natuurpunt.be/activiteiten.

Met het hele gezin op 

zoektocht in Geraardsbergen
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26.07
Middelkerke
DUINEN, BUNKERS EN LOOP-
GRAVEN
Hoogzomer in de oude duinen van de 
Schuddebeurze. Ontdek natuur en  
cultuur.

Zondag 26 juli, 10u
Kruispunt Schuddebeurzeweg en  
Bamburgstraat, Middelkerke

28.08
Beerse 
NACHT VAN DE VLEERMUIS 
Ga samen met een deskundige gids 
vleermuizen spotten in domein Luyster-
borg. Na de wandeling is er een drankje 
voorzien.  

Vrijdag 28 augustus, 20u30 
Domein Luysterborg, Vosselbrugstraat, 
Beerse 

13.09
Sint-Katharina-Lombeek
NATUUR IN MYTHES, SPROOK-
JES EN VOLKSGELOOF 
De bijzonderheden en mysteries van de 
natuur lenen zich tot de meest fantasti-
sche verhalen en legendes. 

Zondag 13 september, 14u30
Spoorwegbrug Dahlialaan, Sint-Kathari-
na-Lombeek

28.08
Oostende
NACHT VAN DE VLEERMUIS IN ’T 
BOSJE
Na een korte presentatie over vleermui-
zen gaan we op pad met batdetectors in 
het Maria-Hendrik-park.

Vrijdag 28 augustus, 21u- 23u30
Inkomhal Vesaliusinstituut, Leffinge-
straat 1, Oostende

29.08
Hasselt 
DOMPEL JEZELF ONDER IN HET 
LEVEN VAN DE VLEERMUIZEN
We starten met een korte presentatie 
en daarna gaan we gewapend met bat-
detectoren op zoek naar de fladderaars. 
Inschrijven verplicht.

Zaterdag 29 augustus, 19u30
Bezoekerscentrum Kiewit, Putven-
nestraat 112, Hasselt. 

06.09
Kortrijk
DICHTER BIJ HET WATER
Op een oude tjalk vertaalt rivierdich-
ter Yves De Bosscher op een poëtische 
manier de verlangens van een rivier naar 
eerherstel.

Zondag 6 september, afvaarten om 9u, 
14u en 17u.
Seinpost Kortrijk (onder de Noordbrug, 
kant Noordstraat), Kortrijk

06.09
Vorselaar 
LIFE HAPPENING SCHUPLEER
Life happening met  wandelingen door 
het Schupleer, (muzikale) animatie, 
natuurterras en een  markt "Lokaal en 
gezond" 

Zondag 6 september, van 12u 
Schapenstal Dijkbaan, Vorselaar

Bekijk alle activiteiten op 

www.natuurpunt.be/
agenda

13.09
Leuven
NATUUR EN ERFGOED IN DE 
ABDIJ VAN HET PARK
De Abdij van het Park is een uitzonder-
lijk goed bewaarde site waar natuur en 
erfgoed hand in hand gaan. 

Zondag 13 september, 14u tot 17u 
Sint-Janspoort, Abdij van het park, Gelde-
naaksebaan, Leuven 

Natuuratelier 
'Vlinder mee' 

Voor natuurkids van 7 tot 12 jaar met 
creatieve vingers en zin voor actie. 
Een ‘natuurrijke’ speelse namiddag 
rond het thema vlinders.

Prijs: 5 euro per kind, drankje, koekje 
en knutselmateriaal inbegrepen.

zondag 2 augustus, 14u-16u30

Bezoekerscentrum De Watersnip, 
Grauwe Steenstraat 7, Koersel

Op 1 & 2 augustus kan je weer mee-
doen met het Grote Vlinderweekend. 
www.vlinderweekend.be
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Het laatste woord

Eind maart nam Lieven De Schamphelaere 

de fakkel over van Walter Roggeman als 

voorzitter van Natuurpunt. Samen geven 

ze een kijk op de verwezenlijkingen van 

onze vereniging en de uitdagingen voor de 

toekomst. 

Natuurbehoud heeft de afgelopen decennia 

opmerkelijke resultaten geboekt. Wie had 

kunnen vermoeden dat er opnieuw meivis 

zou zwemmen in de Schelde? Dankzij ons 

beheer zijn veel natuurgebieden uitgegroeid 

tot botanische parels met duizenden 

orchideeën. Slechtvalken en otters zijn 

teruggekeerd naar Vlaanderen. Zeearenden 

en wolven naderen de Vlaamse grenzen. We 

hebben met Natuurpunt sterk kunnen 

bijdragen aan die vooruitgang. 

Maar het werk is nog lang niet af. Veel van 

onze natuurgebieden zijn te klein. Mensen 

zijn op zoek naar meer lokale natuur. Wie kan 

genieten van natuur in zijn buurt, voelt zich 

beter. Tegelijkertijd dromen we ook van 

uitgestrekte, ruige natuurgebieden, waar de 

natuur alle kansen krijgt. 

Een ander belangrijk punt is onze relatie met 

de landbouw. Samen met de boeren moeten 

we ervoor zorgen dat landschap, landbouw en 

biodiversiteit weer samen vooruit kunnen, 

met oog voor het inkomen en welzijn van de 

boeren én de gezondheid van de natuur. 

Onze steden moeten hun groene en blauwe 

dooradering krijgen met toegankelijke natuur 

in de buurt voor iedereen. Natuur stopt ook 

niet aan de grenzen van Vlaanderen: onze 

natuurgebieden moeten worden verbonden 

met het Europese Natura 2000 netwerk. En er 

is werk aan de bescherming van de migratie-

routes van onze trekvogels. 

Om die uitdagingen aan te gaan, hebben we 

nood aan een groot maatschappelijk draag-

vlak voor natuur. Daarom gaan we samen met 

onze vrijwilligers en professionele medewer-

kers verder bouwen aan het Natuurpunt van 

morgen: een grote en bruisende vereniging 

van mensen met een hart voor de natuur.

Walter Roggeman en  
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

Natuurpunt Winkel: bestellen kan online, via mail, per telefoon of fax. 

www.natuurpunt.be/winkel, winkel@natuurpunt.be  t 015-43 16 88, f 015-27 46 74 

Alle producten uit dit Natuur.blad zijn te koop in de Natuurpunt Winkel. 

In onze 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

Onze steden moeten 
hun groene en blauwe 
dooradering krijgen 
met toegankelijke 
natuur in de buurt 
voor iedereen. 
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                 Het woord 
              van de voorzitter



KwEeK De LeKkErStE 
ToMaAt VaN ‘T StRaAt

Met het bio-gamma van Naturen
Niets zo lekker als tomaten van eigen kweek! Met zachte hand, geduld 
en veel liefde geplant, verzorgd en gerijpt. Het biologisch verantwoorde 
productgamma van Naturen sluit perfect aan bij je goeie zorgen en staat 
mee garant voor een topresultaat: de lekkerste tomaat van ’t straat. Want 
biologisch kweken is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor een lekkere, 
volle smaak.  Een smaak waar je best fi er op mag zijn. 

Surf naar www.lekkerstetomaat.be en doe mee. Maak kans op een serre 
of één van de vele leuke andere prijzen.

bio-ecologische materialen 
voor energiezuinige 
houtbouw en renovatie

isoleren
voor meer 

natuur! Beekstraat 32
9600 Ronse
+32(0)55 23 51 40

Wiedauwkaai 87
9000 Gent
+32(0)9 216 46 40 

info@eurabo.be
www.eurabo.be
Twitter: @eurabo

2015  bio-ecologische bouwpartner

Wij kiezen voor verantwoord bosbeheer. U ook?

NATUURPUNT leden:

ISOLATIEKORTING
10%

Steico flex FSC® 
Houtwolisolatie
www.eurabo.be/promoties

• gratis advies aan zelfbouwers!
• isolatie opleidingen 

meer info op: www.eurabo.be/opleidingen

Steico top FSC®
Zoldervloerisolatie

pro clima
Luchtdichting
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Zuiver water in al onze beken en
rivieren, dat is het doel dat Aquafin
nastreeft bij het aanleggen van afval -
water collectoren en het zuiveren van het
huishoudelijk afval water in Vlaanderen. Ook bij de
Big Jump ligt de focus op zuiver water als
voorwaarde voor waterleven. Daarom is Aquafin
reeds jaren de hoofdsponsor van de Big Jump. 

Wil je, tijdens deze voorlopig laatste editie,
graag nog eens een krachtig statement
maken? Spring dan samen met Aquafin
en duizenden andere Europeanen op
exact hetzelfde tijdstip in onze
rivieren, waterlopen of meren en
eis de aandacht voor zuiver en
levend water.

Jouw allerlaatste kans
op een massaduik!

Haal diezwembroekdus al maar
boven en noteer

12 juli 2015met stip in jeagenda!

Big
Jump 
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