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Meer info: www.dagvandeboerennatuur.be
Brabant: De Grote Getevallei
Geniet van de weidsheid en stilte van wat
binnenkort één van de grootste open valleien
van Vlaanderen zal zijn. Je wandelt en fietst er
tussen oude graslanden, hagen, poelen en
bossen met een zeer eigen fauna en flora. Hier
kan je nog de zeldzame kamsalamander zien.

Trek erop uit en speur naar akkervogels in het veld. Ontdek de
weidevogels die in kruidenrijke graslanden hun thuis hebben
en kijk hoe vleermuizen leven in een koeienstal. Doe op 2 juni
mee aan de Dag van de Boerennatuur. Ga met de akkervogelposter in deze brochure op ontdekking, samen met lokale
landbouwers.
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Antwerpen: Mechels Rivierengebied:
Mechels Broek - Barebeekvallei Mispeldonk
In dit grote natuurgebied kan je heerlijk wandelen
langs het water of vogels spotten in een van
de vogelkijkhutten. Je maakt er prachtige
wandelingen langs grazende gallowayrunderen,
die dat typische oude landschap zoals het is ontstaan door begrazing
in stand houden en beschermen.
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West Vlaanderen: Uitkerkse Polder
Ben je op vakantie aan de kust en wil je naast
het strand ook genieten van het historische
weidelandschap in de polders? Zak dan af naar
de Uitkerkse Polder voor een gezinswandeling of
een fietstocht. Het is het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen.

.....................................................................................
Oost-Vlaanderen: Bos ‘t Ename
De historische site werd bekroond met de
Vlaamse Monumentenprijs. Kom het zelf ontdekken tijdens een schitterende wandeltocht in dit
beschermd oud landbouwlandschap. Je geniet er
van een zeer gevarieerde fauna en flora.
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5 wandelingen door oude boerenlandschappen
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Zoek je meer wandelingen in oude boerennatuur?
>> www.dagvandeboerennatuur.be
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Limburg: Schulensmeer en Schulensbroek
In dit natuurgebied, dat samen met meer dan 40
landbouwers wordt beheerd, kan je wandelen in
een uitgestrekt, vochtig grasland, een thuis voor
planten en dieren. Er vertrekken verschillende
wandelpaden. Ook fietsroutes van MTB-netwerk
West-Limburg en Fietsroute Haspengouw.

“Samen vooruit”

“Levend erfgoed
bewaren”

“Blijven zoeken
naar overeenkomsten”

“Diversiteit
betekent kracht”

Natuurbeschermer, werkt bij Natuurpunt

Jarno Vandepoel

Kjell Janssens

Tijs Boelens

“We hebben ruimte voor natuur nodig, daarover bestaat geen
twijfel. We werken voor het beheer van onze natuurgebieden zo
veel mogelijk samen met landbouwers. Die samenwerking valt
of staat met wederzijds respect. Die krijg je door in gesprek te
gaan en terreinkennis te delen. Ook buiten onze natuurgebieden is er plaats voor waardevolle boerennatuur. Ik geloof
in een landschappelijke aanpak: die werkt versterkend, voorziet
in maatschappelijke diensten en creëert ook nog waardering
voor hedendaagse landbouw.
Meer nog: er zit een verdienmodel in voor landbouwers
die zoeken naar een
duurzame manier van
boeren. Een gezonde
verstandhouding
tussen landbouwers
en natuurbeschermers straalt af op de
hele gemeenschap en
zorgt voor een
groter draagvlak
voor allebei.”

Melk- en vleesveehouder

Ringer en akkervogelspecialist

Biologische groenteteler

“Mijn familie werkt al generaties lang met een historisch ras van
dubbeldoel witblauw koeien. Ik werk dolgraag met die koeien,
ze worden ingezet voor melk- en vleesproductie en passen in
de filosofie van ons bedrijf om zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk te werk te gaan. Onze koeien grazen
in het Heibos, een natuurgebied
in Oost-Brabant. De dieren
kiezen zelf welke twijgen
en ondergroei ze opeten
en zorgen er zo voor
dat er een gevarieerd
landschap ontstaat. Ook
verspreiden ze actief de
zaden door het natuurgebied. De boerenstiel is een
harde stiel, maar ik wil
niets anders doen. Ik
hou ervan om buiten
te werken. Ik wil er
alles aan doen om
het landschap en het
levend erfgoed te
bewaren.“

“Al van kleins af aan ging ik mee vogels ringen met mijn vader.
Daar heb ik de microbe te pakken gekregen voor het ringen
en opvolgen van vogels. Later ben ik naar de polders verhuisd,
voor de rust, maar vooral om te midden van de vogels te
kunnen wonen. Onlangs richtten
we met een aantal mensen de
eerste officiële akkervogelwerkgroep van Vlaanderen
op: Werkgroep Grauwe Gors.
De akkervogels zitten in een
zone waar samenwerking niet
evident is. Maar ik geloof
dat er altijd wel oplossingen te vinden zijn. Zelf heb
ik veel respect voor de
boerenstiel. Ik zat in de
klas met boerenkinderen
en omdat ik altijd in het
veld ben, heb ik vele en
uitstekende contacten
met boeren. Als je blijft
zoeken naar overeenkomsten, vind je er altijd
wel.”

“De boerenstiel fascinerende me al van kleins af aan, ik hielp
graag mee op boerenbedrijven. En op een mooie dag was het
zover: samen met mijn maat Sander richtte ik een biologisch
groenteteeltbedrijf op. Ik wil hier waar ik woon kunnen leven en
werken. Die lokale verankering is een kracht. Een bedrijf met
goeie wortels in de gemeenschap dat kan diversifiëren,
is bestand tegen schommelingen in de markt en zorgt
ook voor een gevarieerd
landschap.
Als natuurliefhebber
en boer zoek ik naar
het evenwicht tussen
de economische
realiteit en het handhaven van biodiversiteit. Momenteel richt ik
mijn tuinbouwperceel zo in
dat de geelgorzen er in de
winter kunnen gedijen.
Er broeden hier steeds meer
vogels, daar doe ik
het voor.”

Kevin Lambeets

Allerlei open terreinen:
meestal op akkers,
weilanden en graslanden.

Heeft een unieke lange,
dunne kuif, die het langst is
bij het mannetje. Bovenzijde verenkleed donker met
groen-paarse metaalglans.
De onderzijde is wit met
donker borstschild. Vliegt
met flappende vleugelslagen
waarbij afwisselend de witte
onder- en zwarte bovenzijde
zichtbaar is.

Komt voor en broedt
in open landschap, weiden,
akkers en heide. In de winter
komen grote groepen samen
op gedorste akkers en grasvelden.

Verenkleed is grijsbruin
met gestreepte bovenzijde. Borst is licht geelbruin
en buik wit. Mannetje kan
stompe kuif op kruin
oprichten. Kenmerkende
-hoge- zangvlucht.

Veldleeuwerik

Kievit

28 - 32 cm
Kwetsbaar

17 - 21 cm
Kwetsbaar

Boerenzwaluw

28 - 31 cm
bedreigd

Open terreinen zoals
akkers, weiden en braakliggende grond. Liefst met
hagen of andere dekking
dichtbij.

Heeft een compacte,
ronde vorm. Gezicht en keel
zijn oranjebruin. De borst is
grijsbruin en gemarmerd,
mannetje heeft grote donkerbruine hoefijzervormige
buikvlek. Het verenkleed
vertoont kastanjebruine
strepen op de flanken. In de
vlucht valt de steenrood/
oranje staart op.

Patrijs

16 - 18 cm
Kwetsbaar

Open landschappen
met boerderijen en dorpen.
Broedt tegen balken in
stallen, bij schuren en onder
afdaken. Meestal rust het
nest op een steunpunt zoals
een spijker, een steen, ...

Zomergast. Bovenzijde van het verenkleed is
blauw-glanzend zwart,
de onderzijde roomwit.
Heeft een donkerrode kin,
keel en voorhoofd. De staart
is diep gevorkt met dunne,
buigzame punten.

Boomrijk, kleinschalig
landschap, meestal nabij
landbouwgebied of dorpen.

Kleiner dan huismus.
Heeft roodbruine kruin,
witte kopzijden met grote,
zwarte wangvlek. Heeft ook
een kleine, zwarte bef en een
smalle, witte halsband.

Ringmus

Wil je meer weten over de soorten? >>>
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Vochtige gebieden zoals
heidevelden, moerassen of
bij ondiepe meren.

Wintergast. Roofvogel
met lange staart en vleugels
(4 handpennen). Verenkleed
van mannetje is bovenaan
blauwgrijs met zwarte
punten op de vleugels.
Vrouwtje is bovenaan bruin.
Beiden hebben witte buik en
witte bovenstaartdekveren.

Blauwe Kiekendief

15,5 - 17 cm
niet in gevaar

Ontdek de typische
plattelandsvogels op de
Dag van de Boerennatuur.

45 - 55 cm
Niet duidelijk

Leeft in agrarische
gebieden, op terreinen met
struiken, aan bosranden en
op heide en kustweiden. In
de winter in grote aantallen
aanwezig op gedorste
velden.

Grootte vergelijkbaar
met huismus. Verenkleed is
olijfbruin met zwarte
strepen. Heeft geel op de
borst en een roodbruine
stuit. Ook veel wit op de
staartzijden. Snavel is nogal
klein met blauwgrijze
ondersnavel. Heeft een
opvallend golvende vlucht.

Geelgors

12,5 - 14 cm
bedreigd
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