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Markvallei

Dikkop maakt 
het bont!

Naast vlinder, nu ook lekker
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Over de afdeling

Natuurpunt Markvallei
Natuurpunt Markvallei is de afdeling 
van Natuurpunt in de gemeenten Rijkevorsel, 
Hoogstraten en Baarle-Hertog.

Natuurpunt vzw is een vereniging voor na-
tuurbehoud en landschapszorg in Vlaande-
ren. Met 99.000 aangesloten gezinnen, 5.000 
vrijwillige medewerkers en 20.000 hectare 
natuurgebied in beheer, is Natuurpunt de be-
langrijkste vereniging voor natuurbehoud en 
landschapszorg in Vlaanderen.

Tot haar kerntaken rekent de vereniging na-
tuurbehoud en –beheer, landschapszorg, be-
leidswerking, natuurbeleving, natuurstudie, 
vorming en educatie. Natuurpunt Markvallei 
werkt met haar vrijwilligersgroep vanuit Be-
zoekerscentrum De Klapekster in 
Wortel Kolonie. Hier ontvangt de afdeling zo-
veel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn 
in de natuur.

Natuurpunt Markvallei is daarnaast een ver-
eniging. We maken veel plezier samen. We 
organiseren cursussen, lezingen, wandelin-
gen, uitstapjes, buitenlandse excursies, ... en 
iedereen is welkom!                                                                                                                                         

Lid worden

Door overschrijving van 27 euro op rekening
BE17 230 00442 3321 met vermelding ‘nieuw 
lid Natuurpunt Markvallei’.
Als lid ontvangt u automatisch het nationaal 
contactblad ‘Natuur.blad’ en ‘t Bieteutje. Je ge-
niet daarnaast van tal van voordelen. 

Andere geïnteresseerden kunnen een jaar-
abonnement op ‘t Bieteutje nemen door over-
schrijving van 8 euro op rekening IBAN  BE73 
8601 1267 3360 van Natuurpunt Markvallei 
vzw.

Informatie

Voor alle info: 
bc.deklapekster@natuurpunt.be - 03 383 02 08

Op de cover  Het bont dikkopje, een 
belangrijke soort in Wortel Kolonie en Den Rooy.  
Foto Wim Verschraegen.

Giften
Giften voor de aankoop van natuurgebieden 
zijn welkom op rekening BE56 2930 2120 
7588 - BIC GEBABEBB met vermelding van 
de naam en het nummer van het project dat 
je wenst te steunen. 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 

Den Rooy: 7807 - De Halsche Beemden: 7108



Voorwoord

Hallo leden van Natuurpunt Markvallei,

Uiteraard begroeten we een aantal van jullie op onze nieuw-
jaarswandeling. Van die gelegenheid maken we graag ge-
bruik om even bij te babbelen en de beste wensen over te 
maken. Maar aan alle andere mensen die we niet op die  ma-
nier kunnen ontmoeten,  in naam van Natuurpunt Markval-
lei heel veel geluk toegewenst in 2016.

Gelukkig zijn. Het heeft heel veel te maken met onze gezondheid. Als het met onze of de 
gezondheid van familieleden niet goed gaat, is geluk ver te zoeken. 

Allerlei studies wijzen uit dat gezondheid van mensen (ook geestelijke gezondheid) in de 
eerste plaats te maken heeft met een gezonde leefomgeving.

De heilzame werking van wilde natuur, de aanwezigheid van bomen in je buurt, de mo-
gelijkheid om op wandelafstand te ontstressen in de natuur...  het draagt allemaal bij tot 
minder ziekte en meer geluk.

Als je de voorbije weken in Wortel Kolonie was, heb je het zeker kunnen vaststellen. Men-
sen zijn massaal op zoek naar rust en naar natuur, liefst op een niet al te grote afstand. 
Jonge gezinnen, grootouders en kleinkinderen, verenigingen, ... ze zoeken allemaal de 
natuur op.

Maar laat het nu net die natuur zijn die op allerlei manieren onder druk staat en laat het 
nu uitgerekend mensen zijn die op die manier met hun rijkdom omgaan.

We proberen het tij te keren, schoorvoetend en hoopvol. Opdat het niet te laat zal zijn. 

 
Drej Oomen, voorzitter Natuurpunt Markvallei

Voorwoord
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Kort nieuws

Kort nieuws 
Tekst: Bart Royens

800 leden 

Natuurpunt Markvallei rondde de kaap van 
800 aangesloten gezinnen!  Het draagvlak 
voor natuur en landschap in onze regio 
is de laatste jaren veel groter geworden. 
Veel meer mensen zijn overtuigd geraakt 
van de noodzaak aan een vereniging zoals 
Natuurpunt.

Daarnaast is het verheugend vast te stellen 
dat mensen naast hun lidmaatschap ook  
het engagement op zich willen nemen om 
verantwoordelijkheid te dragen. Mensen 
willen deel uitmaken van een vereniging 
die in staat is de bakens te verzetten. De 
resultaten die we boeken op het terrein 
en aan de onderhandelingstafels zijn 
daar niet vreemd aan. Ook het feit dat 
Natuurpunt zich in beleidszaken opwerpt 
als dè gesprekspartner maakt dat mensen 
gemakkelijker de weg vinden.

Maar de meeste mensen  zien hun lid-
maatschap  vooral  als  een  ondersteuning.  
Natuurpunt Markvallei kan die steun 
gebruiken. Aarzel daarom ook niet om 
het lidmaatschap te vernieuwen of om 

andere mensen  te overhalen om ook lid te 
worden. Iemand een lidmaatschap cadeau 
doen is overigens origineel . Nieuwe leden 
ontvangen een  welkomstpakket.  Daarin 
zit een mooie wandel- en fietsgids. Elke 
drie maanden ontvangen zij het nationale 
en het regionale tijdschrift. Als je dit wil 
doen, kom dan even langs in de Klapekster. 
We zorgen voor een mooie verpakking. 

Het nieuwe Natuurdecreet

Op 5 december waren we met 3 leden 
aanwezig op de Algemene vergadering van 
Natuurpunt in Vilvoorde welke dit jaar 
doorging op een boot. 
 
Ook Joke Schauvliege was aanwezig en heel 
toepasselijk werd de locatie (bootje) tijdens 
haar inleiding al heel snel gelinkt aan de 
Sint (5 december!). De Goedheiligman werd 
die nacht verwacht. Maar ook onze Vlaamse 
minister van Natuur had een klein presentje 
mee. Ze kondigde een koerswijziging aan 
over de herziening van het natuurbeleid.  
 
Uit haar betoog bleek dat het mogelijk zal 
blijven om kleine natuurgebieden op te 
richten en te beheren. Ook de toekomst van 

De Klapekster ©Jan Van Bavel
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Kort nieuws

speelbossen, wandelpaden en ruiterpaden 
lijkt verzekerd, net zoals natuurgebieden 
op gronden van gemeenten en andere 
openbare besturen. Daarnaast zal er 
geen beperking komen op het aantal 
bezoekerscentra dat steun kan verkrijgen. 
Een goede zaak voor de Klapekster!
 
“Dit is een opsteker voor de duizenden 
vrijwilligers die zich inzetten voor de 
bescherming van natuurgebieden in hun 
buurt”, zegt Lieven De Schamphelaere, 
voorzitter van Natuurpunt. “We 
willen minister Schauvliege 
bedanken voor het constructieve 
overleg van de afgelopen maanden.” 

Afgelopen half jaar hebben Natuurpunt, 
vzw Durme en Limburgs Landschap actie 
gevoerd  onder de slogan “Red de natuur 
in je buurt”. Daarbij werd een petitie met 
ruim 80.000 handtekeningen overhandigd 
aan minister Schauvliege.
 

Vlaanderen is één van de meest ver-
stedelijkte regio’s van Europa, en de nood 
aan natuur op wandelafstand is groot. 
Plannen die de Vlaamse administratie 
eerder dit jaar op tafel legde, konden 
de doodsteek betekenen voor kleine 
natuurgebieden. Met de aankondiging van 
Schauvliege lijkt die dreiging nu afgewend.
 
Dit is een belangrijke eerste stap. Maar er is 
nog werk aan de winkel om de toekomst van 
de natuur in Vlaanderen veilig te stellen.   
Een aantal belangrijke dossiers liggen  nog    
op de plank: ruimte voor bos, na-
tuurgebieden die niet onder Europese 
bescherming vallen, Europese 
Instandhoudingsdoelstellingen en  de 
klimaatadaptatie. 
 
We hopen dat minister Schauvliege ook in 
deze dossiers slagkracht toont.

Bedankt Joke, de broeken kunnen terug omhoog© Wim Verschraegen
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Natuurgebied in de kijker

Vlakbij het klooster van de  Kapucijnen 
ligt een perceel dat beheerd wordt door 
Natuurpunt. Het grasland behoort toe 
aan de stad Hoogstraten.  Aan Natuurpunt 
werd gevraagd om het als natuurgebied 
te beheren en om het als stapsteen te 
gebruiken in het Plan Pimpernel.

Tekst: Drej Oomen

Dit vochtige grasland is 1ha06a26ca groot 
en dus eigendom van de stad Hoogstraten. 
Natuurpunt sloot een beheers-
overeenkomst met de gemeente af voor dit 
gebiedje. Het perceel is gelegen langs de 
Mark en de Leyloop en tegen het fietspad 
aan ten noorden van het domein van de 
paters Kapucijnen van Meersel-Dreef. Het 
perceel wordt beheerd als hooiland. Het 
krijgt enkele malen per jaar een maaibeurt 
met afvoer van het hooi. Dat gebeurde tot nu 
toe  in samenwerking met een plaatselijke 
landbouwer.

Beemd

Op zich gaat het om een bijzonder 
perceel. Op de Ferrariskaart (1771 - 1778) 
staat het Paterswiel nog ingekleurd als 
beemd. Maar verschillende omliggende 
percelen werden door de minderbroeders 
blijkbaar toen al omgezet naar akkerland.  
 
Niet het Paterswiel. Blijkbaar bleef het die 

functie heel lang bewaren en waren de 
gronden niet echt geschikt om als akker te 
gebruiken.

Ijverige Paters Kapucijnen

De stichting van het klooster in Meersel-
Dreef moet gezien worden als een reactie 
op het feit dat de Baronie Breda na de 
Vrede van Munster werd toegewezen aan 
de Calvinisten. De Calvinisten wilden de 
katholieke godsdienst met wortel en al 
uitroeien. Meersel-Dreef bevond zich op 
twee uur stappen van Breda, een goede 
plaats in de Spaanse Nederlanden om 

Paterswiel
Pareltje in Meersel-Dreef

Oude wilg© Nancy Hendriks
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Knotten wilgenrij© Wim Verschraegen

Natuurgebied in de kijker

een klooster te bouwen. In 1687 namen 
de Kapucijnen hun intrek in het toen nog 
kleine klooster. 
De omliggende gronden bleken  heel nat. 
Dat maakte overigens de aanleg van  een 
weg (De Dreef) noodzakelijk (1690). 
 
In de achttiende eeuw werden trappen 
aangelegd aan de monding van de Leyloop 
in de Mark. Zo konden de paters gemak-
kelijk water putten. 

Oude wilg

Het stuk grond is heel veel jaren niet van 
vorm veranderd. Ook nu herken je met wat 
fantasie nog de vroegere perceelgrenzen. 

De grond behoorde vroeger aan de 
kerkfabriek van de Heilige Verlosser 
van Meerle. Een landbouwer pachtte de 
gronden. Het ging om een eenvoudig, klein 
landbouwbedrijf. Overmatige bemesting 

heeft nooit plaatsgevonden, en de boer had 
blijkbaar veel respect voor de oude wilg die 
middenop het perceel staat. 

De leeftijd is niet gekend, maar het moet om 
een zeer oude boom gaan. Veel generaties 
Dreveniers getuigen dat ze de boom er altijd 
hebben weten staan.

Beheer

Het beheer bestaande uit hooien en 
afvoeren van het hooi, wordt al jarenlang 
consequent gevolgd. In het begin werd ook 
nabegrazing toegepast door runderen van 
landbouwers. 
 
De nabegrazing wordt nu overgelaten aan 
de grote groep ganzen die er huist.
 

Bronnen: ‘300  jaar Minderbroeders Kapucijnen Meersel-

Dreef - 1687-1987”.  

Beheerswerken in het Paterswiel  © Wim Verschraegen
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Advertentie
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Vrijwilliger in de kijker

Zonder de niet aflatende 
inzet van vele tientallen 
vrijwilligers staan we als 
natuurvereniging nergens. 

Hoog tijd om even te 
kijken wie die stille en 
bescheiden krachten zijn. 
Ingrid Brosens en Wim 
Verschraegen, mama en 
papa van Senne en Luna, 
zijn al jarenlang actief  in 
Natuurpunt Markvallei. De 
moeite om even stil te staan 
bij hun drijfveren en ideeën.

Tekst: Drej Oomen - Foto: Senne en Luna

JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) 
werd uiteindelijk het opstapje voor beiden 
om zich te engageren in  natuur, maar het 
werd ook het opstapje naar hun liefde voor 
mekaar. 

Jef Leestmans is blijkbaar de “schuldige”?

Ingrid: ‘ Toen ik 8 jaar was woonde Jef 
Leestmans in Meerle. Tijdens de Week van 
het Bos organiseerde hij rondleidingen in 
Den Rooy. Blijkbaar was de klas van onze 
Geert heel enthousiast. Daarom maakte 
hij  reclame voor JNM. Samen met een stel 
jongens van de klas van Geert ging ik dan 
als enig meisje mee naar JNM, bij Jef thuis 
(in Den Rooy). Enkele jaren later verhuisde 
Jef naar Hoogstraten. De meeste jongens 
haakten af. Omdat onze ouders enthousiast 

waren over natuur, volgden we Jef naar 
Hoogstraten. We namen er deel aan de 
activiteiten van De Wielewaal.  
Wim : “Ik ben de eerste keer samen met 
onze Tom en mijn ouders mee geweest 
met de  Wielewaal, nu 30 jaar geleden.  
De natuur boeide ons mateloos, maar  we 
hadden voordien nog niet gehoord van  de 
Wielewaal.”

JNM zorgde blijkbaar voor flink wat 
doorstroming naar Natuurpunt?

‘Omdat wij van in Meerle vertrouwd  waren 
met Jef, belandden we op de activiteiten van 
de Wielewaal. De JNM-afdeling stelde ook 
niet zo veel voor.”

“Maar in 1991 hebben Wim, Tom 
Verschraegen, Dimi Van Pelt en Fons 
Janssen JNM heropgestart. De eerste 
activiteit was meteen raak. De opkomst was 

Ingrid en Wim
in de kijker

PappieMammie© Senne en Luna  
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Vrijwilliger in de kijker

groot. Bart Hoeymans en Katrien Knaeps 
waren er toen ook al bij. Geert en ik sloten 
kort daarna terug aan.  JNM nam op dat 
moment de Bieteut over en die bleef tot twee 
edities terug bij Wim.”

“JNM was op dat moment misschien wel 
de boost die de Wielewaal nodig had. Veel 
nieuwe en frisse energie van de jeugd 
die de ouderen ook terug in actie bracht. 
Op dat moment was er eigenlijk niet echt 
een groot onderscheid tussen activiteiten 
van JNM en Wielewaal. Op elke activiteit 
van de Wielewaal en later ook van 
Natuurreservaten liep het vol met JNM-ers. 
Het doorstromen ging dan ook vanzelf.”

“JNM was toen voor velen 
van ons veel meer dan 
een leidingsploeg van een 
jeugdbeweging. Het was 
ons leven. Al onze vrije tijd 
werd samen doorgebracht. 
Was het niet op een activiteit, dan wel 
samen in de Cahier of de Mussenakker. 
We speelden toen ook nog volleybal in het 
recreatieve circuit, met een vaste training 
op vrijdagavond. Niet dat we er veel van 
bakten, maar dat was niet belangrijk. 
(Marc Van Opstal, toen nog lang niet bekend 
in de vereniging, kwam ons een paar keer 
trainen.)”

Hoe hebben jullie Natuurpunt 
Markvallei zien veranderen?

‘Het belangrijkste verschil 
voor ons is dat het van een heel 
intens, relatief klein vrienden-
groepje is uitgegroeid tot een 
grote professionele organisatie. 
Ook de klemtonen binnen de 
vereniging zijn veranderd. 
Waar vroeger (bijna) alle 
aandacht naar natuurstudie 

ging, hebben nu beleid en ledenwerving een 
veel grotere plaats ingenomen. Ik denk wel 
dat dit hoort bij de grotere organisatie die 
het nu geworden is.  Met meer leden, moet je 
ook meer standpunten vertegenwoordigen. 
Dat wil niet zegen dat we soms geen 
heimwee hebben naar de gezelligheid die 
er vroeger was. Je deelde lief en leed, nu zijn 
er al vrijwilligers in de Klapekster die we 
niet meer kennen.”

Natuurfotografie is uitgegroeid tot een 
passie. 

Ingrid: “ Ik kreeg het een beetje met de 
paplepel mee.  Ons moeke maakte altijd 

foto’s.  Ik weet niet of ik 
zonder Wim in de buurt 
nu evenveel foto’s zou 
maken. Maar het is fijn 
om samen een hobby te 
hebben. Wim is wel veel 
meer allround dan ik.  

 
Ik beperk mij in hoofdzaak tot 
macrofotografie. Hij steekt er dan ook veel 
meer uren in. Wim is zowat elk weekend 
minimum een halve dag op pad om foto’s te 
maken. Ik kom vaak nog niet aan een halve 
dag per maand.”
 

“JNM was misschien 
op dat moment wel de 
boost die de Wielewaal 

nodig had.”

PappieMammie© Senne en Luna  
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Vrijwilliger in de kijker

Wim :  “Ik ben al sinds mijn JNM tijd actief 
met fotograferen.  De laatste jaren echter wel 
heel wat fanatieker.  Zo hebben we ook  de 
fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
doen ontstaan met zijn fotocafés, excursies 
en cursussen.   Het in beeld brengen van 
de schoonheid van onze Markvallei en dit 
delen met anderen blijft heel boeiend.”

Hoe zien jullie de toekomst van de natuur 
en het natuurbehoud in de Markvallei?

“We leven in een regio waar de gronddruk 
groot is. De natuur zal het dus altijd 

moeilijk hebben. Maar er liggen ook  
kansen. De samenwerking in alle 
grensoverschrijdende natuurgebieden 
en de ruilverkavelingen Zondereigen en 
Wortel-Rijkevorsel bieden mogelijkheden.  

Verder moeten we geloven in de kracht van 
de natuur zelf.  Door dat genoeg in de verf te 
zetten en te laten zien, kan natuur zichzelf 
verkopen.”  

Sporadisch  vrijwilliger ?!
 
Je merkt dat onze vereniging een drukke activiteitenagenda heeft. Daarnaast zijn we 
actief in de natuurgebieden en in Bezoekerscentrum De Klapekster. Dat kan maar 
omdat we kunnen rekenen op een uitgebreide groep vaste vrijwilligers.  We zijn hen 
daar natuurlijk bijzonder dankbaar voor.

Maar soms zijn er taken die  sporadisch de kop opsteken. Enkele voorbeelden: 

• We ontvangen een groep en vooraf moeten we enkele meubelen versjouwen.  
• Er moet een keertje soep gemaakt worden voor de vrijwilligers op het terrein.
• We organiseren een activiteit en we hebben een aantal mensen nodig die mee  

willen tappen of wafels willen bakken.
• Voor een speciale gelegenheid moeten in heel de fusiegemeente brieven worden 

gebust. 
• De Klapekster moet grondig gepoetst worden en daar is wat extra hulp bij nodig.
• We lanceren een nieuwe jenever en er moeten etiketten op de flessen geplakt 

worden.
   
Om onze vaste vrijwilligers niet steeds te moeten bestoken met bijkomende vragen, lijkt 
het ons een goed idee om een groep mensen te hebben waarop we kunnen terugvallen 
voor die extra taken.  We verwachten van hen dus geen vast engagement.  

Als je vindt dat wij die vragen om hulp gerust aan jou mogen stellen, zonder dat je daar 
steeds “ja” op moet zeggen, laat het ons dan even weten.  

Stuur een mailtje naar bc.deklapekster@natuurpunt.be of bel even 03 383 02 08.
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Beheer

Januari en februari zijn de maanden bij 
uitstek om wilgen te knotten. 

Knotwilgen moeten eens in de 3 tot 5 jaar 
worden geknot. De takken worden anders 
te zwaar en zullen op den duur afbreken. 
Geknotte bomen kunnen heel oud worden, 
ze zijn beeldbepalend in ons landschap.

Het knotten van bomen vindt zijn oorsprong 
in de toepassingen van het hout. Door de 
boom regelmatig op een bepaalde hoogte 
(werkhoogte) af te zetten kon men het 
gemakkelijker oogsten. 
Enkele oorspronkelijke toepassingen van 
het afkomende hout waren; klompen, 
brandhout, geriefhout en rijshout. 
Tegenwoordig eindigen onze takken vaak 
in een takkenhoop, open haard of worden 
ze op een andere ecologische manier 
verwerkt. 
Een knotboom is een biotoop op zich. Vooral 
in de oude knotwilgen komen spleten 
en gaten te zitten, die erg in trek zijn bij 
holenbroeders. Mossen, korstmossen en 
paddenstoelen zijn er ook op te vinden. Het 
knotseizoen start begin november en stopt 
eind maart. Maar wanneer er steenuilen in 
de knotbomen zitten, knot je beter pas half 
februari. 

Gebruik een goedgekeurde 
ladder en zet deze stabiel tegen de 
knotboom. Vaak kun je de ladder 
in de “grond” drukken met je voet.  
 
Knip met een takkenschaar de 
dunste takken weg. Vuistregel 
hierbij is: alles wat dunner 
is dan het handvat van de 

takkenschaar, kan geknipt worden. Dit 
doen we om meer ruimte te maken voor het 
echte zagen.

Door de dikke takken eerst op “een stomp” 
te zagen voorkom je dat de boom inscheurt.  
De lengte van een dergelijke stomp varieert 
van 50 cm tot een meter vanaf de knot. Zaag 
eerst een stukje in aan de onderkant van de 
hangende kant van de tak. Vaak is 1/4 deel 
van de tak al voldoende, ga je verder dan 
merk je het snel genoeg. Je zaag komt dan 
namelijk vast te zitten…
Vervolgens ga je de tak op een stomp zetten 
door aan de bovenkant van de hangende 
tak te zagen. Begin een paar centimeter 
verder van de knot af dan dat je zojuist heb 
gedaan.  De laatste handeling is het afzagen 
van de stomp. Vuistregel hierbij is: de dikte 
van de tak is de afstand tot de knot. Maar 
vaak zijn de takken dun genoeg en kunnen 
ze meteen al op de gewenste afstand van de 
knot worden afgezaagd.

De praktijk heeft uitgewezen dat deze 
werkwijze de meest gemakkelijke manier 
is en je minder spierkracht nodig zult 
hebben.  Succes!

Knotten

© Wim Verschraegen
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16 & 17 januari

www.vogelweekend.be

     Het Grote
Vogelweekend

 TEL
MEE!

WETENSCHAP
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Onze contacten met Nederlandse 
natuurverenigingen in de regio werken 
kruisbestuivend. Zo kunnen we op zondag 
24 januari kennismaken met de Hoeksche  
Waard, en dit onder leiding van gidsen Joop 
en Rob.

Spindotter
De Hoeksche Waard is een eiland van ca 
30.000 ha dat tussen de rivieren Hollands 
Diep-Haringvliet, Spui, Oude Maas en 
Dordtse Kil ten zuiden van Rotterdam ligt. 
De Oude Maas (verlengstuk van de Rijn) is 
een “zoetwatergetijde rivier”. Dat betekent 
dat terwijl het zoetwater blijft er toch 
door eb en vloed een getijverschil van ca 
1,5 meter veroorzaakt wordt. Dat heeft 
een bijzonder effect op planten, vogels en 
dieren. Zo gedijt de “spindotter” hier goed.
 
De Hoeksche Waard is vanaf ca 
1500 geleidelijk aan ingepolderd. De 
dooradering met de oude krekenlopen is 
daar een kenmerkend restant van. Bijna 
alle oevers en voormalige gorzen aan de 
buitenkant van de Hoeksche Waard en 
het eiland Tiengemeten zijn de laatste 
30 jaar natuurgebieden geworden. Ook 
de oude krekenlopen werden ingericht 
als natuurlijke verbindingszone en voor 
waterberging.

Als “eiland” ligt de Hoeksche Waard in een 
waterrijk rivierengebied én bovendien 
onder de Europese vogeltrekroute. De 
verscheidenheid aan vogels –zoals ganzen- 
is dan ook groot.

Programma

8.00u: vertrek aan de Klapekster
9.15u: ontvangst/koffie in Nat. Landschaps 
Centrum Numansdorp (NLC), inleiding 
over  Hoeksche waard.
9.45: op pad naar natuurgebieden. ( Oude 
Land van Strijen, Oeverlanden van de 
Hoeksche Waard of Korendijkse Slikken - 
afhankelijk van info over ganzen/vogels op 
dat moment)
12.00u : Bezoekerscentrum Klein Profijt 
van Hoeksche Waards Landschap aan 
de Oude Maas (Oud Beijerland). Picknick 
-lunch en toelichting over vereniging en 
herstel oude Zalmvisserij.
13.30u : bezoek vogelgebied aan Oude Maas 
(zoetwatergetijde rivier), (Barendrechtse 
Bruggenhoofd, Geertruida Agatha polder, 
Groot Koninkrijk, etc.)
16.45u: retour via Breda 
18.00u: terug in Hoogstraten.

Hoeksche Waard 
Busuitstap

INSCHRIJVEN

Via bc.deklapekster@natuurpunt.be 
(inschrijving geldig na betaling)
10 euro voor leden, 20 euro voor niet-
leden.

Meebrengen: laarzen, verrekijker en 
picknick.

Uitstap
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Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 3 JANUARI:  NIEUWJAARSWANDELING 

Natuurpunt Markvallei staat voor het begin van het nieuwe jaar. Traditiegetrouw 
pakt de vereniging dan uit met een nieuwjaarswandeling, gevolgd door een receptie. 
Om 9 uur verwacht gids Bart Hoeymans alle deelnemers aan het bezoekerscentrum 
De Klapekster in Wortel Kolonie. Bart neemt de wandelaars mee voor een tocht in de 
kolonie, van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om plaatsen die normaal niet 
toegankelijk zijn te bezoeken. Bart Hoeymans geeft meer uitleg over het beheer en 
over de ontwikkelingen in het natuurgebied. Na de wandeling nodigt Natuurpunt 
Markvallei de deelnemers uit voor een drink in het bezoekerscentrum.  
Bijeenkomst: 09.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08 

Herinnering - 14 januari 19.30u - Vogelcursus les 1

Vrijdag 15 januari  20.00u -  Lezing  - Spanje anders door Eric Raes

ZONDAG 17 JANUARI:  KOLONIEWANDELING 

In 2016 zet Natuurpunt Markvallei 
de goede gewoonte verder om op de 
derde zondag van de maand een gratis 
wandeling te organiseren in Wortel 
Kolonie. Een gids van de natuurvereniging 
wacht geïnteresseerden op aan het 
bezoekerscentrum De Klapekster om te 
vertrekken om 13.30u. De wandeling staat 
in het teken van het Grote Vogelweekend - 
zie hiernaast. 
 
Aangepast schoeisel is aangewezen, maar de wandeling 
gaat vooral over goed begaanbare wegen.  
Vertrek: 13.30u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08 

Wortel Kolonie© Geert Brosens  
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JANUARI - FEBRUARI - MAART: CIRKELS IN DE NATUUR 

Natuurpunt Markvallei toont in de maanden januari fotowerk van haar leden in het 
bezoekerscentrum De Klapekster. De afdeling van Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle 
heeft een actieve fotowerkgroep. De mooiste natuurfoto’s rond het thema “Cirkels in 
de Natuur” hangen te schitteren in het bezoekerscentrum De Klapekster. Je kan de 
tentoonstelling gratis bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum. 
 
Volgende foto-tentoonstelling: Elsakker 
De kaders zullen begin april 2016 vervangen worden door foto’s in het thema “Den 
Elsakker”.  Zie jij ook graag je foto in deze tentoonstelling? Stuur dan je foto’s in 
hoogste resolutie voor 1 maart via “We-transfer” naar verschraegen.wim@telenet.be

Activiteiten

ZONDAG 17 JANUARI:  
HET GROTE VOGELWEEKEND

Natuurpunt Markvallei organiseert 
op zondag 17 januari het Grote 
Vogelweekend. Thuis ben je wellicht 
volop bezig met het tellen van de vogels 
in je tuin. Maar er is ook tijd voor nog 
meer ontspanning in het kader van onze 
vogels. 
 
Vanaf 13.30u nodigen we je graag 
uit in en rond bezoekerscentrum De 
Klapekster. Dan start er een wandeling 
speciaal over de vogels die in de 
winterperiode in bos, hei en wei leven. 
De wandeling wordt begeleid door 
ervaren vogelgidsen. 

Op het buitenterras van de Klapekster 
stellen we de timmerbanken op. 

Kinderen en hun ouders kunnen er 
onder het toeziend oog van enkele 
“professionals” vogelnestkastjes 
timmeren. Nog niet uitgeknutseld? 
Wat dacht je dan van het maken van 
cup cakejes voor vogels, of echte 
voedertaarten? 

Bij onze warme buitenkachels is het 
heerlijk toeven terwijl je de ogen de 
kost geeft bij het “vogelmarktje”. En 
wat dacht je van een lekkere jenever, 
chocomelk of soepje om het vogelfeest 
compleet te maken?
 

Vanaf: 13.30u in BC De Klapekster, 
Kolonie 41 in Wortel, 03 383 02 08 

Activiteiten
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Activiteiten

Activiteiten

ZONDAG 24 JANUARI:  
BUSREIS NAAR DE HOEKSCHE WAARD 

Onze contacten met Nederlandse 
natuurverenigingen in de regio werken 
kruisbestuivend. Zo kunnen we nu 
kennismaken met de Hoeksche  Waard, 
en dit onder leiding van gidsen Joop en 
Rob.  
Als “eiland” ligt de Hoeksche Waard 
in een waterrijk rivierengebied 
én bovendien onder de Europese 
vogeltrekroute. De verscheidenheid aan 
vogels –zoals ganzen- is dan ook groot.
De Vereniging Hoekschewaards 
Landschap (ca 1.700 leden) heeft veel 

draagvlak in de streek en beheert 
twee bezoekerscentra: het NLC in 
Numansdorp en de voormalige 
zalmvisserij Klein Profijt in Oud 
Beijerland.

Vertrek: 8.00u aan BC De Klapekster 
Terug: rond 18.00u
Info en inschrijven: bc.deklapekster@
natuurpunt.be, 03 383 02 08, 10€ voor 
leden, 20 voor niet-leden 
meebrengen: laarzen, verrekijker en 
pick-nick

Herinnering - 28 januari 19.30u - Vogelcursus les 3

Vrijdag 29 januari  20.00u -  Lezing  - Darwin door professor Artois

Herinnering - 21 januari 19.30u - Vogelcursus les 2

VRIJDAG 22 JANUARI: SPELLETJESAVOND

In tijden van tablets en sociale media zijn er ook andere leuke manieren om de 
donkere winteravonden gezellig in vriendenkring door te brengen. Kruip uit je luie 
zetel en kom naar één van de gezelschapsspel-avonden in de Klapekster !!! Jong of oud, 
Rikken of Schaken, Monopoly of Risk, winnen of verliezen, …maakt allemaal niet uit 
… zolang we er met z’n allen plezier en leute aan beleven. Krijg terug wat voeling met 
de realiteit, laat het competitiebeest in je los, lees iemands gedachten en kom gezellig 
met ons spelen. Breng gerust je vrienden en/of een plezant gezelschapsspel mee.
Aanvang: 20.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, of Christel Elst, 0495 71 67 57
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Activiteiten

Activiteiten

ZONDAG 14 FEBRUARI: FOTO-EXCURSIE - EKSTERGOOR

De fotowerkgroep van Natuurpunt 
Markvallei organiseert op zondag 
14 februari een foto-uitstap naar het 
natuurgebied Ekstergoor.  
De foto-uitstappen zijn telkens 
bedoeld om de deelnemers de kans te 
bieden van mekaar te leren.  
 
De leden van de fotowerkgroep 
zoeken in het natuurgebied naar 
mooie foto-objecten en proberen deze 
op een zo goed en zo mooi mogelijke 
manier in beeld te brengen. Uiteraard 
breng je best je fototoestel mee, maar deelnemen is in ieder geval gratis.  
 
Bijeenkomst: 09u. aan de brug van St-Jozef 
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66

Vrijdag 12 februari  20.00u -  Lezing  - Djibouti door Jan Meyers

Ekstergoor© Wim Verschraegen  

ZONDAG 14 FEBRUARI:  SLINGEREN TUSSEN MERKSKE EN DEN 
ROOY 

Natuurpunt Markvallei en Trage Wegen Hoogstraten organiseren op zondag 14 
februari een wandeling die zich richt op de oude voetpaden die de vallei van het 
Merkske verbinden met het natuurgebied Den Rooy. Het wordt een stevige wandeling 
van ongeveer tien kilometer lang die de deelnemers langs onvermoede paden leidt. 
Vele van deze paden zijn bij het grote publiek niet bekend en bieden nochtans tal van 
mogelijkheden om het recreatief wandelnetwerk in Hoogstraten fors uit te breiden. 
Uiteraard ligt de focus ook op de natuur. Oude voetwegen vormen vaak groene 
verbindingen tussen natuurgebieden.  
Vertrek: 13.30u aan het kapelletje in Hal (Minderhout) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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Activiteiten

Activiteiten

Herinnering - 21 februari 8.30u - Vogelcursus Excursie 1

ZONDAG 21 FEBRUARI:  KOLONIEWANDELING 

Op zondag 21 februari organiseert Natuurpunt Markvallei een Koloniewandeling. 
Deze wandeling is gratis en wordt elke derde zondag van de maand aangeboden aan 
de bezoekers van het natuurgebied en geïnteresseerden.  
De natuurgids van Natuurpunt Markvallei besteedt vooral aandacht aan de natuur 
in het gebied, maar richt zich ook tot de mensen die meer te weten willen komen over 
de geschiedenis van de kolonie. Wortel Kolonie is immers een natuurgebied met een 
boeiend verleden.
Vertrek: 14.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08 

Vrijdag 26 februari  20.00u -  Lezing  - Madagascar door Riet De Strooper

VRIJDAG 19 FEBRUARI: SPELLETJESAVOND

Game of Thrones, The Hunger games, computergames, gaming on line… misschien 
allemaal wel leuk voor een koude winteravond… maar in tijden van tablets en sociale 
media zijn er ook andere leuke manieren om de donkere winteravonden gezellig in 
vriendenkring door te brengen.  
Kruip uit je luie zetel en kom naar één van de gezelschapsspel-avonden in de 
Klapekster !!! Jong of oud, Rikken of Schaken, Monopoly of Risk, winnen of verliezen, 
…maakt allemaal niet uit … zolang we er met z’n allen plezier en leute aan beleven.  
Krijg terug wat voeling met de realiteit, laat het competitiebeest in je los, lees 
iemands gedachten en kom gezellig met ons spelen.  
Breng gerust je vrienden en/of een plezant gezelschapsspel mee.
 
Aanvang: 20.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, of Bruno Vande Wiele 0478 64 16 29

Herinnering - 18 februari 19.30u - Vogelcursus les 4



Titel rubriek

 Natuurpunt Markvallei - 2016, nr. 1  21   

Activiteiten

Activiteiten

ZONDAG 6 MAART:  ZONDAGSWANDELING 

Op zondag 6 maart gaan we wandelen in het domein Lovenhoek in de Antwerpse 
Kempen. Lovenhoek heeft een grote variatie aan biotopen en is daardoor rijk aan 
zeldzame fauna en flora.
Het maakt deel uit van een veel groter natuurcomplex, dat meer dan 500 ha omvat.
Begin maart maken we kans om de vijf aanwezige spechtensoorten aan te treffen.
Misschien zijn er al voorjaarsbloeiers ...  wie weet.
 
Vertrek: 8.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel), van 
waaruit we samen verder rijden.  
Extra: Laarzen aan te raden, niet toegankelijk voor buggy’s en rolstoel. Wij vragen je 
hond thuis te laten. 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08 

Herinnering - 10 maart 19.30u - Vogelcursus les 5

ZATERDAG 27 FEBRUARI: ALGEMENE VERGADERING - 
VERENIGINGSAVOND

Op zaterdag 27 februari organiseert Natuurpunt Markvallei zijn jaarlijkse 
verenigingsavond. We komen gezellig bijeen, eten een hapje en genieten van de 
jaaroverzichten, ….het  feestcomité heeft zoals altijd enkele verrassingen in petto en 
het thema van de avond blijft zoals altijd een goed bewaard geheim.  
Voor 10 euro per persoon mag je een hele avond mee-eten en drinken. Voor mensen 
die de werking van onze Natuurpuntafdeling niet goed kennen, is dit natuurlijk een 
kennismaking die kan tellen. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.00u. 
De avond start met een algemene vergadering. We geven kort een beeld van onze 
werking en blikken vooruit op 2016. 
 
Aanvang: 19.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

Vrijdag 11 maart  20.00u -  Lezing  - Noorwegen door Bart en Karolien

Herinnering - 13 maart 8.00u - Vogelcursus Excursie 2
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Activiteiten
Herinnering - 16 maart 20.00u - Cursus Macro-Invertebraten

ZONDAG 20 MAART:  KOLONIEWANDELING 

Op zondag 20 maart staat de lente aan de deur in Wortel Kolonie. Om 14 uur staat 
een gids van de natuurvereniging klaar om de mensen in het natuurgebied rond 
te leiden. De natuurgids heeft vooral aandacht voor de veranderende natuur in 
de kolonie, maar heeft het natuurlijk ook over de boeiende geschiedenis van het 
prachtige gebied. 
Vertrek: 14.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

Herinnering - 23 maart 20.00u - Cursus Macro-Invertebraten

VRIJDAG 25 MAART: FOTO-CAFE   ZWART/WIT

Bedoeling van het fotocafé is dat amateurfotografen op een aangename manier 
ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen brengt 5 foto’s mee die te maken hebben 
met het thema, en 5 andere natuurfoto’s 
De foto’s worden dan, bij het nuttigen van een drankje, besproken. Het is een manier 
om veel bij te leren en uiteraard staan de mensen van de fotowerkgroep iedereen met 
raad en daad bij en worden handige tips gegeven.
Bijeenkomst: 20.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66

Activiteiten

DINSDAG 22 MAART: NATUURPRODUCTEN VOOR JE HUID

Geen parabenen en vaseline maar bijenwas en kamilleolie om je eigen dagcrème 
of lippenbalsem te maken. Wil jij dat ook proberen? Dan maak je zelf een bereiding 
die je ook mee naar huis neemt. Bieke Roovers, herboriste, zal deze workshop 
begeleiden. 
Aanvang: 19.30u in het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Prijs: 4 euro voor leden Velt en Natuurpunt en 8 euro voor niet-leden - maximum 16 
deelnemers 
Inschrijven: info.noorderkempen@velt.be - Ann Aertsen 03 313 01 33
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Activiteiten

Jaarplanning 
Fotowerkgroep

Planning excursies 2016:  

Zondag14 februari Ekstergoor 09u : Brug Sint-Jozef  

Zondag 17 april Bolkse Beek 08u :  Bolks heike 

Zondag 19 juni De Rooy 07u : kerkplein Meerle  

Zondag 28 augustus de haven Antwerpen (op zoek 
naar bruin blauwtje)

14u : P&R Loenhout (E19)

Zondag 16 oktober Elsakker 08u : kerkplein Meerle 

Zondag 18 december Duivelskuil 09u : brug Sint-Jozef 
 

Planning fotocafés 2016:  
 
25 maart  : zwart/wit
27 mei :  tegenlicht
23 september : insecten 
25 november : beken en rivieren

Thema’s fototentoonstelling BC De Klapekster 2016: 
 
Jan - feb - maa : cirkels in de natuur 
Apr - mei - jun : Elsakker 
Jul - aug : vlaamse natuur vanuit de hemel, door Wouter Pattyn
Sep :  René Van Echelpoel 
Okt - nov - dec : natuurreisfoto’s leden 

Meer info: verschraegen.wim@telenet.be
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De afgelopen 3 maand deden 
we...

EEN ZWARTWORDENDE 
WASPLAAT IN WORTEL 

KOLONIE

Gespot in de Markvallei

EEN HOORNAAR AAN DE 
KLAPEKSTER

EEN PAUWOOGPIJLSTAART IN 
WORTEL KOLONIE

EEN GEKRAAGDE AARDSTER IN 
DE ELSAKKER

© Wim Verschraegen  

© Wim Verschraegen  

© Wim Verschraegen  

© Carlo Van Boxel
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Stuur jou waarnemingen naar bc.deklapekster@natuurpunt.be

EEN KONIKSPAARDJE IN 
WORTEL KOLONIE

EEN KNOPSPRIETJE OP HET 
KERKHOF

EEN MIJNSPIN IN DE ELSAKKER

EEN MELANISTISCHE PIMPEL-
MEES IN DE TUIN VAN PAUL 

VERSMISSEN

© Wim Verschraegen  

© Wim Verschraegen  

© Wim Verschraegen  

© Paul Versmissen
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Activiteiten

Overzicht lezingen
LEZINGEN NAJAAR 2015 - VOORJAAR 2016

Naar goede gewoonte organiseren 
we ook dit winterseizoen een aantal 
boeiende lezingen. Alle lezingen vinden 
plaats in de Klapekster, en zijn gratis bij 
te wonen. 

Bijeenkomst: 20.00u Klapekster, Kolonie 
41, Wortel 
Info: 03 383 02 08
bc.deklapekster@natuurpunt.be 

VRIJDAG 15 JANUARI 2016: HET ‘ANDERE SPANJE’ EN MACEDONIË  - 
ERIK RAES 

Spanje is meer dan Costa’s en lange zandstranden. Het is ook een land van prachtige 
natuur met uiteenlopende fauna en flora, monumentale steden en vergeten 
bergdorpen, cultuur en levendige tradities.  Peggy en Erik bezoeken dit heerlijke 
land regelmatig en willen dit graag delen.
Macedonia, voor velen  een ongekende Balkanparel die vroeger deel uitmaakte 
van het voormalige Joegoslavië . Ook hier proberen ze  je warm  te maken voor een 
volgende vakantiebestemming boordevol natuur en cultuur. 

VRIJDAG 29 JANUARI 2016: DARWIN DOOR PROFESSOR TOM ARTOIS

Weinig wetenschappelijke theorieën hebben zo’n 
enorme impact gehad op het menselijk denken als 
Darwins evolutietheorie. Maar wat is nu eigenlijk 
‘evolutie’ en wat houdt die theorie eigenlijk in? 
Hoe werkt natuurlijke selectie? Hoe ontstaan 
nieuwe soorten?

Op al deze vragen gaat prof. dr. Tom Artois dieper 
in. Hij belicht de historische achtergrond en 
gaat ook in op andere minder klassieke vragen. 
Was Darwin wel zo uniek met zijn gedachten? 
Was het toeval dat Darwin net op dat moment 
de evolutietheorie kon uitwerken? Kortom een 
buitenkans voor iedereen die meer wil weten of 
meepraten en discussiëren over de grondslag van 
alle leven.
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Overzicht lezingen
VRIJDAG 12 FEBRUARI 2016: “VIA HET DORRE DJIBOUTI, OVER DE 
HOOGVLAKTEN VAN ETHIOPIË  NAAR HET GROENE UGANDA” 
DOOR JAN MEYERS 

Drie landen: Djibouti, Ethiopië en Uganda. Twee reizen langs de riften die deze 
drie landen verbinden. Elke regio met zijn eigen cultuur, landschappen, fauna en 
flora.  Via de Afar depressie in Djibouti reist Jan terug met u mee over de noordelijke 
hoogvlakten van Ethiopië om te eindigen in de groene parel Uganda. 

Activiteiten

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2016: ‘TONGA SOA’, WELKOM OP MADAGAS-
CAR DOOR RIET DE STROOPER

Rondtrekken op dit rode eiland is je onderdompelen in een andere wereld, een reis 
terug in de tijd. Het eiland splitste zich 165 miljoen jaar geleden af van Afrika en 80 
miljoen jaar later raakte het volledig geïsoleerd doordat India verder noordwaarts 
afdreef. 
 
Hierdoor is een geheel eigen palet aan dieren en planten ontstaan met bijzondere 
endemische soorten waarvan de lemuren wel het bekendst zijn.
Vele soorten van kameleons, gekko’s en orchideeën tref je alleen op Madagascar aan. 
De ‘allee des baobab’, bij zonsopgang en -ondergang is een streling voor het oog en fel 
gegeerd door menig fotograaf.
 
Door de centrale bergrug die over het eiland loopt kent Madagascar een afwisselend 
landschap; groene 
hoogvlakten, regenwouden, 
savannen en spectaculaire 
kalksteenformaties. 
Madagascar kent tevens 
kleine bounty eilanden 
omringd door een 
azuurblauwe zee.  

In 2014 reisde Riet in beperkte 
groep doorheen een prachtig 
stukje van dit heel bijzondere 
eiland en ontmoeten we een 
zeer hartelijke bevolking. © Riet De Strooper
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Overzicht lezingen
VRIJDAG 11 MAART 2016: NOORWEGEN DOOR BART ROYENS EN 
KAROLIEN VERSCHUEREN

Noorwegen,
Land van sneeuw en ijs,
Van steenmannetjes en trollen,
Van hoge bergen en diepe fjorden,
Van glinsterende gletsjers en groene 
dalen,
Van spiegelgladde meren en woeste 
watervallen,
Van lange dagen en korte nachten,
Van regen en kou en heerlijk 
verwarmende zon,
Land van uitersten … 

Bart en Karolien nemen jullie mee op 
hun  doorheen  Zuid-Noorwegen, van 
Alesund tot Kristiansand.

Snaken van de natuur 
Baars

naast het fietspad nabij het kanaal
lag een kleine baars in het zand.
gevangen door een visser en verloren.

de baars was hard, het had gevroren,
en daarom namen we hem mee naar huis.
we legden hem voorzichtig op een krant
en vulden een bak met warm water, maar de baars draaide 
telkens op zijn zij.
helaas kwam hij niet meer tot, leven.

al leek het even of hij nog iets zei.

Bas Rompa 

Activiteiten

© Bart Royens 
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Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft 
ze…

Tekst: Dimitri Van Pelt

Het kon een reportage van Jambers zijn, 
maar dat is het niet. ’t Is zelfs veel interes-
santer,  nl. een cursus waarin we ons bijna 
letterlijk onderdompelen in onze beken, 
rivieren en plassen en we nader kennis 
gaan maken met alle kleine, maar met het 
blote oog zichtbare, ongewervelde diertjes 
die daar leven. Om ze nog wat beter te leren 
kennen, gaan we ze ook vangen en dit met 
verschillende methodieken. En dat doen 
we dan weer op een gestandaardiseerde 
manier, zodat we aan de hand van de de-
terminaties van deze “stalen” ook nog iets 
kunnen zeggen over de kwaliteit van het 
water… Kortom een boeiende cursus over 
vieze beestjes in proper water !!!

De cursus bestaat uit 5 momenten : 
 
De eerste 2 woensdagavonden zal Dimitri 
Van Pelt, beroepsmatig met macro-inverte-
braten en vanalles in en rond het water be-
zig, jullie vooral theoretisch onderhouden.  
 
‘s Zaterdag duiken we samen met 
hem het water in en gaan we een 
staal scheppen en uitsorteren.  
 
En de laatste 2 woensdagen gaan we aan de 
slag met bino en boek om zoveel mogelijk 
beestjes op naam te brengen. Voorkennis is 
niet vereist, maar het kan wel handig zijn 
mocht je deze laatste 2 avonden een bino-

culair ter beschikking hebben. Dit is géén 
microscoop !!!, maar een erop gelijkend 
“vergrootglas” waarbij je gebruik maakt 
van direct licht en een kleinere vergroting ! 
 
Data:

• wo 16/03 van 20.00u - 22.30u
• wo 23/03 van 20.00u – 22.30u
• za 09/04 van 10.00 u– 16.00u  

(Lunchpakketje meebrengen !)
• wo 13/04 van 20.00u – 22.30u
• wo 20/04 van 20.00u – 22.30u

Inschrijven:
Inschrijven verplicht, het aantal deelne-
mers is beperkt tot max. 15 .
Inschrijven kan via bc.deklapekster@na-
tuurpunt.be, maar is pas geldig na over-
schrijving van het cursusgeld op rekening 
IBAN BE73 8601 1267 3360. De kostprijs be-
draagt € 40  voor leden en  € 60   voor niet 
leden.

Cursus

Opzoek naar macro-invertebraten©Geert Brosens

Macro-invertebraten
Cursus
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Kastanjesoep met gebakken boschampignons

Ingredienten 4pers

400 gr gekookte kastanjes versmarkt
200 gr boschampignons
1 dunne preiwit
1/3 plantje platte peterselie
1 ui
1l kippenbouillon 2 blokjes opgelost in 1l heet 
water
2 eetl olijfolie
Peper en zout

Voorbereiding  5min
 
Snipper de ui en het preiwit fijn
Snipper de platte peterselie fijn
Snij grotere champignons in kleinere stukken
 
Bereiding 20 min

1. verhit 1eetl olijfolie in een kookpot en stoof de ui glazig. Voeg het preiwit toe en stoof 
nog 2 min

2. giet er de kippenbouillon bij en laat 10min. Sudderen
3. voeg de uitgelekte kastanjes toe en laat nog 5min. Garen
4. mix de soep fijn en giet door een zeef om ze gladder te maken. Leng eventueel aan 

met wat bouillon.
5. verhit 1 eetl. Olijfolie in een pan en bak de boschampignons 2 à 3min. Op een hoog 

vuur. Kruid met peper en zout. Voeg op het laatste moment de peterselie toe

Tip
Je kan de soep een dag laten trekken zo ze beter smaakt

Kastanjesoep
Ideetje

Ideetje
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De afgelopen 3 maand deden we...

Nieuwe slechtvalkenbak in de kerktoren

Nacht van de Duisternis

Verkenningswandeling Den Rooy

Een terras vol schapen, een dorstige herder!

Vrijwilligersfeestje in de Klapekster

Ook dames aan de slag op maandag

Bodypainting in de Klapekster

Harrie Hendrickx trekt de natuurstudiewerkgroep

De voorbije maanden in beeld...
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Wandelen, natuurbeheer, genieten, ...

Fotowerkgroep in de Bonte Klepper

Lancering Bont Dikkopje

Optreden Huet & Martens

Prachtige samenwerking met Trage Wegen Hoog-
straten

Open deurdag Natuurpunt Markvallei

Cursus macrofotografie, praktijkles

Jan Fransen kreeg hoog bezoek

OPROEP
Leuke foto’s van activiteiten in onze 
afdeling mogen doorgestuurd worden 
naar verschraegen.wim@telenet.be. 
Foto’s verschijnen op zowel onze site als 
op de facebookpagina van Natuurpunt 
Markvallei. En misschien ook  in deze 
overzichtsrubriek!
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Soort in de kijker

Het bont dikkopje prijkt trots op onze  
communicatie met betrekking tot Den 
Rooy. Hoog tijd om eens wat in te zoomen 
op dit mooie, maar bedreigde vlindertje.
Tekst: Bart Hoeymans & Wim Verschraegen

Familie van de Dikkopjes

Het bont dikkopje Carterocephalus 
palaemon  behoort tot de familie van 
de dikkopjes – Hesperiidae, kleine 
snelvliegende vlinders met brede koppen 
en grote ogen, vandaar hun naam.

De familie is verdeeld in 3 onderfamilies: 
de oranje dikkopjes (onderfamilie 
Hesperiinae), de spikkeldikkopjes 
(onderfamilie Pyrginae) en de bonte 
dikkopjes (onderfamilie Heteropterinae).

De soorten van de oranje en bonte dikkopjes 
vliegen met een huppelende vlucht. 
Ze zijn geelbruin of donkerbruin gekleurd 
en relatief klein. De spikkeldikkopjes 
hebben een donkerbruine grondkleur en 
een patroon wat kleine witte vlekjes op 

de voor- en achtervleugels. De mannetjes 
van bijna alle dikkopjes zijn voorzien van 
geuren waarmee ze zich kenbaar maken 
aan het vrouwtje. 

De rupsen hebben een grote kop en slecht 
ontwikkelde buikpoten waarmee ze zich 
moeilijk kunnen vasthouden en  groeien 
langzaam. Als waardplant gebruiken de 
oranje en bonte dikkopjes grassen, de 
rupsen van de spikkeldikkopjes leven van 
kruiden (soorten ganzerik en rozen). Het 
verpoppen van de rupsen gebeurt in een 
losse cocon.

Het Bont Dikkopje

Het bont dikkopje is een klein, bont gekleurd 
(donkerbruin met geel) vlindertje. De soort 
is te vinden in (vochtige) grazige vegetaties 
in bosranden, bermen en bospaden. 
De vlinders zijn gebaat bij veel structuur 
en een mild microklimaat. De soort komt 
vooral voor op plaatsen met wat schaduw 
en beschut tegen al te hevige wind.

Bont Dikkopje 
in de kijker

bont dikkopje - bonvenzijde© Wim Verschraegen bont dikkopje - onderzijde© Wim Verschraegen
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Soort in de kijker

De vlinders vliegen in één generatie van 
begin mei tot begin juli, met een duidelijke 
piek in de tweede helft van mei.  Ze leven 
vrij kort (ongeveer 2 weken),  solitair en zijn 
vrij honkvast. 

De vlinders hebben een vrij korte roltong 
wat de voedselkeuze van de soort beperkt.  
Bij ons wordt hoofdzakelijk braam gebruikt 
als nectarbron. 

De mannetjes zijn in de vliegperiode te vin-
den op opvallende plekjes in de vegetatie. 
Deze plekjes verdedigen ze en van hieruit 
voeren ze ook korte verkenningsvluchten 
uit. Het zoeken van een partner gebeurt 
toch door het wijfje dat aangetrokken wordt 
door de geuren die het mannetje verspreid.

De eitjes worden individueel op de boven-
zijde van een oud blad van de waardplant 
(grassen, meestal pijpenstrootje) afgezet.  

De rupsen leven van het oude blad van 
de planten en ze blijven eten tot eind 
september waarna ze als volgroeide rups 
in een kokertje overwintert op enkele 
decimeters van de bodem. Plekken met hoog 
gras (structuur) zijn dan ook noodzakelijk 
voor de soort.

Verspreiding

In Nederland en Vlaanderen is de 
soort hoofdzakelijk gebonden aan 
de zandgronden, met name zandig 
Noord-Brabant en de Kempen.

In de Markvallei komt de soort nog 
op verschillende plekken voor. Ze 
heeft hier kunnen standhouden in de 
dreven en bospaden van de lichtere 
dennenbossen. 
 
De belangrijkste vliegplaats bij ons is 

Wortel Kolonie met meer dan 100 vlinders 
verspreid over de deelpopulaties. Deze 
populatie wordt al sinds 1998 gemonitord 
door de auteurs. Een tweede mooie 
populatie is te vinden in de Elsakker 
die bestaat uit enkele 10-tallen dieren. 
Verspreid in de Markvallei komen er nog 
kleinere populaties van de soort voor 
(maximaal enkele dieren) zoals in de 
Rooy en omgeving, Merksplas Kolonie, 
Rommensbos, het Moer, de Koeberg, etc… 

Het bont dikkopje kan aanzien worden 
als indicator voor structuurrijke 
open bossen met grazige vegetatie in 
bosranden, open plekken, bospaden, 
etc… We gaan ervan uit dat het bont 
dikkopje ook gebruikt kan worden als 

Biotoop Bont Dikkopje,Wortel Kolonie © Wim Verschraegen
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paraplu soort, d.w.z. dat maatregelen 
die het leefgebied van het vlindertje 
verbeteren ook voor andere soorten (die 
leven in het zelfde habitat) positief zijn. 

Monitoring

Het is belangrijk om het voorkomen 
van deze soort binnen de Markvallei 
verder op te volgen. Het gaat dan over 
verspreidingsonderzoek (waar komt de 
soort voor) en monitoring (hoe gaat het met 
de soort).

Monitoring levert bruikbare info over 
de soort en het geeft beheerders de 
mogelijkheid om in te grijpen als het 
fout gaat. Bij het monitoren van de soort 
in Wortel Kolonie hebben we gezien 
dat de soort sterk in aantal begon af te 
nemen, tot op het niveau dat we dachten 
dat ze uit het gebied zou verdwijnen.  
 
Door middel van gericht beheer (meer 
aandacht voor bosranden, aangepast 
maaibeheer, etc…) heeft het Agentschap 
Natuur en Bos het bont dikkopje in Wortel 

Kolonie kunnen redden. 

Onderstaande grafiek geeft dit duidelijk 
weer.

Mensen die willen helpen bij het monitoren 
van het bont dikkopje in Wortel Kolonie (of 
andere gebieden) kunnen contact opnemen 
met één van de auteurs.
Bronnen:
 - www.vlindernet.nl
 - www.waarnemingen.be
 - Dagvlinders in de Benelux, 2013, F.A. Bink 
& R.M.Moenen, ISBN: 978-90-9027934-3, 
uitgever: Bink, Bennekom

Bont Dikkopje op braam © Wim Verschraegen

Soort in de kijker
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Met de feestdagen in het vooruitzicht krijgt 
de Wortelse Tongklever er een uit de kluiten 
gewassen grote broer bij. Het Bont Dikkopje, 
genoemd naar het mooie vlindertje dat 
rondfladdert in Wortel Kolonie, wordt het 
drankje voor de echte jeneverliefhebber. 

Voor de bereiding van deze jenever gingen 
we opnieuw te rade bij de mensen van 
Distillerie ‘t Stookkot (Stevoort). Vanaf nu 
heb je dus de keuze tussen twee 
Natuurpuntdrankjes die er in 
de eerste plaats zijn omdat ze 
lekker zijn, maar in belangrijke 
mate ook omdat de opbrengst 
ten goede komt aan de natuur 
in onze regio.

Het “Bont Dikkopje” is een 
jonge graanjenever die 35 % 
alcohol bevat. In de fles zit een 
stengel van een pijpenstrootje 
uit Wortel Kolonie. De helder 
geelgroene drank geurt licht 
naar bloemen, heeft een frisse 
neus die lang in je glas blijft 
hangen, met een lichte toets van gras. De 
smaak is rond, zacht en heeft een afdronk 
die aan het bos doet denken.
 
Bij het lezen van deze tekst, krijg je 
ongetwijfeld het water in de mond. Het 
“Bont Dikkopje” is er gekomen omdat 
we vonden dat een volwaardige jenever 
niet in ons assortiment mocht ontbreken.  

De link  naar het vlindertje is overduidelijk 
aanwezig.
 
Het mooie etiket, getekend door Charel 
Huet, toont het “Bont Dikkopje” in al zijn 
pracht. In de fles zie je de stengel van het 
pijpenstrootje. Het pijpenstrootje is voor 
het “Bont Dikkopje” een belangrijke plant. 
Het is de waardplant, hier legt het vlindertje 
zijn eitjes.

In Wortel Kolonie (zie tekst hiernaast) 
tiert het “Bont Dikkopje” welig. 
Daarom is het pijpenstrootje in de fles 
ook afkomstig uit dit natuurgebied.  
 
We hopen dat de lekkere jenever ook een 
ambassadeur mag zijn voor deze mooie 
vlindersoort. 

Bont Dikkopje 
in het glas

Soort in de kijker
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VRIJWILLIGERSVACATURES
TAPPERS Hou je van sociale con-
tacten? Zie je het wel zitten om regel-
matig een keer achter de toog plaats te 
nemen en de bezoekers te bedienen en 
informatie te geven? Dan ben je onze 
man/vrouw voor het open houden van 
De Klapekster! 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.
be .
 

NATUURWERKER Geen zittend 
gat en zeker ook niet tuk op vergade-
ringen?  Gewoon blik op oneindig en 
gaan! Buitenlucht en samen werken 
in de natuur en de bossen!  Elke derde 
zaterdag van de maand organiseren 
we beheerswerken in één van onze 
gebieden. Elke week kan je ook mee-

werken met de ploeg die maandag-
voormiddag de handen uit de mouwen 
steekt. Info: egroenendijk@telenet.be 
 

REDACTIELID Een vlotte pen? 
Handig met de fotocamera? Misschien 
wel passioneel bezig met InDesign of 
mogelijk heel nieuwsgierig naar hoe 
het werkt? Misschien hanteer je vlot 
de tekenpen of schrijf je gedichten, 
wetenschappelijke artikels? We heb-
ben de indruk dat je deel zou kunnen 
uitmaken van ons redactieteam. Info: 
mvanopstal@telenet.be

Vaca(nat)ure
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Een raaf komt naar een raaf gesneld,
Die raaf heeft hem een vraag gesteld:
Zeg raaf! Waar valt hier iets te vreten?
Hoe komen wij dat gauw te weten?

De raaf had al zijn antwoord klaar:
Er is wel wat, ik weet al waar;
Ginds bij die treurwilg, op de akker
Daar ligt een reus morsdood, de stakker.

Door wie vermoord en met welk plan,
Daar weet zijn valk het fijne van, 
en ook zijn ravenzwarte paardje,
en thuis zijn jonge, frisse Klaartje.

De valk verdween al richting bos,
Een schurk berijdt nu al zijn ros
En thuis verwacht ons Klaartje bevend
Niet hem die dood is, maar springlevend.

Alexandr Poesjkin

Vrienden van de natuur  

Natuurpoëzie
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Contact
Natuurpunt Markvallei

Voorzitter 
Drej Oomen
drej.oomen@telenet.be

Ondervoorzitter - beleid
Bart Royens
bart.karolien@scarlet.be

Redactie
Marc Van Opstal
mvanopstal@telenet.be

Klapekster - financieën
Koen Verschueren 
koen.verschueren1@telenet.be

Beheerwerkgroep
Edwin Groenendijk
egroenendijk@telenet.be

Studiewerkgroep
Harrie Hendrickx
harrie.hendrickx@skynet.be

Contacten
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Contacten

Contact
Natuurpunt Markvallei

Natuurgidsen 
Luc Van Dun
luc.van.dun@telenet.be 

Secretaris
Jee Van Loock
jee.van.loock@gmail.com

Beheerder Den Rooy
Stijn Leestmans
stijnleestmans@gmail.com 

Coördinator Klapekster
Chris van Boxel
bc.deklapekster@natuurpunt.be

Aankopen
Jos Martens
woningenmartens@hotmail.
com

Beheerder overige 
gebieden
Bart Hoeymans
bart.hoeymans@hotmail.com
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BONT DIKKOPJE 

 

Het Bont Dikkopje,  

ideaal als opkikker voor 
jezelf en voor de natuur.  

Verkrijgbaar in 
Bezoekerscentrum  

De Klapekster 

Kleine fles: € 8 

Grote fles: € 20 


