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‘t Bieteutje

ÉÉN DOEL, ÉÉN MISSIE
De Gerooyde Struiken
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Over de afdeling Voorwoord

Natuurpunt Markvallei
Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

Hartverwarmend en vooral ook hoopgevend was het om zien 
hoe de eerste activiteiten voor kinderen in onze afdeling met 
veel enthousiasme beleefd en begeleid werden. Paddenover-
zet, bushcraft, ... en binnenkort paaseitjes rapen in natuur-
gebied Den Rooy, een zintuigentocht en leren fotograferen. 
Natuurervaringen op jonge leeftijd zijn bepalend voor de vi-
sie op natuur en omgeving. Daarom is het ook zo belangrijk 
dat we hier aandacht voor hebben.

De Gerooyde Struiken scharen zich ondertussen eensgezind achter hun slogan “Vier strui-
ken, één doel, één missie!” en het is duidelijk dat ze er voor willen gaan. Met hun deelname 
aan Expeditie Natuurpunt proberen ze zoveel mogelijk financiële middelen te verzamelen 
om ons aankoopbeleid in de regio te ondersteunen. Je leest meer over hun acties in dit 
Bieteutje.

In het najaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programa, belangrijk voor de 
natuur in onze gemeenten. We hebben alvast ons memorandum klaar en bezorgen het aan 
de verschillende fracties van Rijkevorsel, Baarle-Hertog en Hoogstraten. Benieuwd naar 
de manier waarop ze hiermee aan de slag gaan en wellicht bepalend voor onze stem. We 
zorgen er in ieder geval voor dat onze leden de antwoorden van de verschillende politieke 
families op onze vragen te lezen krijgen. Alleen op die manier kunnen zij een verantwoor-
de stem uitbrengen.

En vooraf toch ook nog een beetje aandacht voor de officiële opening van de Kempentocht 
(22 april). Deze  wandelroute, die enkel over onverharde wegen gaat en de Vallei van het 
Merkske verbindt met het  Turnhouts Vennengebied, is het resultaat van samenwerking.  
Het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Staatsbosbeheer werkten samen met Tra-
ge Wegen en Toerisme Antwerpen om dit te realiseren. Binnenkort kunnen wandelaars 
dus nog meer genieten van de prachtige natuur in onze afdeling. De natuur vaart wel bij 
de inzet van veel van onze mensen. We hopen dat iedereen die inspanningen ook naar 
waarde weet in te schatten.

Drej Oomen, voorzitter Natuurpunt Markvallei

Voorwoord

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 22.000 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  beheerwerken in Den Rooy
Foto: de maandagploeg 
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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
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Kort nieuwsKort nieuws

Kort nieuws 
Slechtvalkennieuws

Naar jaarlijkse gewoonte komt er rond deze 
periode telkens weer wat nieuws omtrent het 
wel en wee van onze lokale slechtvalken. Wat 
het effect van een kertoren in de steigers be-
tekent op het broedsucces is, weten we nu nog 
niet. Maar we houden het koppeltje in het oog!

Succesvolle paddenoverzet

Zondag 11 maart was er een zeer succesvolle 
paddenoverzet aan de Eindepoel. Er wer-
den 563 gewone padden, 53 kikkers (bruine 
en groene), 16 alpenwatersalamanders en 1 
kleine watersalamander overgezet naar het 
Strikkenven. En dat allemaal met de opkomst 
van wel 75 enthousiaste helpers!

Wandelen met Ekstertje Klap

In het begin van de lente willen we hier-
bij nog eens even vermelden dat je in het 
Bezoekerscentrum De Klapekster een rug-
zakje kan ontlenen om samen met Ekstertje 

Klap een toffe en avontuurlijke wandeling 
met de kinderen te maken. 

Aankoop in de Aschputten

Eind februari konden we vol trots de aan-
koop van een klein perceel natuur in het ge-
bied “De Aschputten” in Meer melden.  Het 
gaat om een perceel bos met een oppervlakte 
van 49a 35ca. 

Op het stuk grond staan drogere dennenbos-
sen met ondergroei van vooral Amerikaan-
se vogelkers, pontische rhododendron (be-
perkt) en inheemse bomen en struiken. De 
aankoop van dit perceel maakt het mogelijk 
enkele percelen die Natuurpunt Markvallei 
al in eigendom heeft met mekaar te verbin-
den. De afdeling heeft met Leadermiddelen 
in de Aschputten een wandelpad met bebor-
ding en knuppelpad gerealiseerd. 

Het is een vrij onaangetast gebied dat vooral 
beheerd wordt door de vrijwilligers van het 

beheerteam van de afdeling. Exotenbestrij-
ding, hakhoutbeheer van houtkanten, het 
vrij maaien van het wandelpad, gidsen van 
groepen … De beemden worden gemaaid, 
gehooid en begraasd door bevriende land-
bouwers. 
Vlakbij recreatiedomein De Mosten bieden 
de Aschputten de bezoekers ook de moge-
lijkheid de natuur in te trekken. 

Hoeveel uilen kan je vinden?

Henk Sol woont in het huis van wijlen Witte 
Henk Siemons. Daar hoort hij regelmatig een 
bosuil roepen. 
Bij een wandeling door het bos vond hij res-
ten van een kerkuil met een ring. Deze ker-
kuil bleek het jaar voordien geringd te zijn in 
de Klinketstraat 19 in Wortel. 
Een beetje later vond hij een dode steenuil 
in de schoorsteen van  het oude bakhuis van 
Witte Henk. In de winter vond hij een dode 
ransuil. Nu hoopt hij nog op één uilensoort: 

een levende oehoe.

Fotowerkgroep in de prijzen

De Fotowerkgroep van onze afdeling was 
weer sterk op de fotowedstrijd van de vo-
gel- en natuurwerkgroep Zundert. Wim 
Verschraegen behaalde de eerste prijs in de 
categorie fauna. Els Roos echter haalde maar 
liefst 3 prijzen: eerste in de categorieën land-
schap en flora en tweede in de categorie fau-
na. En Chris Bal haalde ook nog de publieks-
prijs binnen.

Zoektocht met
 het hele gezin

Ontdek de natuur
 met Ekstertje 

Klap.

Gezinsrugzakje

Op stap met
EKSTERTJE KLAP

 in Wortel Kolonie.

Huur rugzakje € 5
Met een rugzakje gevuld met leuke 
speeltjes, ga je op stap.
Je gaat op zoek naar opdrachtjes die 
verstopt zijn in de Kolonie. Ekstertje Klap 
wijst de weg.

BC De Klapekster, Kolonie 41, 2323 Wortel.
bc.deklapekster@natuurpunt.be

©Vogel- en natuurwerkgroep Zundert

©Wim Verschraegen

©Koen Verschueren

©Vogel- en natuurwerkgroep Zundert



test Titel rubriek

6   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  7   

Advertentie

 
 

 
 
 

 
 
 

             
     Voor leden van Natuurpunt:  

 
                 -10% op monturen 
             -10% op glazen 
             -10% op zonnebrillen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo, Silhouette, Prada, Dolce & Gabbanna, Porsche, Monoqool, Ray Ban, Kinto,  
Gold & Wood, Feb 31, Lunor, Garrett Leight, Giorgio Armani, Emporio Armani, Gucci,  
Bottega Veneta, Chloé, Xavier Garcia, Boss, Salvatore Ferragamo, Alain Mikli,  
William Morris, Ioko Inyaké, …  
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Expeditie NatuurpuntExpeditie Natuurpunt

In 2015 kocht Natuurpunt Markvallei het 42 ha groot bosdomein Den Rooy in Meerle.                           
De plannen zijn ambitieus: Dit natuurgebied biedt kansen voor dieren en planten en leent 
zich voor de aanleg van een mooi en avontuurlijk wandelpad. Maar dat gebeurt niet zo 
maar.

Vier struiken, één doel, een missie 

Hier zijn heel veel werkende handen voor nodig. Het begon met een bescheiden groep 
jong-gepensioneerden en enthousiastelingen. “De maandagploeg” steekt nu wekelijks de 
handen uit de mouwen om de meer dan 100 ha natuur van Natuurpunt Markvallei goed te 
beheren. Het enthousiasme van de vrijwilligers werkt ondertussen aanstekelijk en de groep 
wordt alsmaar groter. In een gezellige, kameraadschappelijke sfeer actief bezig zijn in de 
natuur is een mooie hobby!

Toen de oproep verscheen deel te nemen aan Expeditie Natuurpunt voelden ze zich onmid-
dellijk aangesproken. Jaarlijks organiseert Natuurpunt ‘Expeditie Natuurpunt’, een twee-
daagse avontuurlijke tocht door Vlaamse natuurgebieden, met als doel geld in te zamelen 
voor de aankoop en het herstel van het favoriete natuurgebied van de deelnemers.

Met de naam “De Gerooyde Struiken” gaat de ploeg van Natuurpunt Markvallei proberen 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het natuurgebied Den Rooy. De naam verwijst 
naar de grote hoeveelheid struiken van exoten die ze verwijderden in Den Rooy. 

Jos, Danny, Koen en Carlo vertrekken za-
terdag 23 juni voor de fietstocht van 260 
kilometer, door de natuur van Vlaande-
ren, en worden zondag 24 juni aan de 
finish verwacht. 

Een tocht van Diksmuide naar Meche-
len, waarin zij fysiek èn geestelijk ge-
steund worden door Marcel en Yvonne. 
Het wordt een zware dobber, maar de 
teamspirit zit erin. Ze zullen ervoor 
gaan!

Expeditie Natuurpunt
 De Gerooyde Struiken Activiteiten en sponsoring 

Ze verkopen niet alleen heerlijke wafels om geld in te zamelen, maar organiseren ook 
verschillende activiteiten.

Vrijdag 20 april Quiz-avond in  de Parochiezaal van Wortel 19.30u 

Vrijdag 4 mei Overheerlijke Paëlla avond 19.00u 

Zaterdag 26 mei Overheerlijke Paëlla avond 19.00u

Meer info over deze actviteiten vind je in de kalender verderop in deze Bieteut.

Maar als je hen liever via een overschrijving wil steunen kan dat natuurlijk ook.  Bepaal 
zelf welk bedrag je wil sponsoren per km.  Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar 
(als je bv. 50 euro stort, krijg je via de belastingaangifte 24 euro terug!) 

On-line storten kan via deze link  https://expeditie.natuurpunt.be/pro-
ject/9132 of via de QR code.

Je kan ook overschrijven op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 .  
Vergeet niet te vermelden: EXPEDITIE De Gerooyde Struiken

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

HEEL HET TEAM VAN DE 
GEROOYDE STRUIKEN 

IS ERG BLIJ MET JULLIE 
STEUN!
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De afgelopen 3 maand deden we...

Spreeuwen - Minderhout (W. Verschraegen)

Gespot in de Markvallei... Geef je waarnemingen in op www.waarnemingen.be !

Heidelucifer - Wortel Kolonie  (W. Verschraegen)

OPROEP
Leuke foto’s van waarnemingen in onze af-
deling mogen doorgestuurd worden naar 
verschraegen.wim@telenet.be. 
Foto’s verschijnen op zowel onze site als op 
de facebookpagina van Natuurpunt Mark-
vallei. En misschien ook  in deze overzichts-
rubriek!

Grijze zandbij, met parasitair Zandbijwaaiertje! - Wortel-kolonie  (W. Verschraegen)

Knobbelzwanen - Den Aard (G. Brosens)

Koereiger met koe - Zondereigen (C.Sommen)

Castelreesche heide (W. Verschraegen)
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Advertentie AdvertentieAdvertentie

+32 3 314 52 99 Vrijheid 119, 2320 Hoogstraten

Adidas

Oakley



test Titel rubriek

14   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  15   

Vrijwilliger in de kijkerVrijwilliger in de kijker

Natuurpunt is een vrijwilligersvereni-
ging. Zonder de belangenloze inzet van 
heel veel mensen staan we nergens. Met 
veel plezier zetten we daarom in ons tijd-
schrift mensen in de kijker die samen 
met ons het verschil maken voor de na-
tuur in onze regio.

Tekst: Drej Oomen 

Deze keer trekken we naar Meerle, vlak te-
gen het natuurgebied De Elsakker wonen 
Carlo van Boxel en Yvonne Engelen. Je ziet 
het al aan de tuin... hier wonen mensen met 
een groot hart voor de natuur.

Wat trekt jullie aan in de natuur?

Yvonne:” Voor mij is de natuur een basis-
recht en een spiegel, heel puur. Een baken 
waar ik altijd terug naartoe mag komen. 
Tijdens een wandeling in de natuur ziet al-
les er anders uit. Het geeft me de vrijheid 

die ik nodig heb, om te kunnen zijn wie ik 
ben.”
Carlo:” In de natuur kom ik tot rust! Het is 
mooi te zien dat in de natuur alles samen-
hangt. Het één kan niet zonder het ander!

Is natuur op enige manier in jullie jeugd 
aanwezig geweest?

Y: “Ik woonde in een vrij rustige wijk in 
de stad tot mijn 9 jaar. Mijn ouders hadden 
een stukje bos met een stacaravan er op. Elk 
weekend werd er met heel de familie een 
wandeling uitgestippeld, altijd eindigend 
met een bezoekje aan de speeltuin. Ook hut-
ten bouwen en bomen klimmen was er bij. 
Mijn vader had ook een volière met vogel-
tjes, maar met een verharde achtertuin…. 

Toen ik verhuisde naar het platteland en 
vriendinnen kreeg waarvan ze thuis land-
bouwer waren, ging er een hele andere we-
reld voor me open. De vrijheid die ik toen 
voelde, was heel bijzonder! Plots kon ik 
buiten spelen zonder rekening te moeten 
houden met auto’s op straat, struinde ik in 
sloten en speelde ik op hooibalen. Ik zeg al-
tijd dat ik het gevoel heb dat ik toen pas echt 
ben beginnen te ‘leven’.”

C : “Niet specifiek. Wel werd er bij ons re-
gelmatig gewandeld in de natuur tijdens 
vakanties. Ook was ik altijd buiten aan het 
spelen in de velden. In mijn jeugd viste ik 
veel.  Het was zalig, genieten van de rust en 
de natuur aan de waterkant van de Mark en 

aan de rand van een vijver van mijn groot-
vader aan de rand van Den Elsakker.”

Is natuur een levensnoodzakelijk onder-
deel van jullie leven?

Y: “Ja, een basisrecht zoals ik al zei. Ik kan 
niet meer zonder. Omdat ik gaan beseffen 
ben dat we allemaal een deel van die natuur 
zijn. Als we dus goed voor de natuur zorgen, 
zorgen we ook goed voor onszelf.”

C : “Hoe langer hoe meer! Hoe meer je leert 
over de natuur hoe meer je van de noodza-
kelijkheid ervan overtuigd raakt.”

Op welke manier proberen jullie zoveel 
mogelijk natuur in jullie dagelijks leven 
binnen te halen?

Y: “Dagelijks maak ik minstens één wande-
ling (met de hond), al is het maar even in 

het bos. Onze tuin wordt ook hoe langer hoe 
meer  ‘natuurlijker’ opgevat: als voedsel, 
schuilplaats (èn broedplaats) voor allerlei 
dieren en planten. We hebben ook konij-
nen, schapen, en plannen dit jaar ook weer 
een kippenren èn een biologische moestuin 
in.”

C : Dat begint thuis. Wij hebben het voor-
recht om aan de rand van Den Elsakker te 
wonen waardoor we snel even de natuur in 
kunnen. Al is het maar om even met de hond 
te gaan wandelen. Ook proberen we onze 
tuin zo in te richten dat het aantrekkelijk 
wordt voor allerlei dieren.
Ook door het mountainbiken kom ik heel 
vaak in de natuur!”

Hoe kwamen jullie in contact met Na-
tuurpunt?

Y: “Eerst waren we jarenlang steunend lid. 
Gewoon omdat je weet dat dit nodig is. We 
voelden dat we iets moesten doen.”

Yvonne en Carlo
in de kijker
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C : “Volgens mij zijn we al lid sinds onze 
trouw in 1987. Maar door ons drukke leven 
hebben we nooit de tijd gevonden of ge-
maakt om hier meer mee te doen.”

Hoe werden jullie dan actieve vrijwilli-
gers binnen Natuurpunt?

Y: “Ik wilde al jarenlang de cursus natuur-
gids volgen. Toen ik de eerste keer aan Carlo 
vroeg om mee te gaan (jaren ’90?), had hij 
het nog veel te druk op zijn werk. Zijn hoofd 
stond er niet naar. In 2012 heb ik het nog 
eens gevraagd, en was blij verrast toen hij 
plots ‘ja’ zei. Die cursus heeft ons ‘gepakt’ en 
enthousiast gemaakt. 

Medecursisten (Marcel Verschueren, Carla 
Peerden) zijn heel goede vrienden gewor-
den. Als je in je vriendschap zo’n hobby en 
enthousiasme kunt delen, wordt je enthou-
siasme alleen maar groter. We leerden de 
mensen van de plaatselijke afdeling beter 
kennen omdat zij ook de lessen en excursies 
leidden, en het klikte. We zijn dan actief ge-

worden als natuurgidsen, en later ook  bij 
andere activiteiten.

C : “Doordat Yvonne de cursus natuurgids 
wou  volgen en ik op dat moment serieus in 
de lappenmand zat. Ik kon toen niet meer 
gaan fietsen of überhaupt : sporten! Daar-
door kreeg ik  veel “vrije” tijd. In eerste in-
stantie ben ik meegegaan uit interesse en 
had totaal niet de ambitie om ook effectief 
gids te worden. Maar het enthousiasme van 
Yvonne, de afdeling en enkele medeleerlin-
gen werkte zeer aanstekelijk!”

Vrijwilliger in de kijker Vrijwilliger in de kijker

Wat trekt je aan in de werking van onze 
vereniging?

Y :”De ongedwongen sfeer tussen de actie-
ve leden van Natuurpunt Markvallei maakt 
dat je je ei kwijt kan. Je voelt ook gewoon 
dat je inspanningen gewaardeerd worden. 
Samen voor één doel gaan, er is niets mooi-
ers!  En er wordt heel veel gelachen, niet 
om elkaar, maar met elkaar! Een heerlijke 
ontspannende hobby.”

C : “Samen voor iets staan/gaan. Je bent tot 
niets verplicht en kan er zoveel tijd in ste-
ken als je zelf wil of kan. Het enthousiasme 
van de harde kern werkt 
aanstekelijk. Dat enthou-
siasme mogen delen, ik 
denk dat we er ook al wel 
een klein beetje deel van 
uitmaken.”

Wat zou volgens jullie 
beter kunnen in Natuur-
punt?

Y: “Onze afdeling wordt 
groot, en we moeten uitkijken dat we niet 
uit onze voegen barsten. We moeten er 
over waken dat we een goede organisatie 
en structuur, communicatie en actieve 
vrijwilligers behouden. We moeten blijven 
zoeken naar mensen die mee hun schou-
ders onder dit project willen zetten.”
C : “Ja dat merk je wel. We moeten blijven 
zoeken naar nieuwe mensen om er voor te 
zorgen dat het werk niet altijd op de zelfde 
schouders terecht komt.”

Ervaren julllie het werk dat jullie verrich-
ten als belangrijk? En hoe kijkt jullie omge-
ving er naar?

Y: “Ik vind het heel belangrijk om mensen 
het nut van de natuur en biodiversiteit bij te 
brengen. Ook wil ik de mensen laten voelen 
wat de natuur voor hen en hun welzijn kan 
betekenen. Ik ben actief als natuurcoach, 
en zie daar wat het kan betekenen voor 

mensen die er open voor 
willen staan.

Onze omgeving denkt 
soms wel eens dat we er 
teveel tijd in steken. Dat 
is soms ook wel zo, ons 
enthousiasme speelt ons 
soms parten. Daarom zijn 
die goede organisatie en 
meer actieve vrijwilli-
gers zo nodig. Want we 

kunnen samen zulke mooie èn leuke din-
gen doen.”

C : “Als lid van het beheerteam kan je echt 
wel bijdragen tot meer en betere natuur in 
je directe omgeving. Het is vaak lomp en 
zwaar werk maar wel belangrijk dat het 
gebeurt!

Mijn omgeving heeft respect voor mijn in-
zet voor Natuurpunt en zien ook wel in dat 
er soms wat tegengas nodig is! Om met het 
devies van “De Gerooyde Struiken” te ein-
digen: “Vier struiken, één missie, één doel!”

“Het 
enthousiasme 

werkt 
aanstekelijk”
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Er zijn geen redenen waarom je niet nog iets zou bijleren. En dat kan nu door onder andere 
volgende interessante cursussen, die telkens plaatsvinden in Bezoekerscentrum De Klapek-
ster.
Inschrijven voor deze cursussen doe je voortaan online via de link die onderaan de cursus 
wordt weergegeven. Nadien volgt nog een een mail met de uitnodiging tot betaling.  Je in-
schrijving is definitief na overschrijving van het cursusgeld, met vermelding  van de cursus-
naam.

Dagvlinders 

Vlinders staan bekend als vrolijke fladderaars. Wie houdt er niet 
van vlinders? Wie een beetje oog heeft voor deze sierlijke insec-
ten, merkt al snel dat zelfs in een eenvoudige tuin verschillende 
vlindersoorten voorkomen. Deze cursus leert je aan de hand van 2 
interactieve lessen én een excursie in het veld vlinders herkennen. 
Ook hun leefwijze komt uitgebreid aan bod. Bovendien geeft lesge-
ver Joeri Cortens tips om jouw tuin of natuurgebied vlindervrien-
delijk te maken.

Prijs: Leden Natuurpunt: € 24    Niet-leden: € 45 

Donderdag 26 april Theorie 19.30u - 22.30u 

donderdag 3 mei Theorie 19.30u - 22.30u

Zaterdag 5 mei Praktijk 14.00u - 17.00u

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-dag-
vlinders-wortel-26016 of de QR code.

Kennismaking met spinnen 

Geloof jij nog dat je jaarlijks 8 spinnen opeet tijdens je slaap? Of dat 
die spin in je slaapkamer je de hele tijd zit te beloeren? Ja? Hoog tijd 
om een cursus ‘Kennismaken met spinnen’ te volgen! 

In deze cursus doorprikken we niet alleen fabeltjes en ontkrachten 
we clichés, maar leer je vooral meer over de intrigerende leefwijze 
van de meer dan 600 spinnensoorten in Vlaanderen. Zo leer je dat het 

CursusCursus

Cursussen
 Je bent nooit te ? om te leren

ene web het andere niet is en kom je eindelijk te weten wat die spinnen altijd in de badkuip 
doen.  Ook krijg je een overzicht van de belangrijkste spinnenfamilies, die we tijdens de ex-
cursies gaan zoeken. Een aantal gemakkelijk herkenbare soorten, die misschien ook in jouw 
tuin voorkomen, leer je tijdens deze cursus kennen. 

En misschien vind je spinnen, na het volgen van deze cursus, toch eerder nuttig dan vies?

Prijs: Leden Natuurpunt: € 24    Niet-leden: € 45

Donderdag 13 september Theorie 19.30u - 22.00u 

Donderdag  27 september Theorie 19.30u - 22.00u

Zaterdag  29 september Praktijk 09.00u - 12.00u

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.be/agenda/cur-
sus-kennismaking-met-spinnen-wortel-26790 of de QR code.

Natuurgids

De cursus Natuurgids bestaat al meer dan 50 jaar. Natuurgidsen 
zijn in alle takken van de natuurbehouds- en milieubeweging 
actief. De cursus Natuurgids is bovendien erkend als specialisatie 
binnen de gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen.

In deze cursus werk je rond een brede waaier aan thema’s.  
Je ontdekt hoe dieren, planten en landschappen samenleven en je 
krijgt een stevige basis rond ecologie en natuurbeheer. Tijdens de methodieklessen leer je 
hoe je een boeiende wandeling uitstippelt en groepen gidst. Daarnaast ga je regelmatig op 
excursie met ervaren gidsen en bezoek je natuurgebieden in de buurt.

De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan ongeveer de helft natuurexcursies zijn. De 
activiteiten worden gespreid over een jaar zodat je de natuur in ieder seizoen leert kennen. 
Na je eindopdracht ontvang je het getuigschrift van Natuurgids. Met dit getuigschrift kan je 
later een gidsenbadge van Natuurpunt CVN behalen, na het aantonen van praktijkervaring 
en gespecialiseerde didactische of inhoudelijke bijscholing. 

De theorielessen vinden plaats op donderdag van 19u30-22u30. De excursies op zaterdag 
van 9u00-12u00.  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De eerste bijeenkomst is op 
20 september 2018 en de afronding is op 20 juni 2019.

Prijs: Leden Natuurpunt: € 216    Niet-leden: € 240   jonger dan 25 jaar: € 180

Inschrijven en meer info op https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-na-
tuurgids-markvallei-27353 of de QR code. 

©Marc Van Opstal

©Wim Verschraegen

©Wim Verschraegen
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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 

 

 

 

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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Beheer Beheer

Sinds de oprichting van de maandagbe-
heerploeg in 2016 zijn de uitgevoerde 
werken in onze reservaten bijna niet 
meer bij te houden.
We bespreken in dit overzicht de belang-
rijkste en meest in het oog springende 
beheerwerken.
Tekst: Stijn Leestmans

Hakhoutbeheer

De laatste twee winters zijn we begonnen 
met de houtkanten van de Halsche Beem-
den en de Aschputten in hakhoutbeheer te 
steken. Dwz in blokken van ongeveer 30 
meter alle opgaande hout afzagen vlak bo-
ven de grond tot een meter hoogte, afhan-
kelijk van de soort. In de Halsche Beemden 
worden de essen gespaard omdat deze te 
sterk te lijden hebben onder de essenziekte.
De bomen en struiken schieten normaal 
gezien terug uit waardoor de houtkant jong 
en dynamisch blijft. Stronken die niet of ge-
deeltelijk uitschieten zullen rotten, waar-
door paddenstoelen en schimmels een kans 

krijgen en zijn een ideale plaats voor insec-
ten om te overleven.

Maaien 

Vanaf juni tot oktober wordt veel tijd in 
beslag genomen door het maaien van onze 
graslanden. Maaibeheer is noodzakelijk om 
de graslanden (beemden) te verschralen. 
Dwz dat we voedingsstoffen (voornamelijk 
nitraat) uit het graslandsysteem halen en 
hierdoor een andere vegetatie krijgen. Hoe 
meer voedingsstoffen in een grasland hoe 
rijker en monotoner de vegetatie. Kijk naar 
een goed bemest grasland van een boer. Dat 
bestaat alleen uit monotoon raaigras dat tot 
8 keer per jaar kan gemaaid worden.

Onze graslanden zijn veel armer aan voe-
dingsstoffen en worden 2 keer per jaar ge-
maaid en hierdoor zijn de graslanden veel 
rijker aan plantensoorten en daardoor zijn 
er ook meer insecten. Door het maaibeheer 
houden we die soortenrijkdom in stand of 
gaan we er langzaam op vooruit.

Sinds 2016 is er ook een zeisploeg opge-
richt binnen NP Markvallei. Zeisen is de 
oude ambachtelijke manier om beemden 
te maaien. Zeisen heeft het voordeel dat 
er geen lawaai moet gemaakt worden en 
de rust gegarandeerd blijft en dat er (nor-
maal) minder bodemdruk is als percelen 
machinaal moeten gemaaid worden.  Maar  
het is vooral heel rustgevend na een drukke 
werkweek om ‘ s morgensvroeg met je zeis 
in de hand pand voor pand plat te leggen.

Beheerwerken in Den Rooy
door de maandagploeg

Natuurlijk gaat het trager om beemden met 
de zeis te maaien dan machinaal en moet 
het maaisel ook nog handmatig afgedragen 
worden. Daarom werken we op de hogere 
percelen samen met landbouwers en ook 
de terreinploegen van Natuurpunt komen 
machinaal met aangepast materiaal maaien 
zodat alle beemden ieder jaar 2 keer gemaaid 
worden.

Exotenbestrijding

Een groot probleem in onze natuurgebieden 
(en daarbuiten) is het voorkomen van exoten. 
Sommige exoten (soorten die hier van nature 
niet voorkomen) kunnen zeer invasief zijn. 
Hierdoor gaan ze hele inheemse vegetaties 
verdringen. Bekende voorbeelden in onze 
natuurgebieden zijn Pontische rododendron 
in Den Rooy en reuzenbalsemien in de vallei 
van het Merkske. 

De lijst met invasieve exoten die voor grote 
problemen (kunnen) zorgen in onze gebie-
den is al aanzienlijk. Pontische rododendron, 
reuzenbalsemien, Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eik, watercrassula, Japanse 
duizendknoop, Canadese gans, Nijlgans, 
Aziatisch lieveheersbeestje en Batrachochy-
trium dendrobatidis (een kleine gistachtige 
schimmel die amfibieën aantast) zorgen voor 
de grootste problemen.  Het bestrijden van 
exoten is dan ook een belangrijke taak van 
onze beheerploeg.

Plaggen

Plaggen is het verwijderen van de bovenste 
grondlaag met begroeiing. Een uitgestoken 
zode met gras- of heideplanten plus bewor-
teling is een plag. Het afplaggen van heide-
gronden was eeuwenlang een belangrijk on-
derdeel van de potstalcultuur. Tegenwoordig 
dient plaggen om de heidevegetatie te verjon-

gen. Door het plaggen verdwijnt de strooisel-
laag en de onnatuurlijk verrijkte of vervuil-
de bovenste laag van de bodem waardoor de 
grond armer wordt aan voedingsstoffen. Dit 
geeft pioniervegetatie en heide de kans om 
opnieuw tot ontwikkeling te komen. 

In 2017 hebben we een paar stukken geplagd 
aan het vennetje in Den Rooy. De volgen-
de jaren zullen we de rest aan het vennetje 
afplaggen, zodat op termijn hier een mooie 
overgang van natte heide met dopheide, gagel 
en kleine zonnedauw naar droge heide met 
struikheide voorkomt.

Houtopslag verwijderen

Als we niets zouden doen in onze natuurge-
bieden dan zou alles op lange termijn (vele 
jaren tot eeuwen) loofbos worden. Dat is de 
natuurlijk climaxvegetatie in onze reserva-
ten. Toch kiezen we zelden voor dit type van 
beheer. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat het heel lang duurt om tot een natuurlijke 
climaxvegetatie te komen en door historisch 
ingrijpen van de mens in ons landschap de 
echte natuurlijke climaxvegetatie niet meer 
kan bereikt worden. 

Door landbouw, verkeer en industrie val-
len er teveel stiktof en andere vervuilende 
stoffen uit de lucht of zijn door historische 
bemesting teveel fosfaten aanwezig in de 

© Cois Sommen
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Beheer Jonge Helden

grond, maar ook de grondwatertafel ligt veel 
lager dan natuurlijk wenselijk is. In grote de-
len van Den Rooy en Smisselbergen gaan we 
na het verwijderen van exoten en eventuele 
dunningen van naaldhout wel naar een nul-
beheer.

Voor onze beemden en heidepercelen zal hou-
topslag wel stelselmatig verwijderd worden. 
Dit is een tijdrovende bezigheid (zeker op 
percelen die recent afgegraven zijn of heide 
percelen). Op het perceel Ford Bedroefd in 
de Aschputten hebben we afgelopen winter 
veel houtopslag verwijderd. Een aantal ber-
ken die we uitgestoken hebben, zijn gebruikt 
om oude wegen in Den Rooy die niet meer ge-
bruikt worden dicht te planten. 

Het afgelopen jaar heeft de beheerploeg ook 
houtopslag gaan verwijderen bij Staatsbosbe-
heer (bv Bleeke Heide) en het Agentschap voor 
Natuur en Bos (bv Druitsloop op de Pampa).

Wandelwegen onderhouden

In 2016 is het wandelpad in Den Rooy aan-
gelegd. Hier zijn we lang mee bezig geweest, 
maar het resultaat mag gezien worden. In 
2018 en 2019 gaan we hier nog wat aanpas-

singen doen en nieuwe belevingselementen 
maken, maar hier gaan we in de loop van het 
jaar nog uitgebreid op terug komen.

De wandelpaden in de Aschputten en Hal-
sche Beemden hebben ook onderhoud nodig 
en ook hier zullen we in blijven investeren 
in de toekomst. De afgelopen jaren heeft het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het 
wandelpad in de Halsche Beemden onder-
houden. De volgende twee jaar zal de beheer-
ploeg dit doen en daarna bekijken we samen 
met het ANB hoe we dit het best aanpakken. 
Het wandelpad in de Halsche Beemden loopt 
afwisselend over percelen in eigendom van 
NP en het ANB.

De Maandagploeg

Het aantal leden van de beheerploeg op maan-
dag blijft gestaag groeien, waardoor we in de 
toekomst vermoedelijk meer in verschillen-
de groepjes gaan werken.

Ook op zaterdag blijven we beheerwerkda-
gen organiseren. Vanaf heden zal dat 1 keer 
per kwartaal gebeuren en proberen we een 
verscheidenheid aan beheerwerken aan te 
bieden.  Op 16 juni gaan we maaien en maai-
sel afdragen in de Halsche Beemden. Meer 
info, elders in het Bieteutje.

De beheerwerken worden door het beheer-
team van Natuurpunt Markvallei gecoör-
dineerd en om de twee maanden komen we 
samen om de planning te bespreken en te be-
slissen welke beheerkeuzen we gaan maken.

Ik zou de leden van het beheerteam dan ook 
uitdrukkelijk willen bedanken voor hun con-
structieve bijdrage het afgelopen jaar en de 
talloze uren dat ze in het beheer van onze re-
servaten steken.

Jonge helden 
horen in de NATUUR

Onze Natuurpuntafdeling organiseert 
ook activiteiten op maat van kinderen. 
Dit is een kans om een ‘Kiemwerking’ op 
te bouwen, waar - naast het organiseren 
van activiteiten voor kinderen - de 
doorstroming naar JNM ook een doel op 
zich is. 

Hieronder vind je een overzicht van enkele 
van de activiteiten die zich specifiek richten 
op kinderen en jongeren.  Maar op andere ac-
tiviteiten zijn zij natuurlijk ook welkom.
Praktische info vind je ook terug in de activi-
teitenkalender

Zintuigentocht - woensdag 11 april

Ga op stap in het onbekende en ontdek hoe je zintuigen je de weg wijzen naar prachtige 
ontdekkingen in de natuur. Je komt er al snel achter dat als je een zintuig moet missen, 
het allemaal een beetje minder eenvoudig is en hoe sommige zintuigen er voor zorgen 
dat je de natuur en je omgeving op een heel andere manier kan ervaren. 

Workshop natuurfotografie voor jongeren - vrijdag 18 mei

Ben jij tussen de 8 en 25 jaar en wil je leren fotograferen in de natuur? Samen met enkele 
doorwinterde natuurfotografen van de fotowerkgroep van Nartuurpunt Markvallei trek 
je de natuur in. Vooraf krijg je van hen natuurlijk een aantal praktische tips. Daar kan je 
dan buiten mee aan de slag. Breng zeker een camera mee.

Op stap met vlinders - zondag 5 augustus

In het gezelschap van een ervaren natuurgids ontdekken de kinderen (8 tot 12 jaar) de 
fascinerende wereld van vlinders. Ze leren dat ze omzichtig moeten omgaan met deze 
dieren en hoe ze de dieren op naam kunnen brengen. Uiteraard staat verwondering voor 
het mooie in de natuur voorop. Schoeisel dat bestand is tegen vocht wordt aangeraden en 
als de kinderen thuis een vlindernetje hebben mogen ze dat zeker meebrengen. Iets oudere 
kinderen zijn ook welkom om de groep mee te begeleiden.© Cois Sommen

©Geert Brosens
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Fototentoonstelling 
Natuur.foto

JULI - SEPTEMBER: FOTOTENTOONSTELLING - OPROEP

De volgende fototentoonstelling staat in het teken van de natuur in werelderfgoed 

Wortel- en Merksplas Kolonie. Iedereen die een mooie natuurfoto rond dit thema 

heeft, en deze graag tentoongesteld ziet, mag deze in hoge resolutie (dus liefst 

via we-transfer of gelijkaardig medium) voor 20 juni 2018 doorsturen naar 

wimverschraegen@hotmail.com. 

In de maanden mei en juni  zijn in het Bezoekerscentrum De Klapekster de mooiste foto’s uit 
de Natuurpunt Fotowedstrijd te bewonderen. 

Natuur.foto wedstrijd 

Van oktober tot en met december 2017 ging de Natuurpunt Fotowedstrijd door . Voor deze 
editie stuurden meer dan 1.300 fotografen samen 4.450 beelden in. De organisatie selecteer-
de de mooiste foto’s voor deze tentoonstelling. 

Met hun beelden laten de fotografen de 
schoonheid en kwetsbaarheid van na-
tuur en landschap zien. Oude kapelletjes, 
weidse panorama’s of vrijende slakken – de 
beelden brengen de pracht van de natuur 
dichtbij. 

De fotografen van Markvallei vielen niet 
in de prijzen, maar de gewone pad van 
Wim Verschraegen kreeg wel een eervolle 
vermelding. Deze foto zal ook in vol ornaat 
te bewonderen zijn.

Met de fotowedstrijd wil Natuurpunt ervoor zorgen dat mensen nog meer van de natuur 
gaan houden. En waar je van houdt, dat wil je beschermen. Komt dat zien!
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ZONDAG 15 APRIL: FOTO-EXCURSIE HALSCHE BEEMDEN

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert op zondag 15 april een foto-uitstap naar 
de Halsche Beemden in Minderhout. Hier aan de 
omgeving van het Merkske gaan we vooral op zoek 
naar voorjaarsbloeiers.

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 het kapelletje in Hal
Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66

Activiteiten
ActiviteitenActiviteiten

Activiteiten

© Wim Verschraegen

ZONDAG 1 APRIL:  ZONDAGSWANDELING -  PAASEITJES

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 1 april een paaseitjeswandeling in 
natuurgebied Den Rooy in Meerle. Op deze Paaszondag maken we onder leiding van 
een ervaren gids een wandeling door natuurgebied Den Rooy. De beheerploeg van 
Natuurpunt Markvallei heeft hier in de voorbije jaren bergen werk verzet, en dat 
laat Natuurpunt Markvallei graag aan de deelnemers zien. De paashaas is ook van de 
partij. Speciaal voor de kinderen heeft hij onder bomen en struiken lekkers verstopt.

Bijeenkomst: 09.00u aan Parking Natuurgebied Den Rooy , Ulicotenseweg , 2328 
Meerle

ZONDAG 15 APRIL:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling 
in Wortel Kolonie . Wortel Kolonie is een prachtig natuurgebied met een bewogen 
geschiedenis. Een ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed door Wortel 
Kolonie. Deelnemen is gratis. 

Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

VRIJDAG 20 APRIL:  QUIZ -  EXPEDITIE NATUURPUNT 

Op vrijdag 20 april organiseren “De Gerooyde Struiken” een 
quizavond in de parochiezaal van Wortel!
Ook dit weer ten voordele van Expeditie Natuurpunt!
Een ploeg bestaat uit 4 tot 6 personen!

Aanvang: 20.00u in de parochiezaal van Wortel
Deelnameprijs: €20 
Info en Inschrijven: stangeysen@scarlet.be

WOENSDAG 11 APRIL:  ZINTUIGENTOCHT  - VOOR KINDEREN

Speciaal voor kinderen (van 8 tot 12 jaar) 
organiseert Natuurpunt Markvallei op 
woensdag 11 april een zintuigentocht in 
Wortel Kolonie. Ga op stap in het onbekende 
en ontdek hoe je zintuigen je de weg wijzen 
naar prachtige ontdekkingen in de natuur. 
Je komt er al snel achter dat als je een zintuig 
moet missen, het allemaal een beetje minder 
eenvoudig is en hoe sommige zintuigen er 
voor zorgen dat je de natuur en je omgeving 
op een heel andere manier kan ervaren. 

Inschrijven is verplicht, maximaal dertig kinderen kunnen deelnemen.

Vertrek: 13.30.00u aan het bezoekerscentrum De Klapekster 
(Kolonie 41 in Wortel)
Info: marcel.verschueren2@telenet.be, 03 383 02 08
inschrijven: https://www.natuurpunt.be/agenda/zintuigentocht-
voor-kinderen-27941 of via de QR code

Heb je zin om als jongere deze groep mee te begeleiden? Dan ben je uiteraard 
welkom om onze natuurgidsengroep mee te ondersteunen. Meld je aan via 
gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen



test Titel rubriek

30   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  31   

Activiteiten

Activiteiten
Activiteiten

Activiteiten

ELKE MAANDAG:  BEHEERWERKDAG

Elke maandagvoormiddag trekt een groep 
jong-gepensioneerden en gelijkgezinden er op 
uit om in de natuur te gaan werken, meestal in 
natuurgebied Den Rooy in Meerle. 

De taken van dit beheerteam van Natuurpunt 
Markvallei zijn zeer divers, maar één ding 
staat natuurlijk centraal. Dat is het werken in 
de natuur, en dat met een enthousiaste groep. 

Voor velen van hen is het een passie geworden. De natuur heeft veel te bieden en daar 
willen deze vrijwilligers met volle teugen van genieten. Je mag gerust aansluiten. 
Elke maandagvoormiddag starten ze om 9 uur en de riem gaat er om 12 uur weer af. 
Er is werk genoeg.

Info: Carlo van Boxel (carlovanboxel@telenet.be) 

© Wim Verschraegen

ZONDAG 29 APRIL:  TRAP EN STAP   ***NIEUW***

Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zondag 29 april voor de eerste keer “Trap 
en Stap”. Het is de bedoeling dat we met 
een groep mensen, geboeid door de natuur, 
een verkenningstocht maken in onze regio. 
Het reisdoel is even onbekend als het 
belangrijk is. Het gaat er om dat we met 
open blik proberen zoveel mogelijk natuur 
waar te nemen. De groep verplaatst zich 
met de fiets en zal op verschillende plaatsen (even onbekend als de bestemming) halt 
houden om er de natuur te bestuderen. 

We eindigen rond het middaguur en keren tegen dan terug naar de vertrekplaats. We 
raden aan verrekijkers en eventueel ook wat natuurgidsen mee te nemen.

Vertrek: 8.30u aan het bezoekerscentrum De Klapekster - de tocht is per fiets 
Info: jee.van.loock@gmail.com

© Wim Verschraegen

ZONDAG 22 APRIL:  KEMPENTOCHT 

’t Merkske is één van de mooiste beekjes van Nederland en Vlaanderen. Het is niet 
verwonderlijk dat juist dit beekje zo gaaf is gebleven. Dit grensgebied was lange 
tijd een vergeten uithoek, zo ontsnapte het aan ingrepen van de mens en bleef dit 
unieke grensoverschrijdend beekdallandschap grotendeels behouden. Aansluitend 
ontplooit het Turnhouts Vennengebied zich als één groot waardevol natuurgebied 
met tal van schitterende vennen en paarse heide. 

Trek je wandelschoenen aan en ontdek al stappend 
enkele schitterende natuurhoekjes van onze Stille 
Kempen. Samen met Natuurpunt, Trage Wegen, 
het Nederlandse Staatsbosbeheer en Agentschap 
Natuur en Bos stippelde Toerisme Provincie 
Antwerpen de Kempentocht uit. Een tocht die door 
mooie natuurgebieden loopt waar het zeer rustig 
is, over onverharde paden in een prachtig stuk 

natuur en door oude cultuurlandschappen. Stevig schoeisel is onontbeerlijk en bij 
regenweer moet je rekening houden met slijkerige paden. 

Zondag 22 april 2018 wordt de uitdagende Kempentocht officieel geopend in BC De 
Klapekster.   De recreatieve wandelaar kan hier vanaf 10.30 u vrij wandelen en het 
vernieuwde laarzenpad dat een onderdeel is van deze Kempentocht is, ter plaatse 
ontdekken. Met de nieuwe wandelkaart in de hand, worden ze getrakteerd op 
een avontuurlijke tocht over onverharde wegen door Wortel Kolonie (binnenkort 
UNESCO Werelderfgoed?), de Castelreesche Heide (NL) en het beekdal van het 
Merkske. Er werden hiervoor speciaal twee nieuwe houten wandelbruggetjes over 
het Merkske aangelegd. 

Het gezellige bezoekerscentrum van Natuurpunt Markvallei is de Poort naar 
de Vallei van het Merkske en de ideale uitvalbasis om de Kempentocht of het  
vernieuwde laarzenpad te ontdekken Nadien kan je hier knus bijpraten bij een frisse 
pint of heerlijke koffie.

Vertrek: vanaf 10.30u aan het bezoekerscentrum De Klapekster 
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

Herinnering - 26 april 19.30u - Cursus Dagvlinders - Theorie 1

© TPA
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LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten 

03/340.25.40 - www.selexionhoogstraten.be

Activiteiten
Activiteiten

Herinnering - 3 mei 19.30u - Cursus Dagvlinders - Theorie 2

Herinnering - 5 mei 14.00u - Cursus Dagvlinders - Praktijk 1

VRIJDAG 4 MEI:  EXPEDITIE NATUURPUNT : PAELLA-AVOND

Op vrijdag 4 mei en zaterdag 26 mei organiseren “De 
Gerooyde Struiken” een paëlla-avond ten voordele van 
Expeditie Natuurpunt ‘18. 

De paëlla wordt ter plaatse bereid met verse ingrediënten!
Dit alles voor een all-in prijs van € 35,- . Inclusief drank tot 
22:30!

Let op : snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt tot 50 per 
avond!

Aanvang: 19.00u in BC De Klapekster
Deelnameprijs: €35 
Info en inschrijven: carlovanboxel@telenet.be

ZATERDAG 5 MEI:  VISSEN IN DE STRIJBEEKSE LOOP 

De werkgroep Studie van Natuurpunt Markvallei 
monitort al een tijdje het visbestand in onze lokale 
waterlopen. Deze keer wordt er (electrisch) gevist in 
de Strijbeekse Loop aan de Elsakker. 

Dit is geen publieksactiviteit, maar indien je ook 
eens graag een handje toesteekt bij deze monitoring 
kan je contact opnemen met Dimitri.

En als je ze eens bezig wil zien, kan je ook gewoon een wandeling in de Elsakker 
maken om ze op te zoeken.
 
Bijeenkomst: 9.30u aan het Kerkplein in Meerle, 10.00u aan de Strijbeekse loop.
Info: Dimitri Van Pelt (+32 476 90 72 49) 

© Wim Verschraegen
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Activiteiten Activiteiten
ZONDAG 6 MEI:  

VROEGE VOGEL WANDELING 
Natuurpunt Markvallei nodigt vroege 
vogels uit om deel te nemen aan een 
wandeling in het ochtendgloren. De 
natuurgidsen hebben vooral oog en oor 
voor vogels. 

In de vroege ochtend trekken we vanuit 
Bezoekerscentrum De Klapekster de 
vallei van het Merkske in om te genieten 
van het gezang van de vogels. Bijzondere 
aandacht is er voor de zingende 
nachtegalen. 

De liefhebbers van een stevig ontbijt 
na de gezonde wandeling kunnen zich 
hiervoor inschrijven. Marc en zijn 
ploeg serveren de wandelaars een 
ontbijtbuffet in Bezoekerscentrum De 
Klapekster.

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: mvanopstal@telenet.
be 
Prijs: €5 kinderen, €8 volwassenen

Heerlijk ontbijt © Marc Van Opstal

ZONDAG 13 MEI: WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE VOOR JEUGD

Natuurpunt Markvallei organiseert een workshop 
“natuurfotografie” voor jongeren. Ben jij tussen 
de 8 en 25 jaar en wil je leren fotograferen in de 
natuur? 

Samen met enkele doorwinterde natuurfotografen 
van de fotowerkgroep van Nartuurpunt Markvallei 
trek je de natuur in. Vooraf krijg je van hen 
natuurlijk een aantal praktische tips. Daar kan je 

dan buiten mee aan de slag. Breng zeker een camera mee.

Bijeenkomst: 09.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen

VRIJDAG 18 MEI: FOTOCAFE - VERSTEDELIJKTE NATUUR

Op vrijdag 18 mei organiseert Natuurpunt 
Markvallei een fotocafé met als thema 
“Verstedelijkte natuur”. Tijdens de fotocafés ligt 
de focus niet alleen op de fotografie, maar ook op 
gezelligheid. Iedereen is welkom. 

Je brengt enkel door je zelf genomen foto’s mee. 
5 foto’s rond het thema en 5 andere natuurfoto’s 
mogen worden meegebracht Die worden, onder het 
nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Op die manier leer je veel bij over 
sluitertijden, diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, composities, en zo veel 
meer.

Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Nancy Hendricks

ZONDAG 20 MEI:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling 
in Wortel Kolonie . Wortel Kolonie is een prachtig natuurgebied met een bewogen 
geschiedenis. Een ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed door Wortel 
Kolonie. Deelnemen is gratis. 

Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be, 03 383 02 08

© Els  Bellens
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Activiteiten
MAANDAG 21 MEI: ROMMELMARKT MET PANNENKOEKEN

Op maandag 21 mei (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 26 MEI:  EXPEDITIE NATUURPUNT : PAELLA-AVOND

Op vrijdag 4 mei en zaterdag 26 mei organiseren “De 
Gerooyde Struiken” een paëlla-avond ten voordele van 
Expeditie Natuurpunt ‘18.  

De paëlla wordt ter plaatse bereid met verse ingrediënten!
Dit alles voor een all-in prijs van € 35,- . Inclusief drank tot 
22:30!
Let op : snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen 
zijn beperkt tot 50 per avond!

Aanvang: 19.00u in BC De Klapekster
Deelnameprijs: €35 
Info en inschrijven: carlovanboxel@telenet.be

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT  
VOOR DE CAFETARIA VAN DE KLAPEKSTER  

Omdat onze ploegen die actief zijn als medewerkers 
in Bezoekerscentrum De Klapekster versterking no-
dig hebben, zijn we momenteel op zoek naar nieuwe 
mensen.

Meer bepaald zijn we op zoek naar mensen, liefst 
duo’s, die minimaal één keer per maand op zater-
dagnamiddag of op vrijdagnamiddag De Klapekster 
willen open houden.

“Werken” in het bezoekerscentrum is vooral een sociaal gebeuren, je komt er in 
contact met heel veel verschillende mensen en dat is bijzonder boeiend.
En misschien heb jij ook wel zin om mee in de werkgroep Klapekster te stappen?
Heb je vragen? Wil je iets meer info? Neem contact op met Chris van Boxel. 

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

JOOMLA LA LA LA ! 
ONDERSTEUNING VOOR VERNIEUWING VAN DE WEBSITE  

Deed deze titel een belletje rinkelen?  Dan ben jij vast de geknipte persoon om de 
werkgroep communicatie te helpen om de website te vernieuwen.

HEB JE KENNIS VAN HET BOUWEN VAN WEBSITES? Heb je ervaring met 
Joomla!? Kennen html, css en andere termen geen geheimen? Laat het dan even weten!

Contacteer ons: communicatie@natuurpuntmarkvallei.be
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ZONDAG 17 JUNI:  KOLONIEWANDELING 

Natuurpunt Markvallei organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling 
in Wortel Kolonie . Wortel Kolonie is een prachtig natuurgebied met een bewogen 
geschiedenis. Een ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed door Wortel 
Kolonie. Deelnemen is gratis. 

Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

Activiteiten

ZATERDAG 16 JUNI: BEHEERSWERKEN ISM GEVANGENIS VAN 
HOOGSTRATEN 

Natuurpunt Markvallei gaat weer eens werken en genieten in de Natuur. Naar 
jaarlijkse gewoonte wordt de lage beemd gemaaid en het maaisel afgevoerd 
We steken de handen uit de mouwen in samenwerking met de gevangenis van 
Hoogstraten. Heb je zin om een keer mee te komen helpen? Iedereen is welkom om 
een handje te komen toesteken, behalve kinderen deze keer.
  
Bijeenkomst: 09.00u aan het dorpsplein  (aan de kerk) in Minderhout. 
Info: luc.van.dun@telenet.be

ZONDAG 17 JUNI: FOTO-EXCURSIE MERKSPLAS KOLONIE

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert op zondag 15 april een foto-uitstap naar 
de kolonie van Merksplas.
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 Osseweg 1, Merksplas
Info: Geert Brosens, katrien.geert@telenet.be

Activiteiten
ZONDAG 3 JUNI:  ZONDAGSWANDELING -  BIJENWANDELING IN DE 
DUITSE NONNEN

Op deze wandeling gaan we dieper in op het leven 
van bijen . Zowel de solitaire bijen , de honingbij en 
bij uitbreiding de wespen en hommels zullen ook de 
revue passeren . Hoe doen de bijen het in onze sterk 
veranderende omgeving ? Wat zijn de bedreigingen ? 
Tijdens deze wandeling lichten we een tipje van de sluier 

op en gaan we ook effectief op bezoek bij een imker . 

Bijeenkomst: 09.00u aan Parking van Invitare , Bredaseweg 32 , 2322 Minderhout

VRIJDAG 15 JUNI:  MAGIE VAN DE NACHTZWALUW

Deze avond gaan we op zoek naar één van de merkwaardigste vogels in onze regio: 
de nachtzwaluw. Hij houdt zich nu al jaren op in De Elsakker in Meerle. Deze 
karakteristieke vogel, die in Vlaanderen zeldzaam is geworden, wordt al enkele 
jaren waargenomen in natuurgebied De Elsakker, beheerd door ANB. Als het donker 
wordt hebben we veel kans om de nachtzwaluw waar te nemen. De nachtzwaluw 
is een schemer actieve vogel die vooral in het donker geruisloos vliegt. De zang, 
een trillend geluid of de zachte scherpe roep tijdens de vlucht is de gemakkelijkste 
manier om de nachtzwaluw te ontdekken. Ga met ons mee op expeditie, boswachter 
Bart Hoeymans is onze gids.

Bijeenkomst: 21.00u aan de ingang van de Elsakker langs de Chaamseweg in Meerle 

© Wim Verschraegen

24 EN 25 JUNI:  EXPEDITIE NATUURPUNT

Supporter mee ter plekke of via de sociale media!



test Titel rubriek

40   Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  Natuurpunt Markvallei - 2017, nr. 4  41   

Studie

10 jaar waarnemingen.be
 Welk natuurgebied telt de meeste soorten?

Om het tienjarig bestaan van waarnemingen.be te 
vieren, organiseert Natuurpunt Studie een competitie 
tussen natuurgebieden. In welk gebied worden de 
meeste nieuwe soorten gevonden, welk gebied werd 
het grondigst geïnventariseerd? Naast een massa 
boeiende informatie kan dit ook mooie prijzen ople-
veren.

Wij, Natuurpunt Markvallei, gaan meedoen aan 
deze wedstrijd. Daarvoor gaan we dit jaar ons nieuw 
verworven gebied SMISSELBERGEN uitvoerig 
uitpluizen. Het is onze bedoeling om van zoveel mo-
gelijk soortengroepen  te achterhalen wat er in dit gebied leeft. Van Smisselbergen zijn nog 
nauwelijks gegevens bekend, dus alles wat we er gaan vinden is “nieuw” voor dit gebied. 

Wat in ieder geval geïnventariseerd gaat worden zijn de planten door onze plantenwerk-
groep, vogels, paddenstoelen, mossen en korstmossen. Voorts is het onze bedoeling om 
wildcamera’s op te hangen en ook om zoveel mogelijk insecten te vinden. 

We kunnen dit niet zonder jullie hulp!

Wil je deelnemen, neem dan contact op met een van onderstaande personen. Iedereen is 
welkom, je hoeft geen specialist te zijn. Ook mag je laten weten als je een soortgroep wilt 
(mee) inventariseren (bv nachtvlinders, … ) of iemand kent die een specialist is in een be-
paalde groep en het gebied evt. wel eens wil bezoeken. 

Alle waarnemingen worden ingevoerd in Waarnemingen.be  

Harrie Hendrickx      harrie.hendrickx@skynet.be
Stijn Leestmans        stijn.leestmans@gmail.com

 

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.
  

10 mei Waaienberg 19.15u : Frituur Vredesboom Meer 

17 mei Halsche Beemden 19.15u : Parking Halsche Beemden, Hal

24 mei Vallei van het Merkske 19.15u : BC Klapekster

31 mei Vallei van het Merkske 19.15u : BC Klapekster

7 juni Vallei van het Merkske 19.15u : BC Klapekster

14 juni Turnhouts Vennengebied 19.15u : Parking Bels Lijntje, Zwart Water

21 juni Smisselbergen 19.00u : Parking Lage Rooy, Meerle

Info: Studiewerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be, 0479 93 21 12 (Stijn Leestmans)

Studie
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De afgelopen 3 maand deden we...

Cursus spoorzoeken

Nieuwjaarsreceptie

Bushcraft

Fotowerkgroep Strijbeekse Heide

Lezing Turnhouts Vennengebied

Fotowerkgroep Castelreesche Heide

Strijbeekse Heide

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

Nieuwjaarswandeling

Nestkastjes timmeren

Koloniewandeling

Een volle zaal voor “Noorwegen”

Grote Vogelweekend

Bleeke Heide

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!

Paddenoverzet

Cursus - Oei Oei, veel knopkes
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Vrienden van de natuur
GRENS

Natuurpoëzie

Mijn gezellin zit lang met mij te praten 

over de drukke dingen die haar drukken, 

als zware stenen op haar hart; een kluwen 

van narigheden die geen mensenhand en 

al zeker niet de mijne kan ontwarren.

       Een musje 

rust even op de daklijst van een woning

hier tegenover, glanst daar in het zonlicht 

en zoekt de blauwe lucht weer op.

       Die vogel, 

geluksvogel! Heeft vleugels en weet niets van 

mijn heimelijk verdriet, dat van de mens

die de grens, de zekerheid bereikt heeft dat je 

diegene die je liefhebt niet kunt helpen.

Umberto Saba

© Wim Verschraegen
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FIETSBIJSTAND

 en

Van Huffel verzekeringen NV
FSMA 14593 – RPR TURNHOUT 0430.700.190

Vrijheid 74 • 2320 HOOGSTRATEN
03/314.46.10 • Vanhuffel@dvv.be

Openingsuren

Ma, Di : 09.00u • 12.30u en 13.30u • 17.00u, Wo : 09.00u • 12.30u

Do: 09.00u • 12.30u en 14.30u • 20.00u, Vr : 09.00u • 12.30u en 13.30u • 16.00u

Dit is een verzekeringsproduct 
van AGA International SA, 

Belgian Branch.

Daarom staan 
wij 24u/24, 
7d/7 klaar 
om je te helpen. 
Zowel in het stadscentrum 
als op het platteland.

Do: 09.00u • 12.30u en 14.30u • 20.00u, Vr : 09.00u • 12.30u en 13.30u • 16.00u

GRATIS 

FIETSPOMP 
voor de eerste 

1000* 

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolis (de vrijstelling of franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking, 
contactgegevens van de klachtendienst, …) bij je kantoor of op www.dvv.be/fietsbijstand/voorwaarden. De algemene en bijzondere 
bepalingen hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een 
duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. 

* Aanbod geldig voor de eerste 1000 mensen die in 2016 een DVV fietsbijstand afsluiten.
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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


