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En plots was daar...
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Over de afdeling

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

Natuurpunt vzw is een vereniging voor na-
tuurbehoud en landschapszorg in Vlaande-
ren. Met ruim 118.000 aangesloten gezinnen, 
6.000 vrijwillige medewerkers en 25.000 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 30 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  Werken aan de Klapekster
foto: Wim Verschraegen

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

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar, en 
tijdelijk zelfs voor 60% 

Den Rooy: 7807 - De Halsche Beemden: 7108



Voorwoord

Beste Natuurpuntleden uit de Markvallei,

In de pubertijd opgegroeid met Bob Dylan in een tijd die zich volop 
richtte op consumptie en welvaart, moest ik de voorbije weken denken 
aan zijn nummer “The Times They Are a-Changin’”. Aanleiding: de erf-
pacht van de landlopersboerderij (Bonte Beestenboel) wordt overgege-
ven en in onderaanneming zullen twee firma’s nieuwe activiteiten ont-
wikkelen op  de site. Terwijl het in Dylan’s tijd vooral een protestsong 
was, gericht tegen het establishment, lijkt het in mijn hoofd nu eerder 
een titel die aangeeft hoe de dingen plots weer kunnen veranderen ter 
ere van koning commerce.

Met weemoed denk ik terug aan de protestmars op Wortel-Kolonie van eind de jaren negentig en de 
gretigheid waarmee bewindsvoerders daar toen op inspeelden om er vooral voor te zorgen dat Wortel 
Kolonie zou behouden blijven zoals het was. De tijden zijn veranderd.

Het schepencollege wil een duurzame bestemming voor de gebouwen in de boerderij van Wortel Kolonie, 
dat ik is ook de wens van Stichting Kempens Landschap, dat is de wens van iedereen. Maar voor Natuur-
punt Markvallei mag dit niet ten koste gaan van alles waar Wortel-Kolonie voor staat: natuur, erfgoed, 
landbouw, rust, stilte…  En het zijn precies die zaken die in de verdrukking dreigen te komen.

De tijden zijn veranderd. Terwijl men op het einde van de jaren negentig nog bang was voor verkavelaars, 
voor de komst van een pretpark… zet men nu de deuren onomkeerbaar wagenwijd open voor commerce.
Rust en stilte moesten bewaard worden. Bij de aanleg van de parking moest daarom ook een PRUP op-
gemaakt worden. Daarin legde men vijf jaar geleden strikt vast wat de grenzen van de draagkracht van 
Wortel-Kolonie zijn. Amper vijf jaar later zou men dat PRUP liefst snel veranderen of zoals één van onze 
verkozenen aangaf: “We kunnen toch ook 20 extra parkeerplaatsen aanleggen”.

Natuurpunt Markvallei heeft haar bezorgdheid overgemaakt aan de betrokkenen. We hebben gewezen 
op de gevolgen en de beslissingsmakers hebben we ook gewezen op hun verantwoordelijkheid. Wij hopen 
dat de mensen die rust en stilte in de natuur zoeken, die nog altijd zullen vinden in Wortel-Kolonie en 
zullen met iedereen samenwerken die ook die droom koestert.

Drej Oomen, voorzitter Natuurpunt Markvallei

Voorwoord
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Kort nieuws

Kort nieuws 
De oehoe lust wel een egeltje
Enkele oplettende natuurbeheerders had-
den de vermoedelijke plukplek van een 
oehoe gevonden aan de hand van de over-
gebleven sporen. Nadat ze een cameraval 
op deze plek hadden gericht, hebben ze 
dat ook nog kunnen bevestigen. Op de foto 
hieronder kan je zien hoe de Oehoe met een 
pasgevangen egeltje kom aanvliegen. Hoe 
hij dat met de stekeltjes doet- daar hebben 
we nog het raden naar.

Plant een boom in Rijkevorsel
Vanaf dit najaar organiseert IOK in samen-
werking met Kempense gemeenten ‘1.001 
bomen’. Via de actie kunnen burgers van 1 
september tot 20 oktober een gratis boom 
bestellen en planten in hun tuin. In het 
aanbod zitten loofbomen, fruitbomen en 
struiken geschikt voor grote of kleine tui-

nen. Doel van de 
actie is om onze 
regio groener 
te maken én bo-
men positief on-
der de aandacht 
te brengen. 
De actie wordt 
gefaseerd opge-
start in deelne-

mende gemeenten, waaronder Rijkevorsel.  
Moesten er leden zijn die dat graag willen 
doen, maar geen plaats hebben in de tuin 
dan wil Natuurpunt Markvallei die loof-
boom (geen fruitbomen) wel  planten in één 
van onze reservaten.

Natuur.ambassadeurs van start
In onze afdeling startten zeven natuur.am-
bassadeurs. Zij gaan regelmatig op pad en 
spreken tijdens hun wandelingen in onze 
natuurgebieden mensen aan die ze tegen-
komen. De eerste reacties zijn goed, de vrij-
willigers van Natuurpunt Markvallei  ne-
men hun ambassadeursrol ernstig. 

Uiteraard maken zij van de gelegenheid 
gebruik om mensen die het niet al te nauw 
nemen met de gedragsregels ook aan te 
spreken. Op deze manier hopen de natuur.
ambassadeurs mee een mentaliteitswijzi-
ging op gang te brengen zodat mensen met 
respect vertoeven in de natuur. Dikwijls 
komt het onaangepast gedrag voort uit on-
wetendheid. Door de uitleg van de natuur.
ambassadeurs kunnen we mensen hopelijk 
op andere gedachten brengen.
 
Rijkevorsel keurt nieuw subsi-
die-regelement goed
Het subsidiereglement inzake de verster-
king van de biodiversiteit en het duurzaam 
bouwen is goedgekeurd op maandag 28 sep-
tember.

Dit nieuwe subsidiereglement omvat ener-
zijds een actualisatie en samenbrengen 
van enkele subsidies die vroeger al beston-
den (zwaluwnesten, imkers, groendak, 
herbruikbare luiers, zonneboiler, warmte-
pomp, pellet installatie, gebruik hemelwa-

(c) Stijn Leestmans
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ter) en anderzijds enkele nieuwe subsidies. 

Nieuwe subsidies worden voorzien voor: 
aankoop natuurgebied door natuurvereni-
gingen, activiteiten rond biodiversiteit of 
duurzaam bouwen, aanleg van bloemen-
weides, inzaaien van akkerranden en de 
aanleg van kleine landschapselementen. 

Nieuwe t-shirts
De vrijwilligers 
van Bezoekers-
centrum De Kla-
pekster steken 
in het nieuw. Ze 
zijn vanaf nu 
duidelijk her-
kenbaar met 
hun t-shirts. 
Het duidelijke 
Natuurpunt lo-

go springt er uit, en op de linker voorkant 
prijkt de naam van het natuurgebied “Val-
lei van het Merkske”. Het is een blijk van 
erkenning voor het vele werk dat onze 
vrijwilligers verzetten. Natuurpunt moest 
diep in de buidel tasten want in onze afde-
ling zijn maar liefst 243 vrijwilligers actief!

Hashtags voor de natuur
Instagrammers hebben het misschien al 
ontdekt: sinds augustus heeft Natuurpunt 
Markvallei ook een account op Instagram.

Sociale media zijn een krachtig instrument 
om op heel korte periode een grote groep 
mensen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan 
de openstelling van de Klapekster na de Co-
ronamaatregelen. 

Maar waarom en hoe gebruik je nu dat hekje 
(#)? Hekjes kan je gebruiken om nieuwsge-
beurtenissen te melden. Een duidelijk voor-
beeld is #corona. Maar het kan ook gebruikt 

worden om berichten te categoriseren en 
er een extra lading aan je bericht mee te 
geven in één enkel woord. Denk maar aan 
#staycation. Alle hekjes zijn doorzoekbaar. 
Zo kan je bijvoorbeeld zoeken op #natuur-
puntmarkvallei. 

Willen we als vereniging nog meer aanwe-
zig zijn in de sociale media is het belangrijk 
dat we deze hekjes zo uniform mogelijk ma-
ken. Hoe meer mensen dezelfde hashtag ge-
bruiken, hoe sneller deze wordt opgepikt. 
Daarom hieronder een lijstje met verschil-
lende hashtags (hekje+woord) die je kan 
gebruiken.
#natuurpuntmarkvallei, #deklapekster, 
#denrooy, #smisselbergen, #halschebeem-
den, #ashputten, #merkske, #wortel-kolo-
nie, #natuurpunt, ….

Ook zijn er hashtags die je tijdelijke ge-
bruikt voor een campagne, trends of voor 
ander categorieën. Denk bijvoorbeeld aan:
#natuurfotografie, #kempenleeft, #toeris-
mehoogstraten, ...

Je merkt dat er dus eindeloos veel mogelijk-
heden zijn voor het gebruik van hashtags. 
En op deze manier kan jij deel uitmaken 
van het team om de natuur en natuurpunt 
‘trending’ te maken in de sociale wereld. 
En door veel volgers te hebben, krijgen 
wij meer daadkracht bij beleidsmakers en 
help je dus door een klein woordje onrecht-
streeks de natuur!

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, …  
 

                   

 

Leys IJzerwerken is uw partner voor kwalitatieve metaalbewerking: deuren, ramen, oranjeriëen, 
trappen, poorten, hekwerken, kleinschalige constructie-elementen en allerhande exclusief maatwerk 
in staal en andere metalen zoals RVS, aluminium, cortenstaal. 

We staan garant voor een planmatige werkvoorbereiding, service van de bovenste plank en werken 
uitsluitend met degelijke materialen om een correct geassembleerd eindproduct te leveren. 

We schakelen graag onze expertise in om u advies te verlenen bij de ontwikkeling van uw project. 

Leys IJzerwerken staat voor: vakmanschap, meer dan 20 jaar ervaring en betrouwbaarheid. 

 

Veilingstraat 25 – 2320 Hoogstraten  

Tel/fax  +32 3 336 88 77 |  GSM ED +32 497 68 09 74 |   GSM TOM + 32 477 98 59 71 

www.leysijzerwerken.be |  info@leysijzerwerken.be |    tom@leysijzerwerken.be 

Enkel op afspraak 
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De afgelopen 3 maand deden we...

Blauwvleugelsprinkhaan - Elsakker  (G. Brosens)

Gespot in de Markvallei...

Boomkikker - Merkske (W. Verschraegen)
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Geef je waarnemingen in op www.waarnemingen.be !

Klokjesgentiaan - Merkske (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!

Heide - Wortel-Kolonie  (Senne Verschraegen)

Eekhoorn - tuin (G. Brosens)

Kleine Parelmoervlinder (W. Geyskens)
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De gemeenten Wuustwezel en Hoogstra-
ten bestelden vanuit hun algemene be-
zorgdheid omtrent de leefbaarheid en 
draagkracht van het platteland een we-
tenschappelijk onderzoek naar ‘de lucht-
kwaliteit’ in onze regio bij de Vlaamse In-
stelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO)  in Mol. Natuurpunt Markvallei 
bezorgt je alvast de korte samenvatting!
Tekst: Stan Geysen

Natuurpunt werd de laatste jaren meer-
maals met de vinger gewezen als een be-
zwaar werd ingediend tegen de mogelijke 
inplanting van een zoveelste mestvarkens- 
en mestkippenstal in onze open ruimte 
of in onze beekvalleien. De overbelasting 
van het leefmilieu door ammoniak, het me-
stoverschot, de aantasting van de schoon-
heidswaarde van ons landschap en de be-
tonnering van de open ruimte waren hierin 

telkens belangrijke elementen. Helaas wer-
den we in onze redenering nooit gevolgd 
door de provincie of ex-minister Schauw-
vliege (Landbouw en Omgeving). Vergun-
ningen werden bij de vleet toegestaan, de 
argumenten naast zich neergelegd.

Door de toenemende klachten van burgers 
en organisaties zoals Natuurpunt, bestel-
den de gemeenten Wuustwezel en Hoogs-
traten vanuit hun algemene bezorgdheid 
omtrent de leefbaarheid en draagkracht 
van het platteland een wetenschappelijk 
onderzoek naar ‘de luchtkwaliteit’ in onze 
regio bij de Vlaamse Instelling voor Tech-
nologisch Onderzoek (VITO)  in Mol. In 
afwachting hiervan nam het college van 
Hoogstraten, vanuit haar voorzorgsplicht, 
een negatief standpunt in over aanvragen 
voor uitbreiding en oprichting van inten-
sieve veeteeltbedrijven.

Woensdag 19 augustus 
werd dit rapport door des-
kundigen van VITO toege-
licht. En wat blijkt: in bijna 
heel het grondgebied van 
onze gemeenten wordt de 
natuur zwaar overbelast 
door voornamelijk de uit-
stoot van ammoniak (voor 
95 % afkomstig uit land-
bouw) en ook in gans onze 
regio is de geurhinder uit 
de landbouw nadrukke-
lijk aanwezig en wordt als 
zeer onaangenaam erva-

Rapport Luchtkwaliteit

Rapport luchtkwaliteit
Gelijk hebben of krijgen?

Bron: VMM - Evolutie van de NH3-jaargemiddelden op 13 VMM-meetplaatsen, 
2008-2018
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ren door burgers. Er is dus wel degelijk een 
groot maatschappelijk probleem. 
Uit een bevraging achteraf met de deskun-
digen bleek ook dat de ammoniakuitstoot 
in Vlaanderen sinds 2008 niet meer daalt en 
zelfs terug toeneemt, zoals je op de grafiek 
kan zien.
 
Maar ook andere gelieerde afvalstoffen 
stijgen zoals methaanemissie uit de land-
bouw (= ook een sterk broeikasgas) van 
133.141 ton (2008) naar 144.070ton (2018) 
en ook de niet-methaan vluchtige stoffen 
(NMVOS) afkomstig uit de landbouw stegen 
van 18.481 ton (2008) naar 21.159 ton (2018). 
Deze laatste dragen vooral bij tot vorming 
van het (secundair) fijnstof.  Slecht voor 
onze gezondheid. 

Uit de studie bleek dat de deposities 
van reactief stikstof heel hoog zijn 
binnen de betrokken gemeenten en 
quasi overal de draagkracht van de natuur 
overschrijden. Dit is zowel gelinkt aan lo-
kale emissies (stallen, mestverwerking, 
wegverkeer) als aan emissies buiten de ge-
meenten.
Er is dus eveneens een ‘import’ van vermes-
tende stikstofdepositie in onze regio. Ech-
ter, we zijn helaas per saldo een netto-ex-
porteur. Vlaanderen  voert (via de lucht) 

driemaal méér vermestende stikstofdepo-
sitie uit dan in. 

En vooral in West-Vlaanderen en de Noor-
derkempen zijn de concentraties van in-
tensieve veeteelt en dus ook vermestende 
deposities via ammoniak het hoogste van 
Vlaanderen.

Bodemvermesting en verzuring zijn de 
belangrijkste gevolgen van deze stikstof-
depositie (door o.a. ammoniakuitstoot). De 
bodem- en waterkwaliteit gaan er systema-
tisch op achteruit. Natuurlijke ecologische 
processen raken verstoord en een aantal 
soorten verdwijnen. Meer concreet, zo’n 47 
% van ons grasland, 100 % van de heideve-
getaties en 100 % van onze bossen lijden on-
der de kritische last van stikstofdepositie. 
Het is een van de belangrijkste oorzaken 
van het huidig verlies van biodiversiteit in 
Vlaanderen.

Daarbij komt dat de schaalvergroting in de 
landbouw ook bijdraagt tot een alsmaar 
groter worden mestoverschot. Op basis van 
cijfers van 2018 bedroeg het mestoverschot 
in onze regio bijna 1,5 miljoen ton!
 
We kunnen het probleem nog moeilijk 
ontkennen. Boerenbond wijst op de emis-

Rapport Luchtkwaliteit
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VERZEKERINGEN
KREDIETEN
SPAREN EN BELEGGEN
AGENTSCHAP AXA BANK

www.vanbavelrommens.be

Meerdorp 21
2321 Meer
T: 03 315 72 54
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siebeperkende innovaties en technologie. 
Schaalvergroting en toenemende groei zijn 
hierbij het kader. Helaas gaat men nog altijd 
voorbij aan het principe van het milieube-
leid dat stelt  dat de vervuiler betaalt.
Een groot stuk van de oplossing zit vervat 
in deze logica: als vervuiling duur is, zul-
len bedrijven eraan werken om die kost te 
verminderen.  We moeten alleen antiver-
v u i l i ngsmaat regelen 
nemen: bv. koolstoftaks 
op ingevoerde soja, stik-
stoftaks op uitstoot van 
ammoniak en stiksto-
foxide. De lucht, onze 
leefomgeving en het 
klimaat zullen er wel bij 
varen. 

Onze voeding zal duurder worden.  Maar 
–zoals ook bleek op de voorstelling van de 
studie- heeft elke kilo ammoniak die wordt 
uitgestoten vandaag al een maatschappe-
lijke kost van 30 euro. Voor Hoogstraten 
alleen al bedraagt de totale uitstoot van 
ammoniak ca. 900.000 kg of een maatschap-
pelijke kost van ca. 27 miljoen euro!  Er is 
dus wel degelijk een maatschappelijk pro-
bleem.

Volgens de aanbevelingen in het rapport 

‘Luchtkwaliteit’ zijn de afbouw van de 
veestapel en een correcte toepassing van de 
milieuwetgeving mogelijke oplossingen. In 
ieder geval moet het probleem aangepakt 
worden op verschillende beleidsniveaus. 
De gemeenten alleen kunnen dit niet. De 
meeste aanvragen voor een omgevingsver-
gunning landbouw zijn klasse 1 en hier-
over beslist de Provincie.  

De gemeenten kunnen en-
kel een advies geven maar 
uit de praktijk blijkt dat 
de Provincie een negatief 
advies geregeld naast zich 
neerlegt.
Nochtans is voor de provin-
cie vanuit haar zorgplicht 
een belangrijke rol weg-

gelegd in het voeren van een preventief 
milieubeleid. Het betekent dat ernstige 
aanwijzingen over bepaalde potentiële ge-
varen voor het milieu volstaan om ze als 
probleem aan te pakken en dat men niet 
moet wachten op een wetenschappelijke 
consensus erover. 

Het rapport ‘Luchtkwaliteit’ legt in ieder 
geval de vinger op  de stinkende wond. En 
we kennen het gezegde van de zachte heel-
meesters...

Lees het volledige rapport na op de website 
van Hoogstraten: www.hoogstraten.be/si-
tes/default/files/public/communicatie/do-
cumenten/Eindrapport_studie_Hoogstra-
t e n _ V I T O . pdf of via deze 
QR code

Rapport Luchtkwaliteit

“hier wordt 
de vinger op 
de stinkende 

wonde 
gelegd”

Bron: https://www.vmm.be/data/gemeente-in-cijfers
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LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten 

03/340.25.40 - www.selexionhoogstraten.be
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plantgoedactie

Hete droge zomers, het is een gegeven waar we steeds meer 
rekening mee moet houden. Gelukkig kan je door een slimmer 
inrichting van je tuin de temperatuur er gemakkelijk 10° C 
doen dalen!
Stenen en verharding slaan overdag de warme zonnestralen op 
en laten ’s avonds en ’s nachts deze warmte terug vrij. Hierdoor 
blijft het zelfs ’s nachts nog warm rond je huis. Net wanneer je zo 
snakt naar de koelte, blijft de hitte extra hangen.

In landen waar warme zomers al jarenlang de regel zijn, heeft 
men geleerd dat groen en bomen rondom je woning de tempera-
tuur onder controle kunnen houden. 
En niet alleen de temperatuur daalt, ook het vochtverlies vanuit de bodem wordt afgeremd. 
Net wanneer die mooie bloemen en planten in je tuin alle vocht kunnen gebruiken.

Wil je ook gaan voor een win-win-win-win?
Plant dit najaar extra bomen en struiken in je tuin en ga ook voor die win-win-win-win! 

WIN 1: Controleer de temperatuur en het vochtverlies in je tuin door extra schaduw en 
minder verdamping.

WIN 2: Door het gebruik van streekeigen planten of planten met veel nectar versterk je de 
biodiversiteit in je tuin.

WIN 3: Koop de planten aan via de plantgoedactie die Natuurpunt Markvallei samen met de 
stad Hoogstraten organiseert. Met de opbrengst van de actie ondersteun je de aankoop en 
het onderhoud van natuurgebieden in Hoogstraten.

WIN 4: Heb je last van buxusmot of processierupsen in je tuin? Je kan op het bestelformulier 
van de plantgoedactie nog altijd nestkastjes bestellen. De nestkastjes geven onderdak aan 
vogels waarvan aangetoond werd dat ze de harige processierupsen eten. Hang ze dit najaar 
nog op, dan kan je nestkastje volgende lente al bewoond zijn.

Plantgoedactie 2020:
Bestel voor 20 oktober je planten en/of nestkastjes. 
Alle info op www.hoogstraten.be/plantgoedactie of neem de folder mee in Bezoekerscen-
trum De Klapekster of op het stadhuis. Bestellen kan op de website van de stad Hoogstraten 
of via het bestelformulier in de folder.

Plantgoedactie
was het deze zomer puffen in jouw tuin?
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“Een ingeving en de juiste mensen op de 
juiste plaats op het juiste moment ver-
anderden de werking van Natuurpunt 
Markvallei totaal.”, zo zou ik de laatste 
twintig jaar van onze vereniging kunnen 
omschrijven. Wat volgt is een persoonlij-
ke inschatting, geen geschiedschrijving. 
Jaartallen vermijd ik, namen en gebeur-
tenissen komen willekeurig in me op. 
Volledigheid wil en kan ik niet nastre-
ven. Voor de mensen die het interesseert: 
je kan dat allemaal nalezen in ons onli-
ne-archief van het Bieteutje.
 Tekst: Drej Oomen / foto’s Wim Verschraegen - Geert Bro-

sens

Drej
“Ik werkte als verslaggever voor de krant 
toen ik rond de eeuwwisseling tijdens een 
gemeenteraad te horen kreeg dat men een 
nieuwe bestemming zocht voor een gedeel-
te van de vervallen landlopersboerderij in 
Wortel Kolonie. Niet dat het wereldnieuws 

was, maar het kwam onmiddellijk binnen 
met een serieuze impact. Als verslaggever 
leverde het alleen enkele lijntjes op in de 
krant, maar als voorzitter van Natuurpunt 
Markvallei (het was toen zelfs nog Natuur-
reservaten) zette het meteen een lawine 
aan gedachten in gang. Het is lang geleden, 
maar ik weet nog dat de adrenaline me een 
aantal slapeloze nachten bezorgde.”
“Dit was een unieke kans om uit het isole-
ment te treden. Een bezoekerscentrum, een 
verenigingslokaal, … pal in een natuurge-
bied dat op dat ogenblik al in het middel-
punt van de belangstelling stond. Het zou 
onze afdeling een boost kunnen geven en 
het draagvlak voor natuur kunnen vergro-
ten. En dat onwaarschijnlijk idee is waar-
heid geworden.”

Jos
“Het was met enige aarzeling dat het voor-
stel in de vergadering geponeerd werd. 
Terecht, want niet iedereen zag van in het 

begin de opportu-
niteit. Het zou ook 
niet vanzelfspre-
kend worden om 
dit voor mekaar 
te krijgen. Veel 
actieve leden had-
den we toen niet 
en als je in de ver-
enigingskas keek 
zag je de bodem. 
Maar toen begon 
zich een patroon 
af te tekenen waar 
ik in deze bijdrage 
graag naar ver-

40 jaar Natuurpunt Markvallei
En plots was daar...
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wijs. Plots was daar Jos Martens, een actief 
lid maar bovenal ook een aannemer met lief-
de voor oude gebouwen. Jos werd enthousi-
ast.”

“We legden ons ei in twee nesten. De tijden 
waren onzeker, ook voor de Kolonie. We 
schreven brieven naar het Agentschap voor 
Natuur en Bos en naar het schepencollege van 
de stad Hoogstraten. In de brieven legden we 
uit wat onze plannen waren. Boswachter Jef 
Leestmans wilde wel, maar het kader van 
ANB wilde niet mee. Bij de stad Hoogstraten 
vonden we wel gehoor. Uiteindelijk gaven zij 
het gebouw in erfpacht aan ons, wij verzeker-
den hen dat wij alle werken zouden uitvoeren 
aan de buitenkant en de binneninrichting 
volledig voor onze rekening zouden nemen. 
De stad Hoogstraten zou wel materiaal  le-
veren voor de buitenrestauratie van het ge-
bouw.”

Wim en Geert
“De erfpacht werd in putteke winter gete-
kend in het oude kantoortje van de opzich-
ters van de boerderij. Burgemeester Arnold 
Van Aperen, secretaris Eduard Palmans en de 
toenmalige directeur van Natuurpunt, Wil-

ly Ibens. En 
toen begon 
het. Jos Mar-
tens sprak al 
zijn ervaring 
aan en zette 
de lijnen uit 
van de werk-
z a a m h e d e n . 
Elk weekend, elke vrije dag was een groep 
vrijwilligers aanwezig. Het hele gebouw 
werd binnenin gestript, muren er uit, ramen 
en deuren vervangen, vloer er uit, elektrici-
teit en waterleiding vernieuwen… breken, 
kappen, stof! Elke keer was er koffie, soep, 
lekkers om de vrijwilligers aan de gang te 
houden. En iedere keer waren er ook … Wim 
en Geert.  Zij legden alles vast op foto’s. Die 
foto’s werden gretig gebruikt in de aankondi-
gingen van de volgende werkmomenten (die 
kregen toen toepasselijke plantennamen!). 
In de aankondigingen, die tegelijkertijd als 
oproep dienden om te komen werken, stond 
wat er allemaal gebeurd was, wat er volgende 
keer op het programma stond en welk mate-
riaal er voor nodig was. De kracht van foto’s 
werd voor een eerste keer duidelijk.”

Koen
“Want we begonnen met een kleine groep en 
eindigden met vijftig vrijwilligers! Iedereen 
wilde deel uitmaken van het project dat gaan-
deweg meer vorm begon aan te nemen. Heel 
veel van die mensen zijn nog altijd heel actief 
binnen de werking van Natuurpunt Mark-
vallei. In de blakende zon stonden we op het 
dak om de  pannen te vervangen. JNM’ers, 
vrienden, oude bekenden, Natuurpunters, … 
het was keihard werken en zweten. Maar de 
overtuiging dat we deel mochten uitmaken 
van iets moois, maakte dat we met veel ener-
gie en enthousiasme bleven doorgaan. 

En plots was daar Koen Verschueren. Ook ge-
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grepen door het verhaal en de vooruitzich-
ten van het project bracht hij zijn expertise 
in. Het verenigingslokaal met kacheltje en 
een klaslokaal… euhm. Koen maakte dui-
delijk dat er een belangrijke plaats moest 
gereserveerd worden voor de toog. De plan-
nen werden bijgesteld. Meer ruimte voor 
de toog en voor het onthaal van bezoekers. 
Het was in die tijd binnen Natuurpunt niet 
gangbaar dat bezoekerscentra ook een re-
ca-functie hadden, ondertussen is het de 
regel.”

Chris
“De formule van de werkmomenten bleef 
nog lange tijd bestaan (“doenken”) en voor-
al het enthousiasme bleef als vliegwiel 
dienst doen. De werking van Natuurpunt 
Markvallei kreeg een enorme boost. In de 
Klapekster startten we vrij bescheiden. 
Aanvankelijk waren we enkel open op zon-
dag, later ook op zaterdag en nog later ook 
op woensdagnamiddag. We schakelden een 

versnelling hoger toen we een educatief 
programma uitwerkten en dit indienden 
als LEADER-project. Op die manier konden 
we Chris van Boxel als halftijdse kracht 
aannemen. Chris werkte samen met Koen 
en de vrijwilligers verder aan de groei van 
het bezoekerscentrum. Het aantal activitei-
ten in onze afdeling nam spectaculair toe, 
het aantal bezoekers in het bezoekerscen-
trum steeg jaar na jaar. En ook voor het le-
denaantal was de wending in onze werking 
een zegen.”

“En toen gebeurde wat eigenlijk niemand 
voor mogelijk had gehouden. Plots konden 
we natuurgebied Den Rooy aankopen, het 
tastbaar resultaat van onafgebroken inzet 
voor meer natuur. Ja we hadden natuurge-
bieden in eigendom en in beheer, maar ei-
genlijk was dat peanuts. Door de aankoop 
van Den Rooy en niet zo veel later ook van 
een deel van Smisselbergen werd de wer-
king van onze vereniging echt zichtbaar. 
Het werd duidelijk dat we met Natuurpunt 
Markvallei het verschil konden maken en 
de aankopen zorgden terug voor nieuwe 
impulsen.”

Luc, Edwin, Bart, Stijn
“Er bleven nieuwe mensen toestromen. 
Mensen die ook hun verantwoordelijkheid 
opnamen en er mee voor zorgden dat onze 
werking uitgroeide tot een voorbeeld voor 
vele andere afdelingen. Luc Van Dun stak 
mee de handen uit de mouwen in De Kla-
pekster, nam deel aan de beheerswerken en 
nam een tijdlang de natuurgidsen op sleep-
touw. Edwin Groenendijk zette de werking 
van de beheerswerkgroep op de rails, ook 
nog een tijd gesteund door Bart Hoeymans. 
Na de aankoop van Den Rooy startte plots 
spontaan een groep van een achttal men-
sen, jong gepensioneerden vooral. Elke 
maandagvoormiddag komen ze bijeen om 
te werken in onze natuurgebieden. Onder-
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tussen leidt Stijn Leestmans het beheerteam 
waarvan de maandagploeg van ondertussen 
25 werkers deel uitmaakt.”

Peter en Bart
“Onze afdeling groeide … uit haar voegen. 
1200 aangesloten gezinnen, 120 ha in natuur-
beheer, 40 000 bezoekers in De Klapekster, 
elke week gemiddeld 2 publieksactiviteiten… 
De afdeling snakte naar adem. En plots was 
daar Peter! Peter Smitteraar werd secretaris 
en neemt die taak bijzonder consciëntieus op 
zich. Zijn juridische achtergrond komt hem 
(en ons!) bijzonder goed van pas. Heel veel 
zaken die niet echt liepen zoals het hoor-
de werden door hem aangepakt en terug in 
goede banen geleid, hij nam heel wat taken 
uit handen van de overbevraagde voorzitter 
en zijn kennis wordt nu zelfs op het hoogste 
echelon van Natuurpunt bijzonder gewaar-
deerd. Samen met ondervoorzitter Bart Ro-

yens werd de structuur van onze afdeling 
hertekend. Een maandelijkse bestuursver-
gadering blijft, maar de werkgroepen zetten 
in overleg vooral zelf hun lijnen uit binnen de 
missie en doelen van onze vereniging.”

Leen, Carlo, Yvonne, Marcel
“De cursus natuurgids, die we met enige re-
gelmaat organiseren, zorgt eveneens voor 
een belangrijke instroom van nieuwe men-
sen. Carlo en Marcel maken zich nuttig bin-
nen het beheerteam maar spelen samen met 
Yvonne ook een belangrijke rol binnen de 
natuurgidsenwerking. En wat ons bijzonder 
hoopvol stemt is dat onze maandelijkse afde-
lingsvergaderingen door steeds meer vrou-

wen wordt bijgewoond. Op dat vlak tekent de 
toekomst zich toch enigszins rooskleurig af. 

En plots was daar ook Leen Rigouts. Met 
haar wetenschappelijke achtergrond en de 
tijd van opgroeiende kinderen achter zich la-
tend leek haar de tijd gekomen om ook haar 
deel van de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen. Ze leidt de studiewerkgroep van Na-
tuurpunt Markvallei die op heel veel vlakken 
actief is en ook een flink aantal vrijwilligers 
telt. Bijzonder om vast te stellen is dat in ons 
afdelingstijdschrift tegenwoordig ook weer 
meer bijdragen verschijnen met wetenschap-
pelijke inslag.”
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Stan

“We kunnen nog zo hard inzetten op natuur-
bescherming en natuurbeheer, als we niet 
waken over wat er buiten onze natuurgebie-
den gebeurt  zullen we niet in staat zijn de 
natuur te behouden of te versterken. Beleids-
werk is zeker niet de meest sexy kant van 
onze werking, jarenlang was het ons zorgen-
kind. We wisten wel dat we er iets mee moes-
ten, maar we slaagden er niet in. En plots was 
daar Stan. 
Stan Geysen bijt zich in dossiers vast en is 
ondertussen een wandelend wetboek gewor-
den. Geducht om zijn kennis en de onweer-
legbare argumenten die hij gebruikt in zijn 
bezwaarschriften slaagt hij er in om het be-
leid van onderuit te veranderen. Mee onder 
impuls van zijn ongebreidelde inzet en pas-

sie voor de goede zaak, worden voorzichtige 
stappen gezet en rijpen de geesten. Zijn werk 
zal ongetwijfeld nog (meer) vruchten afwer-
pen.”

Marc

“We vergeten dikwijls dat er achter de scher-
men heel veel werk verzet wordt. Net zoals 

beleid is boekhouding ook niet zo sexy en 
niet altijd even zichtbaar. En plots was daar 
Marc. Niet dat boekhouding nu ineens wel 
sexy zou zijn, maar Marc Van Opstal maakt 
het wel behapbaar en verstaanbaar. Zijn aan-
leg om de dingen op een eenvoudige manier 
uit te leggen gebruikt hij ook als verantwoor-
delijke van de werkgroep communicatie.”

Toekomst

“Het is je opgevallen dat ik namen als subti-
tels gebruikte? Wel, het zijn zelfs voornamen! 
Want vrienden spreken mekaar aan met hun 
voornaam. En die voornamen - ja ook die van 
jou mag hier staan - maken de toekomst uit 
van Natuurpunt Markvallei. 

Met heel veel respect en dankbaarheid voor 
wat jullie doen voor de natuur en voor elkaar 
zullen we er voor zorgen dat we het verschil 
zullen kunnen blijven maken. Ook de volgen-
de twintig jaar, want plots was daar ...”
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1995 - JNM kamp Nismes
©Carlo en Yvonne

Lekker ideetje

We kunnen zelf ook iets kunnen doen aan de verbetering van onze luchtkwaliteit en verster-
king van de biodiversiteit! Dat kan bijvoorbeeld door minder vlees te eten. Omdat vegeta-
risch eten gezonder is en beter is voor het milieu, want een deel van de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de veehouderij. Bovendien leidt het huidige 
vleesgebruik tot watertekort en water-, lucht- en grondvervuiling. 

Daarom presenteren we graag een vegetarisch receptje om je alvast wat op weg te helpen.

Menu voor morgen
mag het eens wat minder vlees zijn?
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Herinnering - 3 oktober 9.30u - Cursus klimaat : proevertjeswandeling

ZONDAG 4 OKTOBER: ZAADWANDELING IN HET MOER

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 
4 oktober een themawandeling. Natuurgids 
Marcel Verschueren neemt iedereen mee op 
tocht door het Moer in Zondereigen. Hij legt 
de klemtoon op zaden tijdens deze wandeling. 
“In september/oktober vliegen de zaden in 
het rond. Maar er zijn verschillende soorten 
zaden: nootjes, koker- , doos-, steenvruchten, 
hauwtjes, peulen, bessen, ... kortom, heel wat 

te ontdekken. We gaan daarvoor naar het Moer. Dit is een prachtig natuurgebied, een 
depressie, het brongebied van de Noordermark. “Jullie zullen het je niet beklagen.”

Vertrek: Start 14.00 uur aan de parking op de Steenweg op Weelde 51 te Merksplas 
(500 meter voorbij het “Zwart Goor”)
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

© Yvonne

Herinnering - 7 oktober 19.30u - Zoogdierencursus - knaagdieren

Herinnering - 14 oktober 19.30u - Zoogdierencursus - braakballen

ZONDAG 18 OKTOBER: FOTO-EXCURSIE - INDIAN SUMMER

Natuurpunt Markvallei heeft een actieve 
fotowerkgroep. Op 18 oktober organiseren de 
fotografen een foto-excursie onder de noemer “Indian 
Summer”.Geert Brosens:”Deze voormiddag gaan we 
voor de perfecte ‘Indian summer’ (=nazomer) plaatjes 
in de Elsakker te Meerle. De Elsakker is een mooi 
afwisselend bos met de nodige herfstkleuren en een 
weelde aan verschillende paddenstoelen.” Zin om eens mee te gaan? Breng zeker je 
fototoestel mee natuurlijk.

Bijeenkomst: 08.00u op het gemeenteplein in Meerle
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be
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FOTOTENTOONSTELLINGEN IN DE KLAPEKSTER  
MACROFOTOGRAFIE IN DE MARKVALLEI

Om de 3 maanden wordt de 
fototentoonstelling in het Bezoe-
kerscentrum De Klapekster ver-
vangen.  Van oktober tot en met 
december kan u een mooi over-
zicht bewonderen van macrofo-
tografie in de Markvallei.

Maar iedereen kan deelnemen 
aan onze tentoonstellingen. In de 
volgende tentoonstelling van okto-
ber tot en met december tonen we 

fotos van weer en klimaat in het werkingsgebied van Natuurpunt Markvallei. 

Iedereen die een mooie foto rond dit thema heeft, en deze graag tentoongesteld ziet, 
mag deze in hoge resolutie (dus liefst via we-transfer of gelijkaardig medium) voor 
20 december 2020 doorsturen naar wimverschraegen@hotmail.com.

ZONDAG 18 OKTOBER: DAGTOCHT IN EN ROND WORTEL KOLONIE 

Natuurpunt Markvallei organiseerde begin 
september een eerste dagtocht met Jef de 
Maeyer in en rond Wortel Kolonie. Die dag stond 
de natuur centraal. Deze keer gaan we dieper in 
op het cultuur-historische van dit mooie gebied. 
Zorg dat je voldoende water en een picknick 
voor onderweg meebrengt. Tijdens de 
middagpauze stoppen we in de Klapekster. Tijd 
voor een drankje en een sanitaire stop. Denk aan aangepaste schoenen en kledij, we 
wandelen nl. door verschillende terreinen.  

Vertrek: 09.30u aan de parking van Staatsbosbeheer aan de Hoogstratensebaan
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen  
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ZONDAG 18 OKTOBER:  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 18 oktober staat een natuurgids van 
Natuurpunt Markvallei klaar om een groep 
mee op sleeptouw te nemen. 

Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

Herinnering - 21 oktober 19.30u - Zoogdierencursus - grof wild

ZATERDAG 24 OKTOBER:  TAAL IN HET BOS

Natuurpunt Markvallei organiseert een 
herfstwandeling in het kader van “Taal in het Bos”. 
Kom mee genieten van de warme kleuren en proeven 
van het lekkers: het is herfst! Vind je Nederlands 
nog een beetje moeilijk? Of wil je gewoon een leuke 
wandeling maken in een kleine groep? Dan is deze 
korte wandeling iets voor jou! Met uitleg in duidelijke 
taal en veel beeldmateriaal.Taal in het Bos organiseert 
de herfstwandeling samen met Natuurpunt 
Markvallei

Vertrek: 13.00u in het bezoekerscentrum De 
Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

Info: taalinhetbos@natuurpuntmarkvallei.be

Taal in het bos
Natuurwandeling voor anderstaligen

  

beleef 

de natuur 

in je eigen 

streek
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ZONDAG 25 OKTOBER:  STILLE DAUWWANDELING

Natuurpunt Markvallei organiseert een vroege 
ochtendwandeling met als thema erfgoed.
Je kan vertrekken tussen 07:00 en 08:30. In de 
Kolonie van Wortel laten onze natuurgidsen je dit 
typisch cultuurlandschap ontdekken en leer je 
meer over het ontstaan van deze unieke site. Deze 
natuur is ontworpen door mensen en groeide uit tot 

een prachtig erfgoedverhaal. Aangezien het ook de Dag van de Stilte is, zal ook hier 
aandacht aan besteed worden. Wortel Kolonie is namelijk een erkend Stiltegebied! 
Geen betere plaats dus om deze stilte aan den lijve te ervaren.

Deze activiteit is een samenwerking tussen Natuurpunt Markvallei, Stad Hoogstraten 
en Erfgoed Noorderkempen. Dus op zondag 25 oktober iedereen vroeg uit de veren 
voor een gezonde ochtendwandeling!

Vertrek: tussen 07:00 en 08:30 in kleinere groepjes (coronaproof) vanuit het 
bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 te Wortel)
Inschrijven is verplicht en kan via de website van Natuurpunt Markvallei.

ZONDAG 25 OKTOBER: TRAP EN STAP - VOGELREVALIDATIECEN-
TRUM

Natuurpunt Markvallei organiseert op 25 
oktober opnieuw een “Trap en Stap”. Het wordt 
deze keer vooral een “trap”. We rijden met 
de fiets naar het Vogelrevalidatiecentrum in 
Zundert onder leiding van Gie Segers. We komen 
daar rond 10 uur aan, zodat kinderen dan 
eventueel kunnen aansluiten.  

Bijeenkomst: 09.00u aan de vredesboom in Meer
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

Herinnering - 26 oktober 19.30u - Cursus Vogels : roofvogels
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ZONDAG 1 NOVEMBER:  WANDELING MET KINDEREN - PADDESTOE-
LEN

Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 1 
november 2020 een paddenstoelensafari, speciaal voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar. Samen gaan we op zoek naar 
paddenstoelen en we proberen wat te leren over deze 
rare dingen. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk? Wie eet 
ze? Hoe komen ze aan die gekke namen? We spelen ook 
paddenstoelenbingo en we kijken naar vormen, kleuren, 
geuren en alles wat paddenstoelen zo leuk maakt!  

Vertrek: 14.00u in het Natuurgebied Den Rooy, 
Ulicotenseweg 52-56, 2328 Meerle

Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

Herinnering - 16 november 19.30u - Cursus Vogels : ganzen

Herinnering - 18 november 19.30u - Zoogdierencursus

VRIJDAG 20 NOVEMBER: FOTOCAFÉ : PADDESTOELEN

De Fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert opnieuw een fotocafé. 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 
“paddenstoelen”. Vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s mogen 
worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht op een 
stick.

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

© W. Verschraegen

© Steven Bogaerts

© W. Verschraegen
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Activiteiten
Activiteiten

Herinnering - 2 december 19.30u - Zoogdierencursus - gewoon ongewoon

Herinnering - 21 november 19.30u - Cursus Vogels : excursie

Herinnering - 21 november 19.30u - Cursus Vogels : uilen

Herinnering - 14 december - Cursus Vogels : slotles met quiz

ZONDAG 6 DECEMBER:  MET SINTERKLAAS IN DE ASCHPUTTEN

Op 6 december heeft de Sint zijn toer langs de huizen 
van de kindjes net achter de rug. Hopelijk zijn
alle kindjes ook dit jaar weer braaf geweest. Maar, wie 
weet, is de Sint nog niet definitief
vertrokken… en wil hij ons een eindje vergezellen 
tijdens de wandeling die we maken in de
Aschputten in Meer. 

Vertrek: 14.00u aan het infobord van Natuurpunt aan de ingang van de zwemvijver 
in de Mosten, Hoogeind 74, Meer
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

Herinnering - 12 december 13.00u - Zoogdierencursus - excursie

ZONDAG 20 DECEMBER:  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. 

Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

© W. Verschraegen
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Activiteiten
Activiteiten

ZONDAG 20 DECEMBER: FOTO-EXCURSIE - CASTELREESCHE HEIDE

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei 
organiseert op deze zondag een foto-uitstap 
naar de Castelreesche Heide. 

Ook al denken we dit fantastische gebied goed 
te kennen, door een camera kijk je toch telkens 
weer met andere ogen. 

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, deelnemen is gratis. 

Bijeenkomst: 08.00u aan de parking van Staatsbosbeheer aan de Hoogstraatsebaan
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

ZONDAG 20 DECEMBER:  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. 

Wortel Kolonie is een prachtig natuurgebied met een bewogen geschiedenis. Een 
ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed door dit prachtige gebied. 
Deelnemen is gratis.

Vertrek: 14.00u in het bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel)
Inschrijven verplicht: www.natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen

©  Els Bellens
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In september is in volle Coronatijd Na-
tuurpunt Kempen vzw boven de doopvont 
gehouden. Hiermee krijgt de al bestaan-
de samenwerking tussen veertien afde-
lingen een formeel statuut. Het werk-
gebied is de Antwerpse Kempen, min of 
meer samenvallend met het arrondisse-
ment Turnhout. In de komende maanden 
wordt er gewerkt aan een erkennings- en 
subsidiedossier als regionale natuur-
vereniging. Als dat lukt, zullen we vanaf 
januari 2022 een beroep kunnen doen op 
professionele ondersteuning.
Tekst: Jos Gysels

Wie gaat er samenwerken?
Regionale samenwerking Natuurpunt 
Kempen is de regionale samenwerking 
tussen lokale Natuurpuntwerkingen, af-
delingen, kernen en werkgroepen, in het 
Kempens middengebied. Hierdoor wordt 
de formele samenwerking die al bestond 
onder de naam Taxandria uitgebreid tot 
het hele middengebied van de Antwerpse 
Kempen, min of meer samenvallend met 
het arrondissement Turnhout. 

In de Kempen komen meerdere gebieden 
in aanmerking voor landschapspark, gren-
spark of zelfs nationaal park, zoals  Aver-
bode Bos & Heide in de Zuiderkempen, het  
Grote Netewoud in de vallei van de Grote 
Nete, maar bijvoorbeeld ook onze Markval-
lei en de koloniën in de Noorderkempen.

Onze ondervoorzitter Bart Royens neemt 

ook in dit bestuur die functie waar. 

Waarom samenwerken?
Natuurpunt Kempen wil de Natuurpunt-
werkingen in de regio versterken door sa-
men te werken. Tegelijk willen we een Kem-
pische stem laten horen bij Natuurpunt. De 
basis blijft wel de lokale vrijwilligerswer-
king, die ondersteund, versterkt en ver-
breed wordt door regionale initiatieven. 
Natuurpunt Kempen staat daarnaast open 
voor samenwerking met andere natuur- en 
milieuverenigingen.

Waarvoor staan we?
Natuur.Kempen zet zich in voor de Kem-
pense natuur. Daarbij staat eigenheid en 
onvervangbaarheid centraal. We doen dat 
door te ijveren voor meer waardering, een 
betere bescherming en versterking van de 
natuurwaarden. Dat gebeurt bij voorkeur 
op de schaal van het landschap en met oog 
voor de ruimtelijke en ecologische samen-
hang. Duurzame ontwikkeling is daarbij 
het toetsingskader.

Kempense natuur meer waarderen. Er is 
nog meer kennis nodig over de natuur in 
de Kempen. Met speciale aandacht voor de 
eigenheid en onvervangbaarheid van de 
Kempense natuur en landschap. Natuur-
waarden gaan samen met waarden op het 
vlak van erfgoed, gezondheid en ecosys-
teemdiensten. Naast kennis en educatie, is 
natuurbeleving belangrijk om het draag-
vlak te vergroten. 

Natuurpunt Kempen
boven de doopvont

Beleid
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Kempense natuur beter beschermen. De 
bedreigingen van natuur en biodiversiteit 
zijn gekend. In de Kempen zijn dat vandaag 
vooral: 
• vermesting die samenhangt met de in-

tensieve veehouderij;
• verdroging en andere gevolgen van de 

klimaatontreddering;
• versnippering door verstedelijking, 

infrastructuren en ruimtelijke wan-
orde.

De bedreigingen moeten aangepakt wor-
den op alle niveaus en bij voorrang door 
overleg met alle betrokkenen, doelgroepen 
en overheden. Soms is, door een algemeen 
gebrekkige handhaving, juridische actie 
onvermijdelijk.

Kempense natuur nog versterken. Om 
de natuur sterken er robuuster te maken, 
is ruimte nodig, als antwoord op de ver-
snippering van de veel te kleine natuur-
gebieden. Daarnaast moeten er middelen 
zijn voor een aangepast natuurbeheer. Op 
grotere schaal zijn maatregelen nodig voor 
het herstel van ecosystemen, op de eerste 
plaats op het vlak van waterhuishouding. 
Voor de versterking van de natuur is aan-

pak op het niveau van het landschap aan-
gewezen. In de Kempen komen meerdere 
gebieden in aanmerking voor landschaps-
park, grenspark of zelfs nationaal park.

Wat doen wij?
Concreet zal er onder meer werk gemaakt 
worden van het opvolgen van regionale 
beleidsdossiers, de vertegenwoordiging in 
adviesorganen, praktische en organisato-
rische ondersteuning van publieksactivi-
teiten en het afstemmen van de educatieve 
activiteiten.

Natuurpunt Kempen zal standpunten inne-
men over actuele kwesties in verband met 
natuurbehoud in de brede zin. Bij lokale 
dossiers gebeurt de afweging door de di-
rect betrokken lokale werking. Bij regiona-
le dossiers zoeken we naar een gezamenlijk 
standpunt en strategie. 

Natuurpunt Kempen staat voor samenwer-
king met andere partners en het verster-
ken van de dialoog met geledingen in de 
samenleving. Dat gebeurt door deelname 
aan projecten en participatie in adviesra-
den en samenwerkingsverbanden zoals het 
Regionale Landschap Kleine en Grote Nete.

Beleid

© Wim Verschraegen
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De afgelopen 3 maand deden we...

foto-café vanuit uw kot

fietstoch langs onze gebieden

vergaderen buiten op veilige afstand

fietstoch langs onze gebieden

De voorbije maanden in beeld...

vrijwilligersbijeenkomst in Den Rooy
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zjefke de zwerver

Wandelen, natuurbeheer, genieten, ...

uitstap La Bonne Esperance

foto-werkgroep Turnhouts Vennengebied

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!

foto-werkgroep Loonense en Druunse duinen

uitstap La Bonne Esperance

vrijwilligersbijeenkomst in Den Rooy
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Natuurpoëzie

© Wim Verschraegen

Terwijl mijn paard tot stilstand komt onder de boom vol tor-
telduiven, fluit ik een wijsje zo zuiver, dat beloftes gedaan aan 
hun oevers, door al deze stromen worden nagekomen. 
(Levend loof ’s morgens vroeg vormt een beeld van roem)…

Niet dat een man niet bedroefd is, maar opstand voor daglicht
en in bedachtzame omgang met een oude boom, ziet hij, de
kin gesteund op de laatste ster, diep in de nuchtere hemel iets
puurs verhevens naar hartenlust wentelen…

Terwijl mijn paard tot stilstand komt onder de koerende 
boom, fluit ik een zuiverder wijsje… En vrede met de sterven-
den, die deze dag niet meer aanschouwen. Maar van mijn broer
de dichter is er nieuws. Hij heeft opnieuw iets bekoorlijks ge-
schreven. En enkele namen er kennis van…

     Saint-John Perse

Vrienden van de natuur
Lied
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Onze winkel is gespecialiseerd in de 
verkoop en service van verrekijkers en 
telescopen. Topmerken als Swarovski, Vortex, 
Bynolyt en Bushnell zijn in onze winkel 
vertegenwoordigd. Wilt u advies over een 
verrekijker, dan kunt u het best een afspraak 
maken via +31-76-5974165. 

Ook heeft het centrum een eigen werkplaats 
waar door onze vrijwilligers vele diverse 
soorten nestkasten worden gemaakt. We 
maken onder andere kasten voor de kleinere 
vogels als mezen, boomkruiper en roodborst, 
maar ook voor de bosuil, torenvalk, kerkuil of 
steenuil. Onze winkelmedewerkers kunnen u 
adviseren bij het maken van de keuze. 

VRC Zundert - Luitertweg 36a – 4882TD Zundert – 076-5974165 
www.vrczundert.nl – Volg ons op Facebook en Instagram 

De Akster is dé 
natuurbelevingswinkel van het 
vogelrevalidatiecentrum Zundert.

AKTIE!
Breng dit Bieteutje 

mee en ontvang bij 

de aankoop van een 

nieuwe verrekijker 

de “Nieuwe Zakgids 

Vogels” van Peter 

Hayman cadeau!

SWAROVSKI KIJKDAGEN
Overweegt u de aanschaf van een Swarovski 
verrekijker of wilt u de nieuwste verrekijker NL 
Pure bekijken? Kom dan naar de Swarovski 
kijkdagen op 24 en 25 oktober en ontdek het 
volledige assortiment kijkers en telescopen. 
Meer informatie over dit evenement vind u op 
www.vrczundert.nl  of facebook.

De opbrengsten van De Akster komen direct 
ten goede aan ons centrum.

Gelegen in het natuureducatiecentrum is het de plek 
waar u allerlei artikelen kunt kopen om de natuur 
dichter bij huis te halen. 
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Onze winkel is gespecialiseerd in de 
verkoop en service van verrekijkers en 
telescopen. Topmerken als Swarovski, Vortex, 
Bynolyt en Bushnell zijn in onze winkel 
vertegenwoordigd. Wilt u advies over een 
verrekijker, dan kunt u het best een afspraak 
maken via +31-76-5974165. 

Ook heeft het centrum een eigen werkplaats 
waar door onze vrijwilligers vele diverse 
soorten nestkasten worden gemaakt. We 
maken onder andere kasten voor de kleinere 
vogels als mezen, boomkruiper en roodborst, 
maar ook voor de bosuil, torenvalk, kerkuil of 
steenuil. Onze winkelmedewerkers kunnen u 
adviseren bij het maken van de keuze. 

VRC Zundert - Luitertweg 36a – 4882TD Zundert – 076-5974165 
www.vrczundert.nl – Volg ons op Facebook en Instagram 

De Akster is dé 
natuurbelevingswinkel van het 
vogelrevalidatiecentrum Zundert.

AKTIE!
Breng dit Bieteutje 

mee en ontvang bij 

de aankoop van een 

nieuwe verrekijker 

de “Nieuwe Zakgids 

Vogels” van Peter 

Hayman cadeau!

SWAROVSKI KIJKDAGEN
Overweegt u de aanschaf van een Swarovski 
verrekijker of wilt u de nieuwste verrekijker NL 
Pure bekijken? Kom dan naar de Swarovski 
kijkdagen op 24 en 25 oktober en ontdek het 
volledige assortiment kijkers en telescopen. 
Meer informatie over dit evenement vind u op 
www.vrczundert.nl  of facebook.

De opbrengsten van De Akster komen direct 
ten goede aan ons centrum.

Gelegen in het natuureducatiecentrum is het de plek 
waar u allerlei artikelen kunt kopen om de natuur 
dichter bij huis te halen. 

©Wim Verschraegen
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