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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 ruim 102.000 aangesloten gezinnen, 
5.000 vrijwillige medewerkers en 20.000 hec-
tare natuurgebied in beheer, is Natuurpunt de 
belangrijkste 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 
Bezoekerscentrum 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  Vrijwilligers hard aan de verbou-
wing aan het werken
 Foto: Koen Verschueren

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

Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

Onze activiteiten prijken iets minder talrijk op de kalenders 
deze maanden. En dat heeft alles te maken met de volop aan 
de gang zijnde verbouwingen van De Klapekster. Die herin-
richting vergt heel wat energie en daarom kozen we er voor 
om minder activiteiten te organiseren. Maar het resultaat zal 
dankzij de inspanningen van de werkgroep “verbouwingen” 
des te mooier zijn.

Dat neemt niet weg dat je in ons tijdschrift toch weer een flink aantal aantrekkelijke activi-
teiten en evenementen kan vinden. Trouwens, als de herinrichting van ons bezoekerscen-
trum een feit is, gaan we er met vernieuwde energie tegenaan. Een aantal van ons broeden 
nu al op enkele nieuwe ideeën. Maar eerst onze tweede (derde!) adem en rust terugvinden.

Onze afdeling kende de voorbije jaren een forse groei. Niet alleen het aantal leden steeg 
spectaculair, ook het areaal aan natuurgebieden kende een forse uitbreiding. Verder te-
kenden we vorig jaar 96 publieksactiviteiten op,  met daarnaast ook 94 vergaderingen.

Het is begrijpelijk dat de “oude” structuren in zo’n actieve vereniging niet stand houden. 
Met enkele mensen wordt de laatste maanden daarom ook nagedacht over een reorgani-
satie van onze afdeling. Om alles te kunnen behappen hebben we zeker nood aan nieuwe 
mensen, een herverdeling van verantwoordelijkheden. We willen vooral waken over het 
plezier, de gezelligheid en verbondenheid die nog altijd de grote aantrekkingskracht van 
onze afdeling zijn.

Schrik niet als we je volgende weken aan je mouw komen trekken. En als we dat niet doen, 
maar je vindt al veel langer dat je iets kan betekenen voor onze vereniging, op welke ma-
nier ook, laat het ons dan weten.

Ondertussen werden op onze laatste algemene vergadering de nieuwe statuten van de vzw 
goedgekeurd. Daar ga je niets van merken in onze werking, maar het was wel belangrijk. 
Meer dan vroeger zijn de blikken van de maatschappij op ons gericht en verwacht die 
maatschappij dat wij onze missie waarmaken. Om daar klaar voor te staan, is een ver-
nieuwde aanpak nodig. 
 

Drej Oomen, voorzitter Natuurpunt Markvallei

Voorwoord
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Kort nieuws

Kort nieuws 
Op weg naar 1.000 leden?

Het is gelukt! Natuurpunt telt in januari 
2017 maar liefst 102.000 gezinnen die zich 
trots lid mogen noemen van Natuurpunt. 
Tal van afdelingen droegen in de loop van 
2016 actief hun steentje bij aan de “Op naar 
de 100.000”-campagne. Mét resultaat! In 
totaal werden in 2016 door de afdelingen 
2.639 leden geworven. Ten opzichte van 
2015 betekent dit een stijging van maar 
liefst 75%(!) 
De gemiddelde groei in densiteit op gewes-
telijk niveau (aandeel gezinnen op totale 
bevolking binnen afdelingsgebied) be-
draagt 0,19%. Aan deze groei in densiteit 
had Natuupunt ook een wedstrijdje gekop-
peld Er werd gekozen om per provincie de 
afdeling met de grootste densiteitsgroei te 
belonen met een traktatie. In de provincie 
Antwerpen is Natuurpunt Markvallei de 
trotse winnaar.
We kregen daarom het bezoek van onze 
bewegingsconsulent Diederik De Wit. Hij 
trakteerde in naam van Natuurpunt ons 
afdelingsbestuur op lekkere hapjes en 
drankjes. De vergadering verliep nog nooit 

zo vlot.

Diederik drukte ons ook op het hart dat we 
de ingeslagen weg zeker moeten blijven 
bewandelen. “Duizend leden voor afdeling 
Markvallei liggen binnen handbereik. Dat 
wordt ongetwijfeld een doel. We wensen 
jullie heel veel succes!”
Daarom graag deze oproep: vernieuw je 
lidmaatschap, overtuig andere mensen om 
lid te worden en vooral ... laat er geen gras 
over groeien!

Op stap met de route-app van 
Natuurpunt.

Met de steun van het Europese Life-fonds 
heeft Natuurpunt een wandel-app gemaakt, 
die je terug kan vinden in de App Store of 
Google Play.
En onze Vallei van het Merkske is één van 
die mooie wandelingen! Download de routes 
en ga op stap. Onderweg vertellen ervaren 
natuurgidsen je alles over de dieren, planten 
en het landschap om je heen.

zeisteam © Yvonne Engelen
Nieuwjaarswandeling ©Wim Verschraegen
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Kort nieuws

Je krijgt onder meer gratis wandelroutes in 
heel Vlaanderen, een eenvoudige selectie 
van routes in de buurt en gebiedskaarten. 
Maar wat het speciaal maakt is dat er ook uit-
leg en foto’s bij opvallende planten, dieren en 
plaatsen onderweg gegeven wordt en dat het 
offline beschikbaar is. Download je routes 
onbeperkt en gratis via wifi

Eens je de app hebt, word je bij opstart ervan 
verwittigd als er nieuwe routes zijn bijgeko-
men.

Nieuw wandelpad aan de Witte Kei

De nieuwjaarswandeling bracht weer veel 
volk op de been. Dit maal verkenden de 75 
wandelaars een nieuw pad aan de Witte 
Kei. 
Voor het vertrek reden ze eerst naar de 
beemden langs het Merkske aan Heieinde 
in Merksplas. Hier werd een kundige uitleg 
gegeven over de inrichting van het natuur-
gebied van ANB door de ruilverkaveling.
Het nieuw wandelpad bracht hen vervol-
gens van de Witte Kei naar Voster Schoor 
waar ze het Merkske overstaken om langs 
de Nederlandse zijde terug te keren naar 
het vertrekpunt. 

Massale belangstelling voor Pad-
denoverzet

Zondag 5 maart werd een topdag voor de 
padden. Bijna honderd volwassenen en kin-
deren stonden klaar om hen veilig over de 
weg te helpen. Carlo van  Boxel was die dag 
onze gids. Aan bezoekerscentrum De Klapek-
ster gaf hij alvast wat  uitleg over amfibieën. 
Daarna ging het richting Strikkeven. Daar 
stonden Dominique Boone en haar ploeg de 

vrijwilligers op te wachten. Door het redelijk 
warme en vochtige weer hadden de padden 
er echt zin in. In het totaal werden 769 pad-
den (een record voor dit jaar! ), 19 kikkers 
en 3 alpenwatersalamanders losgelaten in de 
voortplantingspoel. Voor vele kinderen werd 
het een prachtige ervaring, voor de vrijwilli-
gers die dit elke dag doen was het in de “Week 
van de Vrijwilliger” alvast een hart onder de 
riem. 

Slechtvalk legt een ei

Den soap van den toren! We hebben een 
nieuw vrouwtje!
Toen Pierre Verbaeten begin maart foto’s 
maakte van de slechtvalken viel er op dat 
er een vrouwtje zat met een ring aan. Dit 
deed ons vermoeden dat er zich wel eens 
een nieuw koppel aanwezig zou zijn.
Bij het nakijken van de webcam merkten 
we op dat het niet alleen om een nieuw 
vrouwtje ging, maar dat er zelfs al een ei 
gelegd was. Dit is een maand vroeger dan 
de andere jaren! Maar het is wel de normale 
periode in vergelijking met de andere nest-
bakken in België en Nederland.

Wordt vervolgd! 

paddenoverzet actie ©Geert Brosens
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Advertentie
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Cursussen

Cursussen 
Noteer alvast!

We weten dat de leergierigen onder ons al een 
tijdje op hun honger zitten. Omwille van de 
herinrichtingswerkzaam-
heden in Bezoekerscen-
trum De Klapekster von-
den we het beter om in het 
voorjaar geen cursussen te 
organiseren. 

Maar die werkzaamheden 
liggen binnen enkele maan-
den achter ons. En dan is 
het onze bedoeling om de 
honger naar kennis over de 
natuur met allerlei verschillende cursussen 
te stillen. 

Hiernaast zie je een overzicht van wat er zoal 
in de pijplijn zit voor dit najaar of in 2018.

Let wel, je kan nog niet in-
schrijven voor deze cursus-
sen! Dat kan pas later, en 
daarvoor hou je best onze 
volgende Bieteutjes in de 
gaten of raadpleeg je regel-
matig onze nieuwsbrieven, 
website en Facebookpagi-
na. 

Nog even geduld!

Macrofotografie
Meteo

Spoorzoeken
Roofvogels
Dagvlinders
Natuurgids

Spinnen

PLANTENWERKGROEP - INVENTARISATIES
Ook dit jaar organiseert de Plantenwerkgroep weer zijn inventarisaties. Iedereen 
met een gezonde interesse voor studie is welkom. Maar let op, dit zijn geen gegidste 
plantenwandelingen - enige kennis van planten is aanbevolen.
  

11 mei Den Rooy 19.15u : Parking den Rooy 

18 mei Baarle Brug 19.15u : BC Klapekster

25 mei Vallei van de Mark - Pampa 19.15u : BC Klapekster

1 juni Vallei van het Merkske 19.15u : BC Klapekster

8 juni Vallei van het Merkske 19.15u : BC Klapekster

15 juni Vallei van het Merkske 19.15u : BC Klapekster

22 juni Lilse Zegge 19.00u : Kerkplein Noord Rijkevorsel

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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Beleid

Natuurbeleid 
Mega-stallen en subsidies : een update

In een vorige Bieteut hebben we 
toelichting gegeven bij de bouwaanvraag 
voor mega-kippenstallen in de vallei van 
het Merkske. Ook in Nederland neemt de 
ongerustheid over deze stallen toe. 

Verder heeft op 19 december 2016 
de gemeenteraad dan toch eindelijk 
een beslissing genomen omtrent de 
betoelaging van aankopen van gronden 
voor de natuur. In de krant kon je lezen 
dat wij daar niet mee akkoord gingen.

Tekst: Drej Oomen

Waterschap Brabantse Delta onge-
rust over mega-stallen.

Vertegenwoordigers van Natuurpunt, afde-
ling Markvallei, kregen de gelegenheid om 
tijdens de bestuursvergadering van het wa-
terschap Brabantse Delta, hun visie over de 
inplanting van mega-stallen in de vallei van 
het Merkske te komen toelichten. De plannen 
om in deze ongeschonden beekvallei twee 
compleet nieuwe industriële kippenbedrij-
ven op te richten, stuiten in Hoogstraten al 
langer op protest omwille van de aantasting 
van het nog open landschap en de grote na-
tuurwaarden in het gebied.

Bij het Nederlandse waterschap vond men in 
ieder geval gehoor, temeer omdat in Neder-
land zelf kort voordien een grote mesttank 
scheurde en het drijfmest in het Merkske 
dreigde terecht te komen. Een scenario dat 
Natuurpunt ook in Hoogstraten vreest.

De stap naar Brabantse Delta is niet onver-
wacht. De Nederlandse waterschappen Bra-

bantse Delta en de Dommel hebben immers 
met de provincie Antwerpen en de VMM in 
2015 een samenwerkingscharter onderte-
kend over het operationele waterbeheer van 
grensoverschrijdende en grensvormende 
beken en rivieren, waaronder het Merkske.

De vergunning voor deze mega-kippenstal-
len is toegekend, maar Natuurpunt Mark-
vallei gaat in hoger beroep om schorsing en 
vernietiging te vragen. Bovendien kreeg men 
bij de Provincie Noord-Brabant te horen dat 
de provincie Noord-Brabant overleg pleegde 
met de provincie Antwerpen. Daaruit bleek 
dat deze aanvraag nu vergund zou worden 
mits enkele bijkomende voorwaarden. De 
Provincie Antwerpen had in dit overleg be-
loofd dat er geen uitbreidingen zouden ver-
gund worden in de toekomst.

De bestuurders van waterschap Brabantse 
Delta waren het eenstemmig eens met deze 
analyse. Dijkgraaf Carla Moonen van Bra-
bantse Delta deed daarom een aantal toe-
zeggingen aan de vertegenwoordiging van 
Natuurpunt Markvallei. Ze gaat binnen twee 
maanden op bezoek bij de provincie Antwer-
pen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Daar 
wil ze een set heldere afspraken maken over 
de controle op de vergunningen en over het 
toezicht op de waterkwaliteit.

De bezorgdheden worden ernstig genomen, 
men wil snel handelen. De stallen Bolckmans 
zullen er komen, maar er zal vanuit de pro-
vincie en vanuit Nederland in ieder geval 
nauwlettend worden toegezien op de nale-
ving van de voorschriften.
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Beleid

Duiding bij ons standpunt over de 
subsidie-toekenning.

Er was opnieuw commotie op de gemeente-
raad van 19 december over de subsidieaan-
vraag van Natuurpunt. Het stadsbestuur van 
Hoogstraten wil nu eindelijk de subsidie van 
88.000 euro voor de aankoop van Den Rooy 
toekennen, maar Natuurpunt Markvallei 
gaat niet akkoord met de extra voorwaarden 
die opgelegd worden.

Er werden door ons twee subsidiedossiers 
ingediend voor aankoop van gronden zoals 
bepaald in het gemeentelijk reglement : één 
voor een beemd in de Vallei van het Merkske 
en één voor de aankoop van het natuurge-
bied den Rooy. Wat de subsidie voor aankoop 
van de beemd in de Vallei van het Merkske 
betreft, weten we nog nergens van. 

Wat betreft de subsidie voor de aankoop van 
natuurgebied den Rooy heeft Natuurpunt 
Markvallei zich geëngageerd tot een verder 
overleg rond een toekomstvisie voor dit na-
tuurgebied zoals openstelling wandelpad en 
behoud en versterking van de natuurwaar-
den. De natuur moet hier worden beheerd 
volgens een uitgewerkt beheerplan. Dit staat 
immers ingeschreven in het gemeentelijk re-
glement: “De aankoop van natuurgebieden 
door terreinbeherende verenigingen zoals 
Natuurpunt is het beste instrument voor het 
behoud en beheer van het natuurlijk ecolo-
gisch patrimonium in onze gemeente”. Hier 
hebben wij ons toe verbonden.

Het stadsbestuur heeft echter de uitkomst 
van het toekomstig overleg verbonden aan 
de mogelijkheid om de toegekende subsidies 
terug te vragen en dit is eigenaardig. Het is 

enerzijds niet bevorderlijk voor een weder-
zijds inzet van Stad en Natuurpunt Mark-
vallei bij het beheer en de ontwikkeling van 
natuur in Hoogstraten, anderzijds werd de 
mogelijkheid tot terugvordering niet over-
eengekomen in het engagement met het 
schepencollege van Hoogstraten. 

Naast het recht tot terugvordering zijn in het 
gemeentebesluit nog een aantal elementen 
opgenomen waarover niet was gesproken 
tussen een afvaardiging van Natuurpunt en 
het Schepencollege. Daarom heeft Natuur-
punt Markvallei aan de gemeenteraad ge-
vraagd ons eerst meer toelichting te geven en 
voorlopig de subsidie nog niet toe te kennen 
tot hier meer duidelijk over is. Om die reden 
vroegen we om een beslissing nog uit te stel-
len tot februari/maart 2017. Een voorstel dat 
door de fracties van Anders en Hoogstraten 
Leeft terecht werd ondersteund en voorge-
legd aan de gemeenteraad.  Helaas heeft de 
meerderheid (CD&V en NVA) niet gekozen 
voor verder overleg en uitleg over het in laat-
ste instantie nog eenzijdig gewijzigd voorstel.

Natuurpunt Markvallei betreurt dit zeer 
want:  ” De subsidiëring van erkende ter-
reinbeherende natuurverenigingen zoals 
Natuurpunt is voor de stad Hoogstraten de 
financieel meest voordelige en eenvoudigste 
optie om deze ecologische waardevolle ge-
bieden te bewaren”, zo stelt het gemeentelijk 
reglement terecht. 

Het is immers Natuurpunt Markvallei die het 
volledige beheer hier op zich neemt en on-
dertussen in Den Rooy zorgde voor een mooi 
en avontuurlijk wandelpad met bruggen en 
banken dat sinds oktober permanent toegan-
kelijk is  voor alle burgers.
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De afgelopen 3 maand deden we...

Reeën aan de Witte Kei (G. Brosens)

Gespot in de Markvallei...

Blauwe Kiekendief (J. Van Der Schans)
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Geef je waarnemingen in op www.waarnemingen.be !

Eekhoorn (C.Sommen)

Rode Heidelucifer - WoKol (W. Verschraegen)

Alpenwatersalamander - WoKol (V. Welling)

OPROEP
Leuke foto’s van waarnemingen 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!

Kleine en Wilde Ganzen aan de E-10 put  (W. Verschraegen)
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Uw Tuin en Dier
LAURIJS SEN MIND ERHOUT
-  www.uwtuinendi er.com -

Advertentie
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AdvertentieAdvertentie

+32 3 314 52 99 Vrijheid 119, 2320 Hoogstraten

Adidas

Oakley
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Vrijwilliger in de kijker

Vrijwilligers zijn voor een vereniging als 
Natuurpunt van goudwaarde. Daarom 
richten we in ons afdellingstijdschrift 
elke keer de schijnwerpers op één van 
onze vrijwilligers. Deze keer komt Chris-
tel Elst aan het woord. Ze maakt onder 
andere deel uit van de werkgroep rond 
de “nieuwe” Klapekster. 

Christel staat niet graag in de belangstel-
ling.  “Je hebt het me al eens een keertje 
gelapt.”, zegt ze lachend refererend naar 
een korte bijdrage over haar engagement 
in ons nationaal tijdschrift.

Klopt, maar in het kader van de huidige 
verbouwingen komt deze  bijdrage niet 
zo maar uit de lucht vallen.

Tekst: Drej Oomen 

Christel is afkomstig uit Zondereigen, en 
daar borrelt wel meer fraais op dat later tot 
ontplooiing komt in Natuurpunt. Nu woont 
ze met Koen, ook vrijwilliger in Natuur-
punt Markvallei, net buiten de Kolonie in 
Merksplas.

Heb je de passie voor natuur van huis uit 
meegekregen?

“Zeker. Thuis vonden ze het heel belang-
rijk dat de kinderen zo veel mogelijk bui-
ten zouden ravotten en de natuur in trek-
ken. Ik deed niet liever dan op verkenning 
gaan. Regelmatig kwam ik thuis met een 

gewond vogeltje om dit te verzorgen. Mijn 
grote dierenliefde was toen al duidelijk. 
Als kind vond je me altijd buiten, en dat is 
nu eigenlijk nog altijd zo.. Trouwens, ook 
de passie voor de dieren is gebleven. Voor-

Christel Elst
in de kijker

Christel Elst ©Wim Verschraegen
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Vrijwilliger in de kijker

al ook het dierenleed trek ik me heel hard 
aan. Ik werk regelmatig als vrijwilligster 
in een dierenopvangcentrum. Ik eet ook 
principieel geen vlees. Dat heeft niet alleen 
met het dierenleed te maken, maar vooral 
ook met de ecologische voetafdruk van de 
vleesindustrie en de veesector.”

Wanneer werd voor jou duidelijk dat na-
tuurbescherming je nauw aan het hart 
lag?

“Ik heb altijd het grootste respect gehad 
voor de natuur en dus is het voor mij maar 
heel logisch dat je er alles aan doet om dit 
kostbaar goed te beschermen.”

Hoe kwam je uitein-
delijk bij Natuurpunt 
Markvallei terecht? 

“Omdat natuur zo be-
langrijk voor mij is, ben 
ik al zo’n 20 jaar lid , vroeger van De Wiele-
waal vzw, later van Natuurpunt dat in 2001 
ontstond door de fusie van De Wielewaal 
vzw met Natuurreservaten vzw. 

Als je zomaar mag genieten van de natuur-
pareltjes die beheerd worden door Natuur-
punt, vind ik het niet meer dan evident dat 
je minstens lid bent om zo de werking te 
ondersteunen. ”

“Toen Koen en ik in 2006 terug verhuisden 
naar onze, roots kwam ik tijdens een wan-
deling in Wortel Kolonie terecht in De Kla-
pekster. Natuurpunt Markvallei had toen 
net een deel van de landlopersboerderij 
omgebouwd tot een mooi bezoekerscen-
trum. Het warme onthaal en de gezellige 
sfeer maakten dat ik direct verkocht was 
om zelf ook actief te worden in deze brui-
sende afdeling.”

Wat doe je vooral in onze vereniging?

“Ik heb geen vaste ‘job’omschrijving, maar 
ik probeer in te springen als men hulp kan 
gebruiken. Zo neem ik al eens een tapbeurt 
voor mijn rekening    of ga ik in op de vraag 
om eens mee te poetsen, activiteiten mee 
te begeleiden. Natuurstudie trekt me ook 
aan. Ik neem regelmatig deel aan planten-
wandelingen, de inventarisatie van water-
vogels,.... en ik maak ook deel uit van de 
werkgroep “verbouwingen”.”

En? Een plezante ervaring? 

“Sinds eind 2015 jaar zijn we met een kleine 
werkgroep aan de slag om 
het bezoekerscentrum in 
een nieuw jasje te steken. 
Het is intensief maar ik 
heb er een heel goed ge-
voel bij. Chris, Koen, Jos 
, Bart en ik vormen een 

goed team. Onze vriendschappen zijn er 
alleen maar hechter door geworden. Ik zal 
blij zijn als het klaar is, maar zal onze ver-
gaderingen ook missen.”

Wat verwacht je van de nieuwe Klapek-
ster?

“Als individu 
kan je het 

verschil niet 
maken.”

Christel Elst ©Wim Verschraegen
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Vrijwilliger in de Kijker

“De nieuwe Klapekster gaat niet alleen 
mooi zijn, maar vooral veel praktischer 
worden. Dat is zeker iets dat de vele vrijwil-
lige tappers zeker zullen appreciëren. Een 
nieuw interieur zorgt automatisch voor een 
nieuwe boost en zal ook de hele werking 
van onze afdeling ten goede komen.“

Heb je de indruk dat we met de inbreng 
van onze vereniging ook het verschil 
kunnen maken??

“Als individu kan je het verschil niet ma-
ken, maar wel als hechte groep enthousias-
te vrijwilligers die er samen hun schouders 
zetten. En zo hebben wij met onze afdeling 
Markvallei een grote verscheidenheid aan 
mensen die ieder op hun manier hun steen-
tje bijdragen. Mooi toch!.”

Wat is jouw wens voor de nabije toekomst 
in verband met de natuur en onze leef-
omgeving? 

“Ik zou willen dat iedereen tot het besef 
komt dat onze aarde het niet redt op de ma-
nier waarop we nu bezig zijn en dat ALLE 
mensen er ook daadwerkelijk iets aan gaan 
doen! Als iedereen al eens lid zou worden 
van Natuurpunt, dat zou al een goede start 
zijn! Als je even achterom kijkt naar de kor-
te geschiedenis van Natuurpunt en naar het 
bereikte resultaat, kan je niet anders dan 
vaststellen dat er heel veel bereikt werd. 
Maar dat er ook nog veel werk is. Beeld je 
eens in dat er geen vereniging zou zijn als 
Natuurpunt. Dan zou het helemaal erg ge-
steld zijn. Dus, ... lid worden!.“

Gewone pad aan de E-10 put ©Wim Verschraegen

Gespot in de Markvallei
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Activiteiten

Expeditie Natuurpunt
 Den Rooye Lantaarn

Wij zijn 6 leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool in Hoogstraten. Dat we natuur en 
bewegen belangrijk vinden, moeten we jullie vast niet vertellen. Met deze uitdaging vinden 
we het dan ook super dat we beiden kunnen combineren.

Dit jaar staat het jaarthema in onze school in het teken van beweging “Spring vooruit”.  
Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen een reeks uitdagingen aan die ze tot een goed 
einde proberen te brengen. Ook een deel van het schoolteam gaat een uitdaging aan om 260 
km te fietsen voor het natuurgebied “Den Rooy”.

We kunnen dit niet zonder jullie hulp! 

Om geld in te zamelen voor Natuurgebied De Rooy verkopen we in de gemeenteschool van 
Hoogstraten en in BC De Klapekster wafels aan 6 euro per doos. Ook organiseren we nog 3 
gegidste wandelingen in Den Rooy. We verzamelen telkens aan de parking van Den Rooy, 
Ulicotenseweg Meerle.

Zondag 9 april Gedichtenwandeling 14.00u 

Zondag 14 mei Vroege Vogelwandeling 06.00u 

Zondag 11 juni Bomenwandeling 14.00u
 

Sponsoring mogelijk!  

Jullie kunnen ons ook altijd online sponsoren.  Volg de 
onderstaande stappen:

Stap 1: Ga naar de website: www.expeditienatuur-
punt.be
Stap 2: Klik op teams
Stap 3: Zoek ons team “Den Rooye lantaarn”
Stap 4: Volg de stappen op het scherm

Door massaal te sponsoren, steunen jullie niet alleen het 
natuurgebied “Den Rooy”, maar laten jullie ook zien dat 
jullie vertrouwen hebben in ons team.

Alvast bedankt!

Joeri, Annelot, Lien, Joyce, Ann, Sindy, Julie en Koen
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Activiteiten

ZONDAG 2 APRIL:  ZONDAGSWANDELING -  DE ABTSHEIDE 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 2 april een gegidste wandeling in het 
natuurgebied De Abtsheide en de Poelberg in Rijkevorsel.  
De gebieden Absheide en Poelberg zijn een restant van de historische Ab(t)sheide, 
die zich over het grensgebied van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas 
uitstrekte. De vennen en poelen trekken heel wat bijzondere planten en dieren aan. 
Een hotspot voor salamanders en libellen. Een bewijs dat de natuur er goed boert! En 
zelf kan je er mooi wandelen tussen de gallowayrunderen en konikpaarden. Stevige 
en waterdichte schoenen zijn, vooral in natte periodes, sterk aan te raden.
 
Vertrek: 09.00u aan de kerk van St-Jozef (Kerkdreef, Sint-Jozef Rijkevorsel)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZATERDAG 1 APRIL: BAD HAIRDAY - PREPAREER UW ZEIS

De zeiswerkgroep, opererend onder de naam “Faux Gras” of vrij vertaald “Vettige 
Zeis”, is een groep die deze oude methode om te maaien terug leven inroept.  
Zeisen is een natuurvriendelijke manier om te maaien, maar het materiaal moet 
natuurlijk wel in orde zijn. Deze avond spenderen we dan ook aan het vakkundig 
haren van de zeis.  
 
Aanvang: 19.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, of Dimitri Van Pelt (0476/90 72 49)

ZATERDAG 8 APRIL: BEHEERSWERKEN IN DE ASCHPUTTEN 

Natuurpunt Markvallei gaat werken in het natuurgebied De Aschputten. De 
vrijwilligers gaan zich vooral bezighouden met de exotenbestrijding in het 
natuurgebied. Maar daarnaast zijn er nog tal van andere karweitjes die op 
bereidwillige werkhanden wachten. Onder leiding van Gie en Luc wordt het volop 
genieten van de natuur. Iedereen is welkom om een handje te komen toesteken. 
  
Bijeenkomst: 09.00u aan de personeelsingang van recreatiedomein De Mosten in 
Meer. (Hoogeind 74) 
Info: luc.van.dun@telenet.be
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ZONDAG 9 APRIL:  GEDICHTENWANDELING IN DEN ROOY 

In het kader van de Expeditie Natuurpunt organiseert het 
team “Den Rooye Lantaarn” drie gegidste wandelingen 
in natuurgebied Den Rooy. “Den Rooye Lantaarn” bestaat 
uit zes leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool in 
Hoogstraten. Natuur en bewegen vinden ze heel belangrijk.
Dit jaar staat het jaarthema in hun school in het teken van 
beweging met het thema “Spring vooruit”. 
Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen een reeks 

uitdagingen aan die ze tot een goed einde proberen te brengen. Als schoolteam 
konden ze zelf natuurlijk ook niet stil blijven zitten. Daarom gaat een deel van het 
schoolteam de uitdaging aan om 260 km te fietsen ten voordele van het natuurgebied 
“Den Rooy”.
Om geld in het laatje te krijgen voor natuurgebied Den Rooy vragen ze 5 euro per 
persoon om deel te nemen aan de gegidste wandeling. Op zondag 9 april staat een 
gedichtenwandeling geprogrammeerd. De wandeling wordt doorspekt met poëzie in 
het kader van de Groote Oorlog. Natuur krijgt een totaal andere dimensie. 
Beleef één van de grootste drama’s uit onze contreien door de ogen van een dichter 
op zondag 9 april om 14 uur.

Vertrek: 14.00u Bijeenkomst aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg in Meerle
Deelnameprijs: €5 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZONDAG 16 APRIL:  KOLONIEWANDELING

Deze wandeling is gratis en wordt elke derde zondag van de maand aangeboden 
aan de bezoekers van het natuurgebied en geïnteresseerden. Om 14 uur vertrekt 
een natuurgids aan het bezoekerscentrum De Klapekster. Iedereen die wil, mag 
gratis mee.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
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ZONDAG 23 APRIL: OPENING TOERISTISCH SEIZOEN

Natuurpunt Markvallei is ook dit 
jaar van de partij op de opening 
van het toeristisch seizoen in 
Hoogstraten. Hoogstraten zet 
al haar toeristische troeven in 
de kijker! Totaalspektakel met 
opendeurdag Toerisme Hoogstraten, 
streekspecialiteiten, torenbeklimming 
Sint-Katharinakerk, tentoonstelling, 
muziek, … en Natuurpunt. Op de 
streekproductenmarkt prijzen we 
onze onovertroffen jenevers (Bont Dikkopje en Wortelse Tongklever) aan en bakken 
we overheerlijke pannenkoeken ten voordele van ons reservatenfonds. Natuurlijk 
richten we onze blik ook op de natuur in en rond de stad.

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZONDAG 23 APRIL: FOTO-EXCURSIE MARKMEANDER

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert op zondag 23 april een foto-uitstap 
naar het natuurgebied de grote Markmeander. 
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: 08.00u aan de Vredesboom in Meer. 
Info: katrien.geert@telenet.be

© Wim Verschraegen  

© Wim Verschraegen
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ZONDAG 7 MEI:  

VROEGE VOGEL WANDELING 
Natuurpunt Markvallei organiseert elk 
jaar een vroege vogelwandeling in de 
vallei van het Merkske. De tradtitie wil 
dat van de gelegenheid gebruik gemaakt 
wordt om nadien te genieten van een 
heerlijk ontbijt in bezoekerscentrum 
De Klapekster. Ook dit jaar bieden we 
dit aan, alleen zullen we omwille van 
de aan de gang zijnde verbouwingen op 
zoek gaan naar een alternatief.

In de vroege ochtend trekken we er 
op uit om te kunnen genieten van 
het gezang van de vogels. Bijzondere 
aandacht is er voor de zingende 
nachtegalen in de vallei van het 
Merkske. Nadien kan je genieten van het 
heerlijk ontbijt. 
Je kan vertrekken om 5.30 uur of 
om 6 uur aan Bezoekerscentrum 

De Klapekster. Het ontbijt wordt 
geserveerd vanaf 9 uur.
 
Vertrek: 5.30u of 6.00u aan BC De 
Klapekster 
Info en inschrijven: bc.deklapekster@
natuurpunt.be, 03 383 02 08,  
Prijs: €5 kinderen, €8 volwassenen

Heerlijk ontbijt© Wim Verschraegen  

ZATERDAG 13 MEI: BEHEERSWERKEN IN DE ASCHPUTTEN 

Natuurpunt Markvallei focust zich met haar maandelijkse beheerswerken (elke 
tweede zaterdag van de maand) op het natuurgebied De Aschputten. De vrijwilligers 
gaan zich vooral bezighouden met de exotenbestrijding in het natuurgebied. De 
Pontische rododendron tiert ook hier welig. De ervaring opgedaan in natuurgebied 
Den Rooy zal goed van pas komen. Maar daarnaast zijn er nog tal van andere 
karweitjes. 
  
Bijeenkomst: 09.00u aan de personeelsingang van recreatiedomein De Mosten in 
Meer. (Hoogeind 74) 
Info: luc.van.dun@telenet.be
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Uw producent van plastic foliën voor 
Landbouw  Tuinbouw Woningbouw Industrie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bezoek ons nu ook online 
Sint-Lenaartseweg 26 B-2320 Hoogstraten Belgium www.hyplast.be 
tel: +32 (0) 3  340 25 50 - fax: +32 (0) 3  314 23 72 www.facebook.com/hyplast 
hog-info@rkw-group.com - www.hyplast.be  www.linkedin.com/hyplast 

 

 

Veilingstraat 25 / Achtelsestraat 11 – 2320 Hoogstraten 

Tel/fax  +32 3 336 88 77 – GSM +32 497 68 09 74 

Info@leysijzerwerken.be   /   www.leysijzerwerken.be 

Enkel op afspraak 
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ZONDAG 14 MEI:  VROEGE VOGELS IN DEN ROOY 

In het kader van de Expeditie Natuurpunt organiseert het 
team “Den Rooye Lantaarn” drie gegidste wandelingen 
in natuurgebied Den Rooy. “Den Rooye Lantaarn” bestaat 
uit zes leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool in 
Hoogstraten. 

Op zondag 14 mei staat een Vroege Vogelwandeling 
geprogrammeerd. Een natuurgids laat je kennismaken 
met de geluiden van vogels in het bos en uiteraard doen we 

moeite om zoveel mogelijk vogels te zien. Beleef één van de mooiste ervaringen in 
natuurgebied Den Rooy. 

Vertrek: 06.00u Bijeenkomst aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg in Meerle
Deelnameprijs: €5 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

VRIJDAG 19 MEI: FOTO-CAFÉ OVER WOLKEN EN WEER

Om 20 uur is iedereen welkom om het 
leerrijke aan het aangename te koppelen. 
Tijdens de fotocafés van de fotowerkgroep 
ligt de focus niet alleen op de fotografie, 
maar ook op gezelligheid. Iedereen is 
welkom. Je brengt tien door je zelf genomen 
foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen 
van een drankje, onder elkaar besproken. 

Op die manier leer je veel bij over 
sluitertijden, diafragmaopeningen, 
brandpuntafstanden, … Het thema is deze keer “wolken en weer”. Vijf foto’s over het 
thema en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar verschraegen.
wim@telenet.be of worden meegebracht op stick.

Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66

© Wim Verschraegen  
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ZONDAG 19 MAART:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert 
elke derde zondag van de maand een 
gegidste wandeling in Wortel Kolonie. 
Wil je meer te weten komen over de 
geschiedenis van dit gebied of over de 
prachtige natuur, dan is dit zeker de 
gelegenheid. 

Meewandelen is gratis! De gids van 
Natuurpunt Markvallei focust op de 
natuur en het historische erfgoed.  
 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

© Cois Sommen

ZONDAG 4 JUNI:  ZONDAGSWANDELING -  DE BROSKENS 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 4 juni een gegidste wandeling in 
het natuurgebied De Broskens, dat deel uitmaakt van de Vallei van het Merkske. 
De wandelaars worden om 8.45u op het Dorpsplein in Minderhout verwacht. Van 
daaruit rijden de deelnemers met wagens naar de startplaats van de wandeling. 

Langs oude paden door het zacht glooiende landschap van Baarle ervaart de 
wandelaar zowel hoog en droog als laag en nat! Staatsbosbeheer heeft langs het 
hoogste punt van de Broskens een laarzenpad aangelegd. Doodlopende paden leiden 
er naar de natte beemden. De lager gelegen Manke Gooren zijn niet mank. Het waren 
moerassen bij het Marksken, Marke Gooren dus. Nu is het een nat natuurgebied, met 
een echt laarzenpad. De boomkikker voelt er zich weer goed thuis dankzij de vele 
poelen en braamstruiken
 
Vertrek: 08.45u aan het dorpsplein in Minderhout
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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MAANDAG 5 JUNI: ROMMELMARKT MET PANNENKOEKEN

Op maandag 5 juni (Pinkstermaandag) 
wordt in Wortel Kolonie een 
rommelmarkt georganiseerd. Naar 
aanleiding van deze rommelmarkt 
brengen we ook de werking van 
Natuurpunt onder de aandacht van de 
bezoekers. Daarnaast maken we van de 
gelegenheid gebruik om de passanten 
onze overheerlijke pannenkoeken aan te 
bieden. De opbrengst gaat volledig naar 
ons reservatenfonds. 

Heb je zin om heerlijk te flaneren 
tussen de honderden kraampjes 
op deze rommelmarkt, om even in 
Bezoekerscentrum De Klapekster binnen 
te stappen en om onze pannenkoeken te 
proeven? Trouwens, een wandeling in 
de vallei van het Merkske vormt wellicht 
de ideale combinatie om er een heerlijk 
dagje uit van te maken. Je bent van harte 
welkom

Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZATERDAG 10 JUNI: BEHEERSWERKEN IN DEN ROOY 

Op zaterdag 10 juni organiseert Natuurpunt Markvallei beheerswerken in het 
natuurreservaat Den Rooy. Wekelijks wordt er in dit gebied hard gewerkt. Elke 
maandagvoormiddag steekt een ploeg van tien noeste werkers de handen uit de 
mouwen. Dat levert resultaat op. Om ook andere mensen de kans te bieden om zich in 
deze prachtige natuur uit te leven, organiseren we ook op een zaterdagvoormiddag 
hier natuurbeheerswerken. We focussen ons deze keer op het verwijderen van de 
Amerikaanse vogelkers 
  
Bijeenkomst: 08.45u aan het Gemeenteplein (aan de kerk) in Meerle Meer. 
Info: luc.van.dun@telenet.be

© Wim Verschraegen
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ZONDAG 11 JUNI:  BOMENWANDELING 

In het kader van de Expeditie Natuurpunt organiseert het 
team “Den Rooye Lantaarn” drie gegidste wandelingen 
in natuurgebied Den Rooy. “Den Rooye Lantaarn” bestaat 
uit zes leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool in 
Hoogstraten. 
Op zondag 11 juni staat een bomenwandeling 
geprogrammeerd.  Een natuurgids laat je kennismaken met 
de prachtige bomen die in dit natuurgebied staan. Elke boom 

heeft zijn verhaal. Ontdek de verhalen achter de bomen op zondag 11 juni om 14 uur. 

Vertrek: 14.00u Bijeenkomst aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg in Meerle
Deelnameprijs: €5 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

ZONDAG 18 JUNI: FOTO-EXCURSIE MARKMEANDER

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 18 juni een foto-excursie naar het 
natuurgebied van de Bonte Klepper in Rijkevorsel. De organisatie is in handen van 
de fotowerkgroep. De Bonte Klepper is een prachtig stuk natuur. Het landschap 
bestaat uit vochtige graslanden omgeven door bossen en heide. Door de graslanden 
lopen houtkanten. 
De deelnemers gaan op zoek naar goede foto-onderwerpen en die zullen er in deze 
tijd van het jaar volop zijn. Het is de bedoeling dat de amateurfotografen mekaar 
helpen en tips geven.

Bijeenkomst: 07.00u aan de brug Oostmalle-Rijkevorsel. 
Info: katrien.geert@telenet.be

ZONDAG 18 JUNI:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt organiseert elke derde zondag van de maand (18 juni) een wandeling in 
Wortel-Kolonie. De wandeling, met oog voor natuur en historie, vertrekt om 14 uur 
aan bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). De wandelingen zijn 
gratis.Het domein met een totale oppervlakte van circa 552 are, is gekenmerkt door 
een wel heel bijzonder landschap. Natuur is hier volop aanwezig. Het gebied maakt 
deel uit van het grensoverschrijdende natuurgebied van de vallei van het Merkske. 
Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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De afgelopen 3 maand deden we...Verbouwingen...
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...weldra open

WELDRA OPENING

De afbraakwerken zijn achter de rug. 
Als u dit leest, zijn de aannemers volop 
bezig om er iets moois van te maken.
We streven er naar om de opening te or-
ganiseren op zondag 2 juli.

Maar ondertussen bent u natuurlijk nog 
van harte welkom in de Kleine Klapek-
ster op onze sfeervolle zolder.
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VERZEKERINGEN ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

KREDIETEN WOONKREDIET – AUTOFINANCIERING – DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN AXA BANK

SPAREN EN BELEGGEN

FIETSVERZEKERING

GEZIN – ZELFSTANDIGE - KMO

Meerdorp 21

2321 Meer

T 03 315 72 54

info@vanbavelrommens.be
Erkenning fsma 11590 AcB
Ondernemingsnr 0428.550.849

www.vanbavelrommens.be

www.fietsverzekerd.be
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De afgelopen 3 maand deden we...

Nieuwjaarswandeling

Vereniging Markdal op bezoek

Fotowerkgroep in den Rooy

Joepie - een ei!

Bijscholen in de Bonte Klepper

Pannekoeken voor Den Rooy

Werken in de Halse Beemden

Op stap met Trage Wegen

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

Het Grote Vogelweekend

Zondagswandeling in Den Rooy

Paddenoverzet

Overleg monitoring boomkikkers

Algemene Vergadering

Paddenoverzet

Schaften tijdens de verbouwingen

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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Vrienden van de natuur
De Regen  

Natuurpoëzie

De regen ratelt 
op het grind.

Je ligt in bed
je bent een kind.

Je weet niet beter
en dat hoeft ook 

niet. Je laat 
een scheet en stopt

je hoofd
onder de dekens.

De regen ritselt
in het riet.

Verblijfplaats 
van de karekiet.

De roerdomp wacht.
Geduldig als een

paal stut hij de
nacht.

Het regent niet.
Het giet.

Jules Deelder
© Geert Brosens
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VRIJWILLIGERSVACATURES
TAPPERS Hou je van sociale contac-
ten? Zie je het wel zitten om regelmatig 
een keer achter de toog plaats te nemen 
en de bezoekers te bedienen en infor-
matie te geven? Dan ben je onze man/
vrouw voor het open houden van De 
Klapekster! 
Info:bc.deklapekster@natuurpunt.be
 

NATUURWERK(ST)ER Geen zit-
tend gat en zeker ook niet tuk op ver-
gaderingen?  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 
 
 
ADMINISTRATIEF MEDE-
WERK(ST)ER 
Buitenlucht, vuile handen en geploeter 
zijn niet aan jou besteed, maar je hebt 
wel een hart voor de natuur? We zoe-
ken dringend mensen die ons kunnen 
ondersteunen op administratief vlak. 
Kan je overweg met een computer? Kan 
je correct werken en heb je zin om deel 
uit te maken van ons team? Laat dan 
iets van je horen. Ingeven van activitei-
ten op verschillende sites, sociale media 
en doorgeven aan de pers, wordt dan je 
hoofdbezigheid! 
Info:bc.deklapekster@natuurpunt.be 

Vaca(na)ture
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Energie 
      voor onze 

 toekomst!

meer

www.ebem.be
Industrieweg 3-5  •  B-2330 Merksplas        tel 014 43 10 31    

  fax 014 43 10 32        info@ebem.be



test

40   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 2 

  Een echt Kempens volmoutbier van hoge gisting met
 het kenmerkende aroma van gagel (Myrica gale).
Gagel is een struikje dat groeit op veenachtige gronden zoals in het 
natuurreservaat De Liereman in Oud-Turnhout.
Gagel was de voornaamste smaakmaker in
de middeleeuwse gruitbieren (gruit = kruid).
Gageleer is het eerste hedendaagse bier waarin
gagel opnieuw wordt gebruikt. 

Gageleer cvba-so is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.
De opbrengst van de Gageleer-bieren is bestemd voor
de aankoop en het onderhoud van natuurreservaten.
Meer inlichtingen en verkooppunten zijn te vinden op de website.

The Belgian Specialty Beer

www.gageleer.be


