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‘t Bieteutje

Een tuin? NATUURlijk!
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Over de afdeling Voorwoord

Natuurpunt Markvallei
Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

Er zijn de voorbije maanden veel zaken gebeurd, gebeurte-
nissen die de toekomst van onze natuur en de werking van 
onze vereniging zullen bepalen en oriënteren (gemeente-
raadsverkiezingen, de klimaatmars, een geladen algemene 
vergadadering, ...). Eigenlijk zijn het allemaal zaken waar we 
bij stil moeten staan. Maar laat ze ons gewoon meenemen 
op onze verdere reis en vooral kijken naar wat gaat komen.

In ons tijdschrift richten we deze keer de pijlen op onze tuinen. Veel mensen beseffen veel 
te weinig dat de percelen waarop onze huizen gebouwd staan een bijzonder grote waarde 
kunnen hebben voor de biodiversiteit en de natuur in het algemeen. Laat ons dromen van 
tuinen die beheerd en aangelegd worden als waren het pareltjes van reservaatjes, die 
niet van mekaar gescheiden worden door hekwerk of betonnen schuttingen, waar een 
beetje bladeren en takken op een hoop mogen blijven liggen, waar kippen scharrelen  en 
die zonder hindernissen met mekaar te verbinden zijn.  De oppervlakte van al die tuinen 
samen bedraagt acht procent van Vlaanderen, dat is meer dan de oppervlakte beschermde 
natuurgebieden! Het onderstreept nog maar eens dat de manier waarop we met onze tuin 
omgaan heel belangrijk is en dat we daar best eens over mogen nadenken.

En tussen onze tuinbezigheden door zorgt Natuurpunt Markvallei voor aantrekkelijke 
activiteiten, cursussen, voordrachten, ... en blijven we pal staan als het er op aan komt de 
waarden van onze natuur te verdedigen. 

Uiteraard willen we al onze leden en sympathisanten het allerbeste wensen voor 2019. 
We beloven in ieder geval dat 2019 ook voor Natuurpunt en de natuur in onze regio een 
mooi jaar zal worden. 

Een feestjaar ook, want veertig jaar geleden startte de werking van De Wielewaal in Hoog-
straten. Het is de kiem gebleken voor onze huidige werking. In de wetenschap dat het in 
die tijd zeker niet vanzelfsprekend was om dergelijke initiatieven te nemen, verdienen 
die mensen ons respect. Wellicht hebben zij nooit voor mogelijk gehouden dat de natuur-
beweging ooit zo’n hoge vlucht zou nemen. 

Nu is meer dan ooit duidelijk dat we de uitdagingen waar we voor staan enkel aan zullen 
kunnen met een sterke natuur en grote biodiversiteit.

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  Een fruitboom planten samen met 
Lard en Vic: jong geleerd is oud gedaan.
Foto: Marcel Verschueren 
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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 
En hoe zat het weer met de slecht-
valk op de toren?

Heel de toren van de kerk zat in september 
2018 tussen stellingen en doeken - geen plek 
voor een slechtvalk. Op 20 september werd 
dan de gouden haan terug op de kerktoren 
geplaatst. Dat is ten minste al één vogel. En 
Eind september werd er al begonnen met de 
afbraak van de stelling.

Op 4 oktober 2018 werd er een koppel slecht-
valken gespot op het kruis. Maar dan vond 
half oktober een luchtgevecht plaats  boven 
de kerktoren. Een indringer werd door het 
koppel verjaagd.

Begin november werd overlegd met Dries 
Peeters van Monument Goedleven over het 
verloop van de werken en de nestkast, want 
eind november werden de 4 nieuwe dakka-
pellen gemaakt. En het is in de oostelijke 
dakkapel dat de nestkast van de slechtvalk 
wordt gezet. De blaffetuur blijft echter nog 
dicht, want de werken zijn nog te dichtbij.
Tot aan het einde van het jaar worden na-

melijk de hoekkantelen van de ommegang 
gerestaureerd en dat is op 6 m afstand van 
de nestkast.
Half februari zullen de stellingen zijn afge-
broken tot aan de onderkant van de galmga-
ten. Dat is op 30 m afstand van de nestkast, 
en kan de blaffetuur worden opgetrokken. 
De slechtvalk is er dan welkom om de nest-
kast terug in gebruik te nemen.
En dan zullen wij jullie daar van op de 
hoogte houden.

Mammoetvrucht?

Het 5de en het 6de leerjaar van de gemeen-
teschool van Hoogstraten bezochten in 
oktober 2018 Wortel Kolonie. In het beu-
kenbosje links voor Bootjesven vond Joesja 
de Wolff een ‘mammoetvrucht’. Zo ziet het 
voorwerp er althans uit met haar sprieten 
als slagtanden. De geheimzinnige vrucht 
ging rond in de school bij leerlingen en 
leerkrachten en belandde uiteindelijk bij 
enkele boswachters. Zij hadden zoiets ook 
nog nooit gezien. 
Joesja zou heel graag weten wat zij juist ge-
vonden heeft. Wie hier meer van weet mag 
contact opnemen met communicatie@na-
tuurpuntmarkvallei.be.

GSM-toestellen worden bomen

In Bezoekerscentrum De Klapekster zame-
len we oude gsm-toestellen en smartpho-
nes in. We konden 216 niet-herbruikbare 
gsm-toestellen inzamelen. Daarvoor kre-
gen we de hulp van Lauryssen Electronics 
uit Minderhout. De ingezamelde gsm-toe-
stellen zijn goed voor 54 nieuw aan te plan-
ten bomen.  Je kan nog altijd oude gsm-toe-
stellen inleveren in de speciale box in De 
Klapekster!
 

Fotomonitoring natuurgebieden 

Sinds 2010 wordt aan fotomonitoring ge-
daan in onze regio en dit in zowel natuurge-
bieden van Natuurpunt als van het Agent-

schap voor Natuur en Bos.  

Periodiek (elke 2 maanden) worden foto’s 
genomen op steeds dezelfde punten die 
vooraf werden bepaald door de beheerder 
van het gebied.  Door dit lang vol te houden, 
heeft de beheerder een interessante tool om 
de vegetatie van een bepaald punt na ver-
loop van tijd te vergelijken en indien nodig 
in te grijpen.  

In de volgende gebieden wordt  aan fotomo-
nitoring gedaan  : Halsche-Beemden (Wim), 
Paterswiel (Jan en Nancy), De Rooy (Jan en 
Nancy),  Oude Markmeander (Geert), Elsak-
ker (Ria), Ashputten (Paul), Wortel-Kolonie 
(Riet),  Heikant (Riet), Bolkse Beek (Bruno 
en Hilde) en Eksterheide en Duivelskuil 
(Els).  

Dit jaar werden nog 2 monitoringsgebieden 
opgestart : Het Moer (Cois) en Ruitervelden 
(Ton) in Zondereigen.  De foto’s van de mo-
nitoring zijn terug te vinden op https://
www.natuurpuntmarkvallei.be/over-ons/
fotos/

zeisteam © Yvonne Engelen

Mammoetvrucht? ©Koen Verschueren

©Wim Verschraegen

Ekstergoor ©Els

Kort nieuws 
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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, …  
 

 

 

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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De afgelopen 3 maand deden we...

Kleine Parelmoervlinder - Merksplas Kolonie (W. Verschraegen)

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

Bruin Blauwtje- Merksplas Kolonie (W. Verschrae-
gen)

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!

Wortel Kolonie (W. Verschraegen)

Koraalzwam - Heikant (G. Brosens)

Zwarte Herfstspinner - Klapekster (M. van opstal)

Boomklever op de voederplank - (C. Sommen)
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Advertentie

FSMA:14593 A

Van Huffel Verzekeringen NV
Vrijheid 74
2320 Hoogstraten

03/314.46.10
vanhuffel@dvv.be

www.van-huffel.be

Uw adviseur voor kredieten 
& verzekeringen zowel voor 
particulieren als KMO’s

Doe de gratis check-uponline

bevoorrechte partner
van

Kort nieuws

Kort nieuws 
Weldra nieuwe folders
ANB, Natuurpunt en Staatsbosbeheer heb-
ben de hoofden bij elkaar gestoken om een 
gezamenlijke folder uit te geven over de 
Vallei van het Merkske. Onze vrijwilliger 
Jan Croes nam de opmaak voor zijn reke-
ning en heeft er een prachtstuk van ge-
maakt met mooie foto’s, gemaakt door onze 
fotowerkgroep. De nieuwe wandelfolder 
zet de samenwerkging van de drie terrein-
beheerders in dit gebied nog maar eens in 
de verf en zal binnenkort verkrijgbaar zijn 
in  De Klapekster. 

Daarnaast zal er ook een wandelfolder ge-
maakt worden met daarin allemaal wande-
lingen die vertrekken vanuit De Klapekster. 
Die folder bundelt flink wat wandelingen, 
opnieuw op een overzichtelijke kaart. 

De folder van het Merkske zal gratis zijn, 
voor de wandelfolder vragen we €2. Het is 
de bedoeling om later, ook in de zelfde stijl, 
nieuwe infoborden te plaatsen op het ter-
rein. Op die manier proberen de terreinbe-
heerders de eenheid van het gebied onder 
de aandacht te brengen.

Expeditie Natuurpunt

N a t u u r p u n t 
Markvallei is  
nog op zoek 
naar ploegen 
die  de uitda-
ging willen 
aangaan om 
deel te nemen 
aan Expeditie 
N a t u u r p u n t . 
Met hun deel-
name steunen 
teams onze natuurgebieden, beleven ze het 
weekend van hun leven en versterken ze 
hun teamgeest.  Je kan dit jaar ook kiezen 
voor de Extreme versie: een tocht van het 
noorden van Nederland terug naar Meche-
len! 

Meer info op https://expeditie.natuurpunt.
be/ of een mailtje aan  info@natuurpunt-
markvallei.be 

 

©Koen Verschueren
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Vrijwilliger in de kijkerVrijwilliger in de kijker

In ons tijdschriftje staan we iedere keer 
even stil bij  één of meerdere vrijwilli-
gers van Natuurpunt Markvallei. Deze 
keer is het de beurt aan Marcel Verschu-
eren, duivel-doet-al, boerenzoon, politi-
cus, positivist ...

Tekst: Drej Oomen 

Marcel, waar ben je opgegroeid??

Mijn ouders waren landbouwers en we 
woonden in de Katelijnestraat in Hoogstra-
ten.  In die tijd had je in de Katelijnestraat 
vier landbouwers, slechts één had een trac-
tor, de anderen boerden met paard en kar, 
zo ook wij.  Plezante tijd.  Ik reed graag met 
het paard: ploegen, eggen, kulteren, mest 
uitrijden, enfin alles wat er zoal te doen was 
op een gemengd bedrijf. We hadden een 10 
à 12 melkkoeien, een 20tal varkens, 300 leg-
kippen, aardbeien, augurken, spekbonen, 
Angelique… Mijn ouders werkten hard en 
ik hielp samen met mijn zus zoveel als het 
kon na schooltijd.

Kwam je in je jeugd al in aanraking met de 
natuur?

Uiteraard waren de boeren van die tijd nauw 
verbonden met de natuur.  Maar ecologisch 
werken was er al niet meer bij. Het was de 
tijd dat er DDT werd uitgestrooid over de 
koeien tegen de vliegen… Op school volgde 
ik graag de lessen biologie, maar veel tijd 
was er niet om door de natuur te wandelen. 
Wel was en ben ik altijd graag buiten, bin-

nen zitten is niks voor mij. ’t Was pas met de 
rechttrekking van de Mark dat ik via mijn 
vriend Staf Coertjens in aanraking kwam 
met LENK (Leefbare Noorderkempen) en 
er ook actief in werd.  Ruilverkaveling was 
toen nog de botte bijl erin, met weinig oog 
voor natuur.  Enkel het fietspad langs de 
Mark en het behoud van enkele meanders 
hebben we kunnen binnenhalen.  

Wat is je motivatie om natuurlijk te tuinie-
ren?

Via een collega op het werk, kwamen we in 
contact met VELT, zo’n 40 jaar geleden.  We, 
Annie en ik, hebben dan de cursus biolo-
gisch tuinieren gevolgd bij Rik De Dapper, 
pionier bij Velt in het biologisch tuinieren. 
Toen we onze eigen tuin hadden in de Ka-

telijnestraat zijn we onmiddellijk gestart 
met biologisch tuinieren. We hadden bei-
den snel door dat al dat ‘gespuit’ alleen 
maar voor ziektes zorgde, zeker op langere 
termijn.  Ook kan je beter samenwerken 
met de dieren rondom jou, dan ze blind-
weg vergiftigen!  En als je er toch last van 
hebt, zorg ervoor dat ze niet bij je groenten 
geraken. Wanneer je zelf in de tuin werkt 
en groenten kweekt, kweek dan zuivere 
groenten, die je moeilijk 
in de winkel kan kopen.  
Wat is er trouwens beter 
en lekkerder dan verse, 
biologische groenten uit 
eigen hof?

Je was een pionier, werd 
je in het begin  niet met 
een scheef oog bekeken?

Mijn ouders fronsten wel de wenkbrau-
wen…  aan mijn vader heb ik uitdrukkelijk 
verboden om ook maar één gewas te be-
sproeien in onzen hof.  Hij heeft zich daar 
wel aan gehouden, met tegenzin.   Mijn moe-
der geloofde er meer in, zij heeft toch wel 
wat teelttechnieken overgenomen, later 
toen mijn vader gestorven was. 

Vrienden accepteerden het wel, velen tui-
nierden immers ook biologisch. En wat 
anderen er over dachten en denken, trek ik 
mij sowieso niet aan, alhoewel ik non-belie-
vers altijd probeer te overtuigen het toch ne 
keer anders te proberen.    

Wat voel je als boerenzoon als je nu naar 
die sector kijkt?

Mijn ouders waren lid 
van ABS (Algemeen 
Boeren Syndicaat), zij 
hadden het niet met den 
Boerenbond.  Hoe kan 
je immers de belangen 
van de boer verdedigen, 
als je de grootste leve-
rancier en financierder 
bent van diezelfde boer? 
Het enige wat hen inte-

resseert is zo veel mogelijk leveren op een 
zo gemakkelijk mogelijke manier: groot, 
groter, grootst.  Hoe kan je anders verkla-
ren dat het aantal boeren gedecimeerd is? 
En het is niet de schuld van de boer, het is 
het systeem dat fout is.  En de boeren hier 
zijn stielmannen, die kunnen mee in de ge-
industrialiseerde land- en tuinbouw (jam-
mer genoeg niet in de biologische land- en 
tuinbouw).  Alleen, vergeten ze dat “de na-
tuur” dit niet verdraagt en ze eigenlijk hun 
en ons graf graven.

Wat moet er gebeuren opdat landbouw en 
natuur mekaar terug vinden?

Eigenlijk is het straf dat de landbouw zich 
zo vijandig opstelt tegenover de natuur en 
tegenover alles wat uit die hoek komt.  We 
moeten luisteren naar elkaar en stoppen 
met elkaar verwijten toe te sturen.  Zoeken 

Marcel Verschueren
in de kijker

©Wim Verschraegen

“Al dat gespuit 
zorgt alleen 
maar voor 
ziektes.”

©Carlo en Yvonne

©Carlo en Yvonne
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naar wat gemeenschappelijk is en van daar-
uit proberen verder te bouwen.  Subsidies 
moeten ook zo verdeeld worden dat de land-
bouw er voordeel bij heeft inspanningen te 
doen voor de natuur op de gronden die zij 
beheren, ze niet alleen laten afhangen van 
productie. Wij moeten aanvaarden dat de 
boeren de producten leveren die de markt 
vraagt.  Dus proberen in dialoog te gaan.  
Het zou mooi zijn als we daar een aanzet toe 
kunnen geven.

Heb je goede raad voor mensen die begin-
nen met een nieuwe tuin?

Google eens naar VELT, er zijn heel wat boe-
ken die je aardig op weg helpen.  Onlangs is 
er nog een boek verschenen rond Permacul-
tuur. Verder, hou rekening met de biodiver-
siteit, een tuin is er voor alles en iedereen.  
Dat wil dus zeggen: enkel inheemse plan-
ten, verloren hoekjes voor insecten, vogels 
en kleine zoogdieren, (niet te veel) gazon 
met klaver en madeliefjes, allemaal goed 
voor de biodiversiteit. Lukt er iets niet, ge-
woon opruimen en iets anders proberen.  
Hou dus rekening met je grond.  Wil je ook 
groenten kweken, doe dat op biologische 
manier, anders kan je ze beter kopen in de 
winkel. En kippen zorgen er mee voor dat je 
groene container kan ingeleverd worden. 
Je krijgt er lekkere eitjes voor in de plaats.  
Heb je maar een kleine tuin, niks zo mooi 
als een bloemenweide met inheemse éénja-
rige bloemen, oogt mooi en wat daar op af 
komt is puur genieten!

Hoe ben jij in contact gekomen met Na-
tuurpunt? Had je er voordien ook al van 
gehoord?

Voor de fusie tussen Natuurreservaten en 
de Wielewaal, was ik van deze beide ver-
enigingen lid.  Bij de fusie had ik dus één 

lidkaart minder. Heel actief was ik niet, 
vooral bij gebrek aan tijd.  

Wat trekt je aan in de natuur?

We hebben natuur nodig. We zijn trouwens 
een deeltje van die natuur, we staan er niet 
boven hé, we zijn er volledig afhankelijk 
van.  Weten hoe alles draait, de keuzes die 
je moet maken om te bepalen wat je wil be-
reiken en hoe je dat wil bereiken, dat vind 
ik enorm boeiend. En dat dan omzetten in 
de praktijk met ons geweldige maandag-
morgenbeheerteam! 

Ook tijdens een gidsbeurt een tipje van de 
sluier oplichten en iets van verwondering 

Vrijwilliger in de kijker

©Wim Verschraegen

VERZEKERINGEN
KREDIETEN
SPAREN EN BELEGGEN
AGENTSCHAP AXA BANK

www.vanbavelrommens.be

Meerdorp 21
2321 Meer
T: 03 315 72 54

©Carlo en Yvonne
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aanbieden, dat zijn plezante dingen.  Daar-
naast is het ook puur ontspanning. In de 
natuur kom je volledig tot rust, kan je je 
batterijen volledig terug opladen. 

Je bent  heel actief binnen Natuurpunt, hoe 
is dat gekomen?

Eind 2007 ben ik ziek geworden.  Het heeft 
nogal wat geduurd vooraleer dat enigszins 
onder controle was.  Maar daardoor heb ik 
stilaan mijn leven moeten reorganiseren.  
En je moet niet stilstaan bij de dingen die je 
niet meer kan, maar vooruit kijken en ge-
nieten van de dingen die nog wel  kunnen. 
Samen met Annie heb ik in 2011 de cursus 
“voor groentjes” gevolgd.  In 2012 sloot de 
cursus Natuurgids in de Klapekster er op 
aan.  Tijdens die cursus heb ik heel lieve, ge-
engageerde mensen leren kennen en daar 
rol je dan zo verder in hé.

Waar haal je de energie vandaan om je te 

blijven inzetten voor onze vereniging?

Door de waardering die je krijgt, de echte 
vriendschap, het engagement van zovelen, 
het “samen” werken aan een betere, leefba-
re wereld, dat geeft je enorm veel energie.

Je bent ooit zwaar ziek geweest? Heeft dat 
je leven en je visie op het leven veranderd?

Nee, het heeft er wel voor gezorgd dat ik 
meer in de richting van natuur en biodi-
versiteit actief ben geworden, minder pres-
tatiegericht. Natuur zorgt voor gezondere 
mensen. Meer natuur voor iedereen, daar 
is stilaan iedereen en ook de wetenschap 
van overtuigd.  Het is wel jammer dat het 
‘kortetermijndenken’ en de ‘kortetermijn-
winst’ nog dikwijls wint.  Hoe kan je anders 
verklaren dat er zo laks wordt omgespron-
gen met ons milieu en ons klimaat.  Maar 
er wordt dagelijks op dat nageltje geklopt 
en dat gaan we ook blijven doen!  

Vrijwilliger in de kijker

©Carlo en Yvonne

Advertentie
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Cursus

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 Klapekster.
Inschrijven voor deze cursussen doe je online via de link die onderaan de cursus wordt 
weergegeven. Nadien volgt nog een een mail met de uitnodiging tot betaling.  Je inschrijving is 
definitief na overschrijving van het cursusgeld, met vermelding  van de cursusnaam.
 

Amfibieën en reptielen 

Salamanders zijn sexy! Kikkers zijn blaaskaken! En hage-
dissen houden van heet! Dit en nog veel meer kom je te 
weten op de cursus “Amfibieën en reptielen”. 
 
Hoewel Vlaanderen maar een kleine regio is en net iets te 
noordelijk ligt voor deze warmteminnaars, komen er toch 
een twintigtal soorten voor, die we graag aan u voorstel-
len. 
 
We houden het daarbij niet bij een partijtje namen noemen, maar gaan telkens in op de boei-
ende en unieke levenswijze van deze dieren.
In 2 theorielessen en 2 excursies maak je kennis met onze inheemse amfibieën en reptielen.

Prijs: Leden Natuurpunt: € 32    Niet-leden: € 60

Woensdag 20 februari Theorie 19.30u - 22.00u 

Woensdag 27 februari Theorie 19.30u - 22.00u

De excursies zullen plaatsvinden op 2 zaterdagen. De data worden nog bepaald afhankelijk 
van de weersomstandigheden in het voorjaar en in de zomer (paddenoverzet, fuikeninventa-
risatie, adderexcursie). 

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-am-
fibie%C3%ABn-en-reptielen-30945 of de QR code.

Cursussen
 Je bent nooit te ? om te leren

©Wim Verschraegen

©Wim Verschraegen

Basiscursus insecten

Insecten zijn de olie die onze natuur gesmeerd doet lopen. Ieder 
plekje op aarde hebben ze weten te veroveren en dat heeft geleid tot 
een onmetelijke diversiteit van kleuren, vormen en levensstrategie-
en. Toch blijven ze voor velen (ja zelfs doorwinterde natuurliefheb-
bers) nobele onbekenden. De hoogste tijd om daar verandering in te 
brengen. Dat doen we in drie theorielessen en twee excursies. Lesgever is Joeri Cortens. 

Prijs: Leden Natuurpunt: € 40    Niet-leden: € 65

Donderdag 9 mei Theorie 19.30u - 22.00u 

Donderdag 16 mei Theorie 19.30u - 22.00u 

Donderdag 23 mei Theorie 19.30u - 22.00u 

zaterdag 1 juni Excursie 09.00u - 12.00u

Zaterdag 8 juni Excursie 09.00u - 12.00u

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.be/agenda/basiscur-
sus-insecten-32252

Paddenstoelen in de praktijk

Wie de ‘Vervolgcursus Paddenstoelen’ wil volgen, hoeft (nog) geen 
specialist te zijn! Deze cursus borduurt verder op het elan van de 
beginnerscursus. De nadruk ligt op de excursies die erop gericht 
zijn deelnemers meer ervaring met (het herkennen van) padden-
stoelen te geven. Als de namen ‘russula’ of ‘franjehoed’ je als chinees in de oren klinken, kan 
je best eerst ‘paddenstoelen voor beginners’ volgen. De vervolgcursus bestaat uit drie excur-
sies onder leiding van Hans Vermeulen. 

Prijs: Leden Natuurpunt € 24.00  Niet-leden € 45

Zaterdag 19 oktober Excursie 14.00u - 17.00u

Donderdag 26 oktober Excursie 14.00u - 17.00u

Donderdag 9 november Excursie 14.00u - 17.00u 

Inschrijven voor deze cursus doe je online via https://www.natuurpunt.
be/agenda/paddenstoelen-de-praktijk-32253.

Cursus

©Wim Verschraegen

©Geert Brosens
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Beheer

In onze tuin
fluiten de vogels

fladderen de vlinders
genieten we zoveel mogelijk

drinken we graag een glaasje
dromen we lekker weg

spelen de kinderen
maken we plezier

hangen we lekker onderuit
voeten omhoog

dutje doen
lekker relaxed

Tekst: Staf Coertjens

Bronnen: www.natuurpunt.be / www.velt.be

In je tuin gebeurt er heel wat: eten, lezen, 
spelen, groenten telen, ontspannen. Boven-
dien moet de tuin er ook nog het hele jaar 
mooi uitzien. Een goed ontwerp maken is 
dus een complex proces. Je zult op flink wat 
vragen een antwoord moeten geven: waar 
ligt mijn tuin, hoe is hij georiënteerd, hoe 
ziet de omgeving eruit, hoe zit het met zon 
en schaduw,…?
Het is interessant om een bodemanalyse te 

laten uitvoeren voor je van start gaat. Dan 
weet je zeker op welk bodemtype je tui-
niert. Zon en schaduw in je tuin kun je zelf 
in kaart brengen op een tekening. Obser-
veer waar de zon in je tuin komt op 21 maart 
of 21 september (dan zijn dag en nacht even 
lang) en gedurende welke tijdspanne.
• Zones met meer dan zes uur licht zijn 

geschikt voor planten die volop zon 
vragen. Zones met zes tot drie uur zon 
noemen we halfschaduw

• Zones met minder dan drie uur zon 
noemen we schaduwrijk

• Vind de juiste plant op de juiste plaats 
met de plantenzoeker van Velt http://
beweegt.velt.be/plantenzoeker 

Voor een ecologisch tuinontwerp zijn bo-
dem en hoeveelheid zonneschijn een vast 
gegeven. Al de rest – wat komt waar, welke 
planten komen er, welke materialen wor-
den gebruikt – wordt daarop gebaseerd. 
Met kennis van de natuurlijke successie, de 
verschillende groenvormen en de stand-
plaatsvereisten van planten maak je een 
ontwerp dat past, dat succesvol is en waar-

Natuurbeheer in je tuin
Hoe leg ik een natuurvriendelijke tuin aan ?

eiken-berkenbos

Beheer

van het onderhoud is afgestemd op wat 
haalbaar is.

Natuur als inspiratie voor je tuin

Het is niet zo dat je tuin honderd procent 
‘natuur’ is, maar een tuin is wel een buiten-
ruimte waar planten groeien en beestjes op 
bezoek komen. Hij is bovendien blootge-
steld aan alle mogelijke weersomstandig-
heden. Een tuin is dus geen statisch geheel; 
er spelen zich allerlei natuurlijk processen 
af. Bespaar je mogelijke teleurstellingen 
en onnodig werk door hiermee rekening 
te houden bij de inrichting en aanplanting.

Als je de natuurlijke successie van vegeta-
ties begrijpt, kun je redelijk goed voorspel-
len wat er met je tuin gaat gebeuren en wat 
je moet doen om je tuin te houden zoals jij 
hem wilt.

Vijf tips voor een gezonde tuin
 
In je tuin kan je heel wat acties ondernemen 
om de natuur te helpen. Begin alvast met 
deze vijf vuistregels voor een gezonde en 
natuurlijke tuin. Ga daarna aan de slag met 
kleine en grote acties om meer leven in je 
tuin te toveren.

1. Plant inheemse planten: Globalisering 
zorgde voor de verspreiding van verschil-
lende uitheemse ‘invasieve exoten’. Deze 
concurreren de oorspronkelijke soorten 
weg en zorgen voor verlies aan biodiversi-
teit. Plant daarom enkel inheemse planten.

2. Gebruik geen pesticiden of meststoffen: 
Er zijn genoeg alternatieven voor pestici-
den. Zo zijn er planten die slakken afstoten. 

Of planten die insecten aantrekken die dan 
weer storende insecten opeten. Meststoffen 
heb je niet nodig als je de juiste planten voor 
je tuin uitkiest.

3. Plant nectarplanten: Nectarplanten trek-
ken vlinders en bijen aan en zorgen meestal 
voor een vrolijk kleuren- en geurenfestijn 
in de lente en zomer!

4. Zorg voor nestgelegenheid voor vogels en 
insecten: Geef vogels en insecten de kans 
om ook van je tuin mee te genieten. Plant 
bijvoorbeeld een haag aan, laat dood hout 
in je tuin liggen of creëer een humuslaag 
in je tuin. Vogels en insecten trekken dan 
weer andere diersoorten aan!

5. Zorg voor ruige hoekjes: Niets doen is 
goed doen. Verwilderde hoekjes zijn vaak 
een paradijs voor allerlei soorten planten 
en dieren. Laat de natuur hier gewoon zijn 
gang gaan, en je zal zien dat het zal bruisen 
van leven!

Vijf tips om vogels in je tuin aan te 
trekken
 
1. Laat dood hout en bladafval liggen. Dit 
komt vogels goed van pas om hun nesten 
mee te bouwen. Ook stukjes wol, katten- en 
hondenhaar worden wel eens verwerkt in 
vogelnesten.

2. Plant struiken, bomen en hagen. Vogels 
gebruiken ze als schuilplaats en bouwen er 
hun nest in. Sommige struiken dragen bes-
sen, een lekkernij voor vogels.

3. Zorg voor drinkwater. Bij vorst komen 
vogels vaak water tekort. Een ondiepe 
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schaal water volstaat meestal als drink-
plaats. Voeg wat suiker toe zodat het water 
niet bevriest. In de zomer kan je een grotere 
schaal zetten, zodat mussen of merels kun-
nen baden.

4. Hang nestkasten: Nestkasten vind je in 
alle kleuren en maten. Kies of maak een 
nestkast op maat van de vogels in je tuin. 
Hang ze op een goede plek. Na de winter 
verwijder je oud nestmateriaal en maak je 
de nestkast proper met heet water en een 
borstel. 

5. Maak geleidelijke overgangen van gazon 
naar planten, struiken en bomen. Door de 
natuur zo goed mogelijk na te bootsen cre-
eer je meer kansen om vogels naar je tuin 
te lokken.

Kweek zelf je gezonde en voedza-
me groenten en fruit

Wil jij ook graag een moestuin beginnen, 
maar weet je niet hoe of waarmee je moet 
starten? Wij geven je vijf moestuintips die 
je op weg helpen.

1. Begin met eenvoudige groenten
Het is altijd prettiger om met gemakkelij-
ke groenten te beginnen. Als je direct heel 
ambitieus het hele groenteassortiment wil 

telen, raak je al gauw ontmoedigd. Wie 
weet krijg je dan grote teleurstellingen te 
verwerken.
Je mag een oogst verwachten van snijsla, 
radijsjes in de lente, tuinkers, rode biet, 
warmoes, snijselder, bonen, wat vroege 
aardappelen, pastinaak, plantui, courgette 
en pompoen.

2. Kies een zonnige plek
Een goede belichting van je groentetuin is 
belangrijk. Kies daarom een zonnig plekje 
in je tuin: liefst op het zuiden, eventueel op 
het zuidwesten. Slechts weinig groenten 
doen het goed op een beschaduwde plek: 
rabarber staat liever niet in de zon.
Er zijn wel een paar groenten die wat scha-
duw verdragen, zoals aardbeien, andijvie 
en rode biet en enkele tuinkruiden zoals 
kervel, pepermunt en tuinkers.

3. Gebruik vaste perceeltjes
Deel je groentetuin op in percelen en maak 
ze even groot. Dat is belangrijk omdat je je 
groenten elk jaar een perceel opschuift. 
Maak je perceel 1,10 meter breed, met tel-
kens een pad van 30 centimeter ertussen. 
Zo kun je overal makkelijk aan.
 
4. Gebruik compost
Je bemest je moestuin om de bodemstruc-
tuur te verbeteren en om voedingsstoffen 
toe te voegen. Als bemesting kies je altijd 
voor compost. Het sluit de kringloop van je 
moestuin want je gebruikt je tuin- en keu-
kenafval opnieuw. Bovendien heeft com-
post alle goede eigenschappen van organi-
sche meststoffen.

5. Tuinier ecologisch
In de gangbare groenteteelt wordt de om-
geving aangepast aan de plant. Dat gebeurt 
met behulp van kunstmest en bestrijdings-
middelen. Verwarming wordt ingezet om te 

Beheer

telen buiten het natuurlijke seizoen.
In de ecologische tuin gaat het er omge-
keerd aan toe. Je boekt succes door mee te 
werken met de natuur en kiest voor plan-
ten die geschikt zijn voor de bodem en het 
klimaat in je tuin. Je teelt je groenten in het 
goede seizoen. Zo voorkom je heel wat ellen-
de, want planten die aangepast zijn aan hun 

milieu worden minder gauw ziek.

Meer informatie kan je vinden op de web-
sites www.natuurpunt.be en www.velt.be 
(zoekterm ecologische tuin)

© Marcel Verschueren

OUT OF THE BUXUS DENKEN! 
… EN WAT MET DIE VERREKTE BUXUS(MOT)?

Meermaals per jaar bestrijden: het is een 
dure en vooral weinig duurzame oplossing. 
Waarom de aantasting van je buxus niet als 
aanleiding zien om jouw tuinconcept eens 
te herdenken? 

Want hoewel buxus wel een inheemse plant 
is in Wallonië, is de waarde 
voor onze biodiversiteit be-
perkt. Er leven nauwelijks 
insecten op, hij vormt geen 
bessen voor vogels en vaak 
is de structuur van de struik 
zo dicht dat een merel er niet 
in kan nestelen. 

Buxussen die je laat uit-
groeien tot metershoge 
struiken, kunnen wel nestgelegenheid bie-
den voor vogels. Bloeiende buxussen pro-
duceren pollen die bijen aantrekken. Het 
zijn precies die oude buxusstruiken die op 
bepaalde plaatsen, zoals parken, pastorie-
tuinen en kerkhoven een grote erfgoedwaar-
de hebben. 
De overgrote meerderheid van de buxus-
struiken in Vlaanderen betreffen echter 
lage cultivars, die als kleine haag of ‘bolle-
tje’ gesnoeid worden. Strakke perken met 

lage, gesnoeide buxus en steriele bodembe-
dekkers als Pachysandra vervangen door 
bloemrijkere aanplantingen met bijvoor-
beeld Verbena, lavendel of marjolein, levert 
heel wat natuurwinst op. 

Vlinders, hommels, wilde en honingbijen 
zullen je dankbaar 
zijn. Gemengde ha-
gen met liguster, mei-
doorn, sporkehout of 
veldesdoorn kunnen 
hogere buxushagen 
vervangen en zijn veel 
biodiverser. 

Er bestaan geen in-
heemse dwergstrui-

ken die je, net zoals buxus, kan snoeien in 
allerlei vormen. 
Eén Aziatische plant wordt op sommige si-
tes aangeraden: Ilex crenata. In Nederland 
werd echter vastgesteld dat deze nogal eens 
verwildert en bijgevolg potentieel invasief 
is. We houden het dus liever bij inheemse 
planten. Voor kleine hagen is liguster een 
optie.

Bron: Natuurpunt

© Leo Janssen
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Na 2 braakbal pluisavonden bezocht te 
hebben die georganiseerd werden in het 
BC de Klapekster was ik benieuwd naar 
de huidige muizenpopulatie in de val-
lei van het Merkske. Met de hulp van de 
plaatselijke uilenspecialisten kon ik van 
start.
In de late lente zijn met Johan Versmissen 
en Johan Coertjens op meer dan 30 loca-
ties braakballen verzameld van kerkuil, 
steenuil, torenvalk en ook van 1 ransuil.

Tekst: Leo Dufraing, m.m.v. Stijn Leestmans

In de late lente zijn door Johan Versmissen 
en Johan Coertjens op meer dan 30 locaties 
braakballen verzameld van kerkuil, steen-
uil, torenvalk en ook van 1 ransuil.

De braakballen 
Van de kerkuil zijn meer dan 50 braakbal-
len per nest verzameld waarbij er op som-
mige plaatsen zeer kleine exemplaren (van 
kuikens) bij zitten, soms ook oude en recen-
te gemengd en residu’s van oude uiteenge-
vallen ballen en dit uit 21 nesten. Enkel in 
de Oordeelstraat (15), Zevenhuizenlaan 
(35) en Den Buuck (35) zijn het er minder.

Van de steenuil hebben we materiaal van 
5 plaatsen met minder dan een halve liter 
residu per bak behalve op Heikant Baarle 
Nassau waar 4 à 5 liter is verzameld. Braak-
ballen van steenuilen vallen gemakkelijk 
uit elkaar omdat er veel zand van regen-
wormen en vrij veel keverresten in zitten.

Van de torenvalk is ook op 5 plaatsen verza-
meld. Na het pluizen van een 60 tal braak-
ballen uit 2 nesten, wat slechts enkele de-
termineerbare kaakjes opleverde ben ik 
daar mee gestopt. Torenvalken verteren het 
bot van de prooien bijna volledig.

Van de ransuil zijn 20 braakballen verza-
meld door André de Pijper op de Singelhei-
de (Baarle Nassau). Deze zijn ook geplozen.

De methode
Droog pluizen en de kaakjes afborstelen 
met een tandenborstel was te stofferig en 
ongezond. De braakballen werden in wa-
ter gelegd met ongeveer 5% javel. Dit ont-
smet het hele zaakje en de botjes worden 
wat gebleekt. Meer bleekmiddel gebruiken 
geeft een betere zuivering maar de tandjes 
vallen uit de kaakjes wat het determineren 
bemoeilijkt. Na enkele uren het water af-
gieten, met een puntige pincet en een naald 

Muizen in het Merkske
Braakballenonderzoek

Braakbal opengeledgd © Wim Verschraegen
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uitpluizen , laten drogen op papier. 
Dit alles kan zonder in aanraking te komen 
met de materie.

Determineren
Determineren van muizenresten in braak-
ballen is niet zo moeilijk. Met een goede 
determineertabel en na een honderdtal 
schedels werd het een routineklus. Best is 
wel boven en onderkaken per muis bijeen 
te houden als het mogelijk is, dit vergemak-
kelijkt het determineren. 

Een binoculair is gebruikt om de kaakjes 
te bekijken maar dat kan desnoods ook met 
een loupe.

De resultaten

Kerkuil
Per nest (op enkele na) zijn ongeveer 50 
braakballen geplozen. In 1000 braakballen 
uit 21 nesten zijn 3880 muizen gevonden, 
Dat geeft bijna 4 schedels per braakbal. In 

de kleine exemplaren zaten 1 of 2 muizen 
in. Het hoogste aantal was 10 en in enkele 
vond ik er 9.

Eén kerkuil verstopte in één braakbal 18 
onderkaakjes van de veldmuis. Een ande-
re uil propte in 2 ballen respectievelijk 7 
en 8 schedels van de huisspitsmuis. In de 
Schootsenhoek staken er eierschalen in 
een braakbal. De uil van de Pannenhoeve 
in Poppel spant toch de kroon met 2 vogels 

Bosspitsmuis© Natuurinormatie.nl
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en liefst 12 bruine ratten waarvan er zelfs 
2 volledige schedels in 1 braakbal staken. 
Ook 3 braakballen met enkel gebroken 
graan en stro (leek op silo) lagen in het nest 
en in de nestbak van de Oordeelstraat lagen 
6 mummies (4 veldmuis en 2 ondergrondse 
woelmuis).
De woelrat met 3 ex. op 2 locaties is het 
minst waargenomen, daarop volgt de huis-
muis met 8 ex. van 6 plaatsen waarvan de 
pakkans door het  leven binnen huis wel ge-
ring is. De overige soorten zijn in gans het 
gebied algemeen, waarbij de ondergrondse 
woelmuis (30 ex.) op 15 plaatsen het minst 
aangetroffen is. Van de bruine rat werden 

36 ex. gevonden op 14 plaatsen waarvan 
één derde aan de pannenhoeve te Poppel. 
Dwergspitsmuis (43 ex) en dwergmuis 
(64ex) zijn ook minder in aantal aanwezig 
dan de grotere soorten. De rosse woelmuis 
(117 ex.) neemt daarvan het kleinste aan-
deel van de prooidieren in, gevolgd door de 
aardmuis (444 ex.).

Na informatie gewonnen te hebben bij en-
kele biologen over bosspitsmuizen (551ex) 
zijn deze niet op soort gebracht. Het de-
termineren ervan is een tijdrovend werk 

waarvan bepaalde schedelafmetingen zeer 
nauwkeurig moeten opgemeten worden 
wat dan nog niet voor honderd procent de 
juiste soort geeft. 

De gewone (driekleurige)- en de tweekleu-
rige bosspitsmuis zijn zeer verwante soor-
ten waarvan de tweekleurige zou ontstaan 
zijn tijdens de laatste ijstijd uit een geïso-
leerde populatie in Zuid Frankrijk. Deze is 
ondertussen opgeschoven in noordelijke 
richting en zou momenteel hier talrijker 
voorkomen dan de gewone bosspitsmuis 
(wetenschappelijk onderzoek).

De huisspitsmuis (816 ex.) en de veldmuis 
(823 ex.) zijn vrijwel gelijk waargenomen 
en de bosmuis (904 ex). is de meest gevan-
gen prooi.

Op 4 plaatsen is een mol of resten ervan ge-
vonden. In Meer werden een 3-tal mollen 
buiten voor de invliegopening op de grond 
gevonden (Guy Segers mondelinge medede-
ling). 

Steenuil
Uit het weinig verzameld braakballengruis 
zijn 111 muizen gedetermineerd. Enkel bij 
een steenuil uit Baarle Nassau zijn voldoen-
de prooidieren gevonden (78 muizen) om 
enig inzicht te krijgen van de plaatselijke 
muizenpopulatie. Deze komt goed overeen 
met de resultaten van de dichts bijgelegen 
kerkuilenbroedsels. 
Er lag ook één verscheurde mol, 4 vogels-
navels (mus?) , 27 meikevers en een neus-
hoornkever tussen het gruis. In Zonderei-
gen lagen resten van 2 kikkers in een bak. 
Te Reth lagen meer dan 10 muizen waarvan 
de kop was afgebeten (bosmuizen?). Steen-
uilen leggen in het voorjaar een voedsel-
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voorraad aan. Dit is een onderdeel van de 
balts en ook een belangrijke reserve voor 
het voederen van de jongen. 
Op Veldbraak staken pluimen en poten van 
een grote vogel en de vleugeltop van een 
kleine vogel tussen het gruis en in een kast 
te Ullicoten lagen pluimen en poten van 
vermoedelijk merel en meerdere gebroken 
botten in de bak. Veel resten van kevers 
werden op al de plaatsen aangetroffen. 
Omdat bij de steenuil de meeste schedels en 
onderkaakjes van muizen niet meer bijeen 
zitten was het niet mogelijk alles te deter-
mineren. 

Ransuil  
In 20 braakballen zijn wel 66 muizen ge-
vonden, maar slechts van 5 soorten. Hierbij 
geen spitsmuizen. Ransuilen vangen deze 
namelijk niet omdat ze afkerig zouden zijn 
vanwege de muskusgeur die spitsmuizen 
verspreiden. Er zijn geen bijvondsten ge-
vonden.
 
 
Conclusies

Opvallend is dat de veldmuis in het ganse 
gebied talrijker is dan de aardmuis behalve 
in de onmiddellijke omgeving van Singel-
heide, Ginhoven en Broskens. In die omge-

ving ligt het natuurgebied van het Merkske. 
Veldmuizen houden van drogere gebieden 
en komen daardoor minder voor in de voch-
tigere percelen van de natuurgebieden van 
het Merkske.
Net ten oosten van Baarle (intensieve land-
bouw) zijn maar enkele aardmuizen gevan-
gen in verhouding met de veldmuis en zeer 
veel bosmuizen.

Op de woelrat na zijn nagenoeg al de mui-
zensoorten hier algemeen aangetroffen. De 
huismuis is slechts op 7 plaatsen gevonden 
(huisbiotoop). De veldspitsmuis is niet ge-
vonden, deze wordt vermeld uit het Turn-
houts Vennengebied als een regelmatig 
waargenomen soort? 

Of de zeer zeldzame waterspitsmuis (nog) 
aanwezig is blijft een open vraag.

Omdat er waarschijnlijk ook oudere braak-
ballen (geschat 10%) tussen het verzameld 
materiaal staken geeft deze inventarisatie 
niet het juiste beeld van de muizenpopula-
tie in 2017. 

Speciale dank aan de personen die mij ge-
holpen hebben bij het tot stand brengen van 
deze inventarisatie.

© Wim Verschraegen

Steenuil © Swa Bouvé

veldmuis© ecopedia.be
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Activiteiten

Activiteiten

Herinnering - 12 januari 09.00u - Excursie Natuurgids : Watervogels 

ZONDAG 6 JANUARI:  NIEUWJAARSWANDELING MET BORREL

Om het nieuwe jaar met luister in te 
zetten nodigt Natuurpunt Markvallei 
iedereen op zondag 6 januari uit voor de 
jaarlijkse nieuwjaarswandeling. Om 9 uur 
verwachten we alle geïnteresseerden aan 
bezoekerscentrum De Klapekster. 

Boswachter Bart Hoeymans en Koloniekenner 
Koen Verschueren leiden de wandeling doorheen het domein en besteedt aandacht 
aan het gevoerde beheer, de toekomstplannen en uiteraard de prachtige natuur 
in Wortel Kolonie. Nog voor het middaguur plannen zij hun terugkeer naar het 
vertrekpunt want Natuurpunt Markvallei biedt alle deelnemers aan de wandeling 
een nieuwjaarsreceptie aan. 
Voor mensen die nog geen lid zijn van Natuurpunt kan het meteen een aanzet zijn om 
althans dat goede voornemen waar te maken.

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

© Wim Verschraegen

ZATERDAG 12 JANUARI: SPELLETJESAVOND

Kruip uit je luie zetel en kom naar onze 
gezelschapsspelavond in de Klapekster! Jong of oud, Rikken 
of Schaken, Monopoly of Risk, winnen of verliezen, …maakt 
allemaal niet uit … zolang we er met z’n allen plezier en 
leute aan beleven. Breng een leuk gezelschapsspel mee en 
ook wat vrienden en kom gezellig met ons een pintje drinken op zaterdag 12 januari 
om 20u in de Klapekster.
Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

© Wim Verschraegen

Activiteiten
Activiteiten

Herinnering - 17 januari 19.30u - Cursus Natuurgids - Les Leven en overleven

Lezing - Vrijdag 18 januari 20.00u - Jan Meyers: Oman en Ethiopie

© Wim Verschraegen

VAN ZATERDAG 19 JANUARI TOT ZONDAG 17 MAART 
DE GRENSWIPPER, DE BOSSPAAIER EN DE FILOSOOF

Natuurpunt Markvallei organiseert een tentoonstelling naar 
het boek van Zjosfinks: “De grenswipper, de bosspaaier en de 
filosoof”. De tentoonstelling wordt georganiseerd op de zolder 
van Bezoekerscentrum De Klapekster en is vrij te bezoeken 
tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum. 
Acteur Zjosfinks liep al langer met het idee rond om de verha-
len te boek te stellen en vond Willy Geets (Wégé) bereid om de 
publicatie te voorzien van illustraties. Het boek telt 136 pagi-
na’s en bevat 17 prachtige illustraties. Wégé was jarenlang de 
tekenaar van Tistjen Dop. Dat de verhalen diep geworteld zijn 

in het Kempens zand en in onze streek blijkt uit de onderwerpen die in het boek aan 
bod komen. Niet alleen de verhalen worden geïnspireerd door figuren en plaatsen uit 
de streek, ook de pentekeningen van Wégé hebben een sterke regionale inslag. 
Op de tentoonstelling kan men de pentekeningen komen bekijken. 

Zjosfinks en Wégé toveren de zolder van De Klapekster om tot hun atelier en creëren 
er de sfeer van het boek. Het boek zal overigens tijdens de tentoonstelling ook te koop 
aangeboden worden in De Klapekster.

Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

FOTOTENTOONSTELLINGEN IN DE KLAPEKSTER  
BOSLANDSCHAPPEN IN DE MARKVALLEI 

Om de 3 maanden wordt de fototentoonstelling in het 
Bezoekerscentrum De Klapekster vervangen.  Van ja-
nuari tot maart kan u een mooi overzicht bewonderen 
van boslandschappen in de Markvallei

Maar iedereen kan deelnemen aan onze tentoonstel-
lingen. De volgende tentoonstelling van april tot mei  
gaat over Jong leven (fauna en flora) in de Markval-
lei. Iedereen die een mooie natuurfoto rond dit thema heeft, en deze graag tentoon-
gesteld ziet, mag deze in hoge resolutie (dus liefst via we-transfer of gelijkaardig 
medium) voor 20 maart 2019 doorsturen naar wimverschraegen@hotmail.com. 

© Wim Verschraegen  
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Activiteiten

Activiteiten

Herinnering - 24 januari 19.30u - Cursus Natuurgids - Biodiversiteit 

Herinnering - 31 januari 19.30u - Cursus Natuurgids - natuurbeheer

ZONDAG 20 JANUARI:  KOLONIEWANDELING 

Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei een gratis 
gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging 
geïnteresseerden kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde 
landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Zondag 20 januari staat weer een 
natuurgids van Natuurpunt Markvallei klaar om 
een groep mee op sleeptouw te nemen. Deelnemen is 
gratis. 

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

 27 JANUARI  
GROTE VOGELWEEKEND 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 27 
januari, vanaf 13.30u, activiteiten in het kader van 
Het Grote Vogelweekend dat nationaal wordt georga-
niseerd. 
Aan Bezoekerscentrum De Klapekster kunnen ge-
zinnen deelnemen aan het vogelkwartetspel. Je kan 
komen kijken naar de nestkastenshow en kinderen 
kunnen terecht aan de knutselstand. Uiteraard kan 
iedereen ook zelf zijn nestkast timmeren en om nieu-
we krachten op te doen zijn de pannenkoekenbakkers 
opnieuw van de partij. 

Een gezellige namidddaguitstap voor het hele gezin! 
Vergeet natuurlijk ook niet de vogels te tellen in je tuin! 

Bijeenkomst: vanaf 13.30u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in 
Wortel) 
Info: info@natuurpunt.be, 03 383 02 08
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Het Grote 
Vogelweekend

Tel de vogels in jouw tuin

26 & 27
januar

i

www.vogelweekend.be

Begijn Le Bleu 
vogelT mee 

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor bescherming van de natuur in Vlaanderen voor vogels en mensen.

Activiteiten
Activiteiten

ZONDAG 3 FEBRUARI:  OP ZOEK NAAR DE KLAPEKSTER 

Natuurpunt Markvallei organiseert 
zondag 3 februari een winterwandeling 
in de Strijbeekse Heide. In het prachtige 
heidegebied gaan onze natuurgidsen op 
zoek naar de klapekster. De mysterieuze 
vogel verblijft in de winter in dit mooie 
gebied. We verwachten iedereen om 9 uur 
aan de parking van het natuurgebied. 

Bezoekerscentrum ‘de Klapekster’ is ons 
geliefd en drukbezocht baken in Wortel kolonie. Veel mensen uit Hoogstraten en 
omgeving weten ondertussen hoe de nieuwe Klapekster er na de verbouwingen er 
uit ziet. Maar de klapekster is ook de naam van een prachtige, intrigerende vogel. Om 
daar iets meer van te weten te komen, gaan we al wandelend op zoek. Niet in Wortel 
Kolonie,maar net over de grens, in het prachtig gebied van de Strijbeekse heide. 

De Strijbeekse Heide is een natuurgebied dat zich bevindt ten noorden van Strijbeek. 
Het meet 239 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer. Dit voormalig heidegebied 
werd vanaf 1932 ontgonnen en deels beplant met naaldhout en deels omgevormd tot 
landbouwgebied. 

Wel bleven een aantal vennen en de omringende heiderestanten uitgespaard. 
Het betreft Rondven, Langven, Zwarte Goor en Goudbergven (ook: Patersmeer 
genaamd). Vanaf 1990 begon men de verdroging tegen te gaan, heeft men de vennen 
uitgebaggerd, heidegebiedjes afgeplagd en recreatieweitjes opgeheven en eveneens 
afgeplagd. Vooral het Goudbergven is interessant, daar het omgeven wordt door 
een paraboolduin. In het ven ligt een veeneiland, waar zachte berk en gagel groeit, 
maar ook zeldzame planten als veenpluis, kleine veenbes, ronde zonnedauw, 
kleine zonnedauw, dopheide, lavendelhei, klokjesgentiaan en beenbreek. Tot de 
heidevegetatie behoort: moeraswolfsklauw, tandjesgras, pilzegge en trekrus. 
Watervogels op de vennen zijn boomvalk, kuifeend, wintertaling en dodaars.

Vertrek: 09.00u parking Strijbeekse Hei - Goudbergseweg / Ericaweg, Strijbeek
Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Lezing - Vrijdag 8 februari 20.00u -  Wolf in de Kempen

Herinnering - 9 februari 09.00u : Natuurgids - Natuurberheersspel 
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Activiteiten

Activiteiten

ZONDAG 17 FEBRUARI: FOTO-EXCURSIE - LANDGOED TER HEIDE

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert op deze zondag een foto-uitstap naar 
Landgoed Huis ter Heide, niet ver van Tilburg. 
De foto-uitstappen zijn telkens bedoeld om de 
deelnemers de kans te bieden van elkaar 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, deelnemen is gratis.

Bijeenkomst: 07.00u aan het kerkplein in Minderhout
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen

Lezing - Vrijdag 15 februari 20.00u -  Jorn - IJsland 

Herinnering - 16 februari 09.00u : Excursie Natuurgids - Aschputten 

Activiteiten
Activiteiten

Herinnering - 20 februari 19.30u - Cursus Amfibieën en reptielen - Les 1

ZONDAG 17 FEBRUARI:  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)

Herinnering - 21 februari 19.30u - Cursus Natuurgids - methodiek

ZATERDAG 23 FEBRUARI  
BUSUITSTAP - HAVENTOCHT  

Natuurpunt Markvallei organiseert 
op zaterdag 23 februari een busuitstap 
naar de haven van Antwerpen. Onder 
leiding van havenkenner en natuurgids 
Geert Brosens maken we een rondrit 
en stoppen we regelmatig voor korte 
wandelingen. Het havengebied herbergt 
veel meer natuur dan we denken. Tot 
die vaststelling kwamen we enkele 
jaren geleden toen Geert ons voor het 
eerst rondleidde. 
De waarnemingen van klapekster en 
velduil staan nog altijd op ons netvlies 
gebrand. De busuitstap naar de haven 
is een echte aanrader, het havengebied 
verbergt veel meer natuur dan we ons 
voorstellen. De bus vertrekt om 9 uur 
aan Bezoekerscentrum De Klapekster, 
we verwachten om rond 18 uur terug te 
zijn. Neem je boterhammen mee en zorg 

voor een verrekijker, stapschoenen zijn 
ook een aanrader. Inschrijven doe je via 
de activiteitenmodule van Natuurpunt 
vzw. 
Leden betalen 15 euro, niet-leden 42 
euro.

Vertrek: 09.00u aan het Bezoekerscen-
trum de Klapekster
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

© Geert Brosens 

ZONDAG 10 FEBRUARI: TRAP EN STAP - GANZENTOCHT

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 
10 februari opnieuw een “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.

Bijeenkomst: 09.00u aan het gemeentemagazijn, industriepark de Kluis in 
Hoogstraten
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen  
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in Ulicoten en dus vlak tegen de Belgisch-Nederlandse 
grens. 23 ha van dit gebied wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer. De bedoeling is dat 45 ha van dit 
gebied als reservaat wordt aangemerkt. Het is een 
kleinschalig hoevenlandschap met een leemachtige 
bodem. Er zijn loofbosjes, grasland, akkers en 
houtwallen. Planten als bosanemoon, kruipend 
zenegroen en grote pimpernel komen er voor. 
Door poelen aan te leggen worden amfibieën als 
salamanders aangelokt. Het gebied wordt doorsneden 
door de Reutse Loop en ligt pal ten oosten van de 
Belgische grens. Aansluitend vindt men in België de 
Bolekens en de Smisselbergen; in Nederland ligt in het zuiden het Merkske en in het 
oosten de Hollandse Bossen.
Van 1841 tot 1995 bevond zich in dit gebied een kleine enclave die geen enkele staat 
toebehoorde, en aldus als niemandsland te boek stond. In 1995 is de enclave alsnog 
bij België gevoegd.

Bijeenkomst: 8.45u aan het kerkplein in Minderhout
Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Activiteiten

Activiteiten

Herinnering - 27 februari 19.30u - Cursus Amfibieën en reptielen - Les 2

Herinnering - 28 februari 19.30u - Cursus Natuurgids - beleid

ZONDAG 24 FEBRUARI: PADDENOVERZET ACTIE (ONDER VOORBEHOUD : IN 
FUNCTIE VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN)

De padden beginnen massaal naar de 
voortplantingspoelen te trekken. Om hen een handje 
te helpen en hen te redden vanonder de wielen van het 
drukke verkeer organiseert Natuurpunt Markvallei op 
zondag 24 februari een paddenoverzet. Vooral voor de 
kinderen is dit een hele belevenis.

Bijeenkomst: 09.30u aan het bezoekerscentrum De Klapekster
Info: carlovanboxel@telenet.be

© Wim Verschraegen  

ZATERDAG 2 MAART: SPELLETJESAVOND

In tijden van tablets, sociale media en 
bingewatching zijn er ook andere leuke 
manieren om de donkere winteravonden 
gezellig in vriendenkring door te brengen. 
Kruip uit je luie zetel en kom naar onze 
gezelschapsspelavond in de Klapekster! 
Jong of oud, Rikken of Schaken, Monopoly 
of Risk, winnen of verliezen, …maakt allemaal niet uit … zolang we er met z’n 
allen plezier en leute aan beleven. Breng een leuk gezelschapsspel mee en ook wat 
vrienden en kom gezellig met ons een pintje drinken.

Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)

Activiteiten
Activiteiten

ZONDAG 3 MAART:  THEMAWANDELING: LANGS WITTE HAGEN 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 3 maart een wandeling in Withagen. 
Er wordt om 8.45u uur verzameld op het Gemeenteplein in Minderhout. Van daaruit 
wordt met wagens naar de vertrekplaats gereden.De Withagen is een natuurgebied 

Herinnering - 14 maart 19.30u - Cursus Natuurgids - water

Lezing - Vrijdag 15 maart  20.00u -  Jos Gysels - Pretoogjes in het veld

ZONDAG 17 MAART:  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)

Herinnering -21 maart 19.30u - Cursus Natuurgids - planten determinatie

© Carlo & Yvonne

©  Els Bellens
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Advertentie Activiteiten

Activiteiten
VRIJDAG 22 MAART: FOTOCAFÉ : BEGRAZING IN NATUURGEBIEDEN 

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert fotocafés in Bezoekerscentrum De 
Klapekster. 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. Die worden, onder het 
nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. 
Op die manier leer je veel bij over sluitertijden, 

diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, composities, … Het thema is deze keer 
‘begrazing in natuurgebieden’. Vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s 
mogen worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht 
worden op een stick.
Bijeenkomst: 20.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) 
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen  

ZATERDAG 23 MAART:  EXPEDITIE STEENUIL IN ZONDEREIGEN

Net zoals vorig jaar trekken we weer op zoek 
naar de steenuil. De natuurgidsen beginnen met  
een korte kennismaking en vertellen hier een 
aantal algemeenheden over uilen en de steenuil 
in het bijzonder. Een kwartiertje later vertrekt de 
expeditie, op zoek naar de steenuil. Omstreeks tien 
na acht wordt het immers donker. In de buurt van 
het schakelhuisje in Ghil, hopen de natuurgidsen 
een eerste kennismaking met het bijzondere uiltje te kunnen hebben. In het gehucht 
Ginhoven wordt op een tweede ontmoeting gehoopt. Maar er is natuurlijk ook 
aandacht voor andere uilensoorten. In het centrum van Zondereigen bijvoorbeeld, 
bij de kerk, broedt al jaren een kerkuil. 
Onderweg zal ook uitleg gegeven worden over de dodendraad en is er aandacht voor 
bijzonderheden in verband met het kerkdorp Zondereigen. De wandeling is gratis, 
ongeveer 5,5 km lang. Deelnemers zorgen voor laarzen of stevig schoeisel en een 
veiligheidsvestje

Bijeenkomst: 19.30u aan de dodendraad in Zondereigen

Herinnering - 28 maart 19.30u - Cursus Natuurgids - methodiek
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LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten 

03/340.25.40 - www.selexionhoogstraten.be

Activiteiten

VAN ZATERDAG 30 MAART TOT EN MET 30 JUNI 
TENTOONSTELLING VRIJ / ONVRIJ

De tentoonstelling “Vrij/Onvrij” wordt georganiseerd door het Gevangenismuseum 
van Merksplas. De curator is Jef Van Leeuw, een beeldhouwer woonachtig in Vosse-
laar. De expo staat in de buitenlucht en bestaat uit een collectie beelden, aangevuld 
met kunstvoorwerpen gemaakt door de cursisten van de kunstacademie van Turn-
hout en de leden van de Werkgroep Amateurkunsten van Merksplas, aangevuld met 
individuele kunstenaars. De kunstobjecten bevinden zich deels in de “vrije ruimte” 
rondom De Klapekster in Wortel en de Grote Hoeve in Merksplas. Anderzijds staan 
een aantal beelden en kunstobjecten ook in de “onvrije” ruimte, met name achter 
“den draad” van de gevangenissen in Wortel en Merksplas alsook het gesloten cen-
trum voor illegalen in Merksplas. 

De bedoeling van deze tentoonstelling is om de bezoeker een link te bieden naar de 
historische achtergrond van de beide landloperskolonies. In Wortel werd in 1822 
door het toenmalige Nederlandse bewind overgegaan tot de bouw van een “vrije” 
kolonie waar arme gezinnen werden ondergebracht in kleine boerderijtjes, met de 
bedoeling de boerenstiel te leren en op die manier later een nieuw leven te kunnen 
starten. In Merksplas werd de “onvrij” kolonie opgericht, een bedelaarshuis dat 
plaats bood aan 1000 landlopers en een eerder militair regime kende. De tegenstel-
ling “vrij/onvrij” heeft nog een tweede dimensie: momenteel ontwikkelen de beide 
locaties zich tot drukbezochte toeristische trekpleisters voor de dagjestoerist. Men 
fiets, wandelt, drinkt een glas en eet een hapje  op twee plaatsen waar vlakbij hon-
derden mensen achter “den draad” van hun vrijheid werden beroofd. Ook van deze 
tegenstelling willen we de bezoeker bewustmaken. Van de tentoonstelling wordt een 
luxueuze catalogus gemaakt die ook verkrijgbaar is in de winkel van De Klapekster. 
Natuurpunt Markvallei is op deze manier een actieve partner van het project.

Info: sprangersmarc@skynet.be

ZATERDAG 30 MAART: ALGEMENE VERGADERING EN QUIZ

Op 30 maart organiseert Natuurpunt Markvallei vzw haar algemene vergadering in 
Bezoekerscentrum De Klapekster. Bedoeling van deze avond is om op een gezellige 
manier stil te staan bij de werking van onze afdeling. De algemene vergadering zal 
daarom in de vorm van een quiz worden georganiseerd. Alle leden zijn van harte 
uitgenodigd. We starten om 20 uur met de indeling van de groepjes en laten daarna 
het quizgeweld losbarsten. De drankjes zijn deze avond van het huis. Natuurlijk 
zijn we nieuwsgierig naar jullie kennis over onze vereniging, maar het is evenzeer 
een goede manier om Natuurpunt Markvallei eens op een ludieke manier te leren 
kennen! 
Bijeenkomst: 20.00u. in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
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Overzicht lezingen
LEZINGEN 2018 - 2019 

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

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

VRIJDAG 18 JANUARI 2019: OMAN EN ETHIOPIË        JAN MEYERS  

Vanavond neemt Jan ons naar jaarlijkse 
gewoonte weer op sleeptouw door een voor 
velen onbekend gebied. 

Met de jeep door het Oosten van Oman. 
Oman, officieel het Sultanaat Oman, is een 
sultanaat in West-Azië, aan de zuidoostkust 
van het Arabische Schiereiland. Het grenst 
aan de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Jemen.  
Een beetje van alles: shoppen in de hoofdstad Muscat, rondtrekken in grillige 
gebergten, cruisen in de zandwoestijn, verkoeling zoeken in wadi’s en genieten van 
de volle maan en zonsondergang aan de kust. Gevolgd door een korte impressie van 
een nieuwe trektocht in het noorden van Ethiopië…

© Jan Meyers

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019: WOLF IN DE KEMPEN  GIE LUYTS 

In deze lezing van Gie Luyts wordt een korte algemene 
inleiding gegeven over de wolf. Hoe is deze te herkennen.  
Wat is zijn gedrag en ecologie.
Vervolgens wordt ruim aandacht besteed aan zijn vroeger 
(periodiek) voorkomen en uitsterven in de Kempen met  o.a. 
welke jachttechnieken werden gebruikt, het premiesysteem 
e.d. 
 
Hierbij komen ook de situatie in Hoogstraten en omgeving in 
de kijker. Tenslotte wordt afgerond met een schets van de wolvenpopulatie in Europa 
en hun herkolonisering van West-Europa vanuit Italië en Oost-Europa.

© nieuwsblad.be (MIA)
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VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019: IJSLAND   JORN VAN DEN BOGAERT 

Jorn Van Den Bogaert reisde in juli 2018 gedurende 1 maand door IJsland. Hij nam 
zijn eigen terreinwagen mee per ferry, een boottocht van 2 dagen. In IJsland werd 
steeds gekampeerd. Zowel het woeste binnenland met de vele riviercrossings en 
slechte offroadwegen als de gekende ringroad werden verkend op deze reis.  
 
Deze lezing wordt een reis door prachtige landschappen, vulkanische gebieden, 
lavavelden, warmwaterbronnen, watervallen, kolonies met klifvogels en 
ontmoetingen met bultrugwalvissen en de zeldzame poolvos. Op de terugweg per 
boot werd nog gedurende 3 dagen de Faroereilanden verkend.

© Jorn Van Den Bogaert © Jorn Van Den Bogaert

VRIJDAG 15 MAART 2019: PRETOOGJES IN HET VELD   JOS GYSELS 

In Pretoogjes in het veld nemen Jos Gysels (Natuurpunt) 
en bioloog en Eos-medewerker Hans Van Dyck je mee 
op excursie langs de historiek, het belang en de pret 
van natuurstudie en natuurcontact. Fauna, flora en hun 
leefomgeving vormen een onuitputtelijke bron voor 
studie. 

Ook in Vlaanderen en Nederland beperkt het korps 
van natuuronderzoekers zich niet tot professionele 
biologen. Vogels, vlinders, kikkers, padden en 
andere soorten worden ook gespot, geteld of 
gemonitord door vele vrijwilligers. Meestal betreft 
het verspreidingsonderzoek waarbij het liefst op vele 
plaatsen, vele waarnemingen worden verricht. Een 

professionele eenzaat slaagt daar niet in. 



test Titel rubriek

42   Natuurpunt Markvallei - 2018, nr. 4  Natuurpunt Markvallei - 2018, nr. 4  43   

Lezingen

Een leger van liefst 
deskundige vrijwillige 
burgerwetenschappers wel. 
Dergelijke waarnemingen 
vormen de basis voor 
verspreidingsatlassen, 
Rode Lijsten over de 
bedreigingsstatus van soorten, 
enzovoort. Soms krijgen 
deelnemers aan een citizen 
science-project precieze 
richtlijnen van wat er waar en hoe bekeken of geteld moet worden. 

Daarnaast blijken ook opportunistisch verzamelde gegevens tot wetenschappelijk 
bruikbare informatie te leiden. Het portaal voor zulke losse waarnemingen van 
Natuurpunt – waarnemingen.be – bestaat dit jaar 10 jaar. Vele deelnemers voeren 
hun waarnemingen van soorten in via deze website. Door gebruik te maken van 
gepaste statistische technieken kun je uit die vele losse waarnemingen heldere 
trends en patronen halen. Het Nederlands Centraal Bureau voor Statistiek is in dit 
veld erg actief en bedreven. In de Lage Landen houden veruit de meeste projecten 
rond fauna, flora en burgerwetenschap verband met natuurbehoud. 

Maar ook voor fundamentele wetenschap over evolutie worden burgers als 
waardevolle assistenten ingezet. Zo werd enkele jaren geleden door het Evolution 
Megalab een groot citizen science-project opgezet in heel Europa om de kleurvormen 
bij de gewone tuinslak te bestuderen. Meerdere duizenden deelnemers werden 
geregistreerd. Toch is natuurstudie veel meer dan nuttige gegevens verzamelen. 
Observeren, gericht tellen, inventariseren doet je anders en meer gefocust kijken 
naar soorten en hun relaties met de omgeving. Het effect treedt al op bij educatieve 
projecten zoals de tuinvlindertellingen. Deelnemers aan zulke projecten verklaren 
vaak dat ze nadien in hun tuin, maar ook elders, meer oog hebben voor dieren 
en natuur. Wetenschap levert een bijzondere vorm van natuurbeleving. De 
natuur vormt sinds mensenheugenis een rijke bron van verwondering en intense 
ervaringen. Natuur doet wat met een mens. 

In Pretoogjes in het veld, een boekje dat verschijnt naar aanleiding van twintig 
jaar Antwerpse Koepel voor Natuurstudie van de provincie Antwerpen, lees je de 
onderhoudende getuigenissen van achttien bekende natuurliefhebbers. Onder meer 
Dirk Draulans, Jill Peeters, Johan Braeckman en Koen Vanmechelen vertellen over de 
natuurmomenten die zich in hun geheugen hebben genesteld. 

Wetenschappelijk illustrator Joris De Raedt zorgde voor enkele fraaie tekeningen. 
(bron: Eos)

© Bert De Deken - Het Nieuwsblad
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De afgelopen 3 maand deden we...

Fototentoonstelling ophangen

Cursus fotografie

Fotoworkshop in Den Rooy

Bijeenkomst vrijwilligers in het Merkske

Lezing Ann Coppens

Veel klasbezoeken

De voorbije maanden in beeld...

1.000 pannenkoeken bakken

Spellekesavond

Wandelen, natuurbeheer, genieten, ...

1.000e lid!

Cursus fotografie in de praktijk

Cursus natuurgids

Rondje Zondereigen

Excursie Bolkse Beek

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!

1.000 boompjes planten

Wandeling in Alphen
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© Wim Verschraegen

Op een winterochtend bespeur je hoe deze aarde
zich voort wentelt. Tegen de muren van het huis 
klettert een tochtstroom 
uit het verborgene.

Omgeven door beweging: tent van rust.
En het geheime roer in de trekvogelzwerm.
Uit de winterduister 
stijgt een tremelo 

van verborgen instrumenten. Het is als 
staan onder hoge zomerlinden, met het dreunen 
van tienduizend 
insektenvleugels boven je hoofd.

     Tomas Tranströmer

Vrienden van de natuur
In de voortstromende steven 

heerst vrede
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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


