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Natuur in de buurt
“De Bonte Klepper in Rijkevorsel”   blz 4

Soortengroep in de kijker
Na paddentrek komt paddenregen

JNM’ers steken de handen uit de 
mouwen       

blz 18

blz 12

Gedrukt op papier FSC 100% uit hout of vezels uit FSC gecertificeerde bossen

Padden zijn nu eenmaal trage weggebruikers
Met het project ‘Dieren onder de wielen’ brachten de Vlaamse overheid, Natuurpunt en 
Vogelbescherming Vlaanderen beter in kaart hoeveel faunaslachtoffers er op onze wegen 
vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar in het Vlaamse wegennet de belangrijk-
ste knelpunten liggen. Uit die studie van enkele jaren geleden, bleek dat de gewone pad de 
kroon spant qua aantal slachtoffers, gevolgd door egel en vos. Padden lopen nu eenmaal 
traag, 23 tot 50 m per uur, zodat een weg van 7 m breed oversteken hen 15 tot 20 min tijd 
kost …

De vrijwilligers die padden overzetten in onze regio verrichten dan ook een bijzonder zinvolle 
opdracht. In Beerse, Kasterlee, Merksplas, Retie en Oud-Turnhout werden er vorig jaar in 
totaal 8312 dieren overgezet en dat waren lang niet allemaal padden.

De combinatie van vogels en ramen zorgt jaarlijks ook voor duizenden slachtoffers. In dit 
nummer verneem je meer over doe-het-zelf-maatregelen om dit te voorkomen. Eén ervan is 
de ramen vuil laten worden …

Veel lentekriebels!
 
Karl Wouters
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Natuur in de buurt 
“De Bonte Klepper in Rijkevorsel”

’t Is me in mijn le-
ven één keer over-
komen: een tele-
foontje krijgen met 
de vraag of ik con-
servator wilde wor-
den van een nieuw 
natuurgebied!!

Schenking

In 1991 kreeg vzw 
De Wielewaal – 
de voorloper van 
Natuurpunt – een 
schenking: een 
natuurterrein van 
zo’n 7 ha, op de 
grens van Rijkevor-
sel, Oostmalle en 
Sint-Lenaarts.
Het gebied, gele-
gen naast de oude kleiputten van de voor-
malige steenbakkerij De Volharding, stond 
te koop. Er waren twee gegadigden: een 
stortbaron die in zijn dromen zijn portefeuille 
nog dikker zag worden, want er lag een die-
pe vijver te midden van het bos, en een Ne-
derlandse ondernemer die verrukt was door 
het unieke landschap en de rijke biodiversi-
teit. De Nederlandse “Wielewaler” had maar 
één verlangen: het gebied zou de lokale dia-
lectnaam moeten dragen van een vogel die 
reeds lang verdwenen was, maar die hier 
tot in het midden van de vorige eeuw heeft 
gebroed: de Bonte Klepper! Misschien klinkt 
die naam exotisch in je oren? In de regio 
Turnhout heet hij Haaklewie. Jawel, in onze 
vogelgidsen vind je hem terug als Grauwe 
Klauwier én hij heeft in 2017 met succes ge-
broed in het Turnhouts Vennengebied!

Jagershut en venherstel

Een hele ploeg natuurkenners streek neer in 
het natuurgebied en allemaal koesterden ze 
hoge verwachtingen over de aanwezigheid 

van zeldzame fauna en 
flora! Natte dromen wer-
den realiteit: Boompie-
per, Nachtegaal, Riet-
gors, Dodaars hadden 
hier hun broedgebied. 
Enkel de eerste en de 
laatste zijn gebleven en 
hebben hun aantal ver-
dubbeld. Witte en Brui-
ne Snavelbies, Kleine 
Zonnedauw, Dopheide, 
Veenpluis en Konings-
varen verschenen massaal op de plekken 
die door de vrijwilligers beheerd werden. En 
als kers op de taart ontdekte bryoloog Theo 
Arts (†) een voor de wetenschap onbekend 
mos dat sindsdien zijn naam mag dragen: 
Erythrocarpum demaritianum artsensis.
Het raadplegen van oude stafkaarten (Van 
der Maelen, 19de eeuw) leerde ons dat 
naast de vijver ooit een ven had gelegen. 
Die plek was echter begroeid met een dik-
ke laag biezen met daartussen zwarte els, 
wilg en een jagershut. Tijdens hun “gloriepe-

riode” haalden jagers bloed op bij slachters, 
kieperden dat rond de hut waarna wormen 
en andere geleedpotigen hun buikje kwa-
men vullen en dat hadden de Water- en 
Houtsnippen tijdens hun trektochten snel in 
de gaten. Pief-poef-paf, de sportiviteit be-
reikte een hoogtepunt!
Die hut braken we gezwind af, we kapten de 
boomopslag en we overtuigden onze mece-
nas dat de omvorming van biezenveld tot 
oorspronkelijk ven voor een ervaren kraan-
man toch maar enkele dagen werk was.

Verdere ontwikkeling

De typische flora voor een nat heide-
gebied ontwikkelde zich snel en tussen 
de drogere struikhei verscheen het “dui-
velsnaaigaren” (het Klein warkruid) en 
op de geplagde bodem groeit voortaan 
de Moeraswolfsklauw.
Levendbarende hagedissen, libellen en 
juffers, sprinkhanen en vlinders vinden 

er een onderkomen. Zeldzame vlinders - 
Groentje, Heideblauwtje, Bont dikkopje - en 
sprinkhanen zoals het Zanddoorntje en de 
Heidesabelsprinkhaan, die nog sporadisch 
in de Kempen voorkomen, hebben hier hun 
vaste stek gevonden.
Libellen schilderen in de zomer de lucht 
boven het ven en de vijver in een kleurrijk 
pallet: Koraaljuffer, Smaragdlibel, Glassnij-

der, Venwitsnuitlibel … om er maar enkele 
te noemen uit het lijstje met waarnemingen.

Jarenlange inzet

Die enorme diversiteit is er niet zo maar ge-
komen: meer dan 25 jaren komen talrijke 
vrijwilligers samen om hier beheerwerken uit 
te voeren en wij kunnen daarbij ook rekenen 
op de professionele werkploeg van Natuur-
punt zelf. 
Maaien en plaggen (en alles afvoeren), 
boomopslag kappen, het rietveld onderhou-
den, de wandelpaden toegankelijk maken: 
die werkzaamheden gebeuren in de winter-

maanden zodat verstoring van de fauna niet 
optreedt. Koud, nat en kil? Geen probleem: 
in de gerestaureerde vissershut snort een 
houtkachel en de koeken, de soep, de Ga-
geleer versterken de teamgeest.  

Buitenkans!

De Bonte Klepper (7 ha) sluit aan bij De Vol-
harding (60 ha en eigendom ANB). Beide 
terreinen zijn niet vrij toegankelijk. Gegidste 
wandelingen kunnen steeds aangevraagd 
worden bij Natuurpunt Voorkempen. De le-
zers van Haaklewie krijgen een buitenkans: 
wandeling op zondagvoormiddag 3 juni (zie 
kalender). Graag aanmelden of je deel-
neemt!

Richard Vergaelen
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Nee hoor, Arabel is niet de tante van een lid 
van de Haaklewieredactie. En we hebben 
het evenmin over Arabella uit de Jomme-
kestrips. Wie Arabel dan wel is? De Belgi-
sche Arachnologische Vereniging. Zeg maar 
de spinnologen van België. Samen met 83 
andere spinnenkenners uit 26 Europese lan-
den hebben ze de Koffieboonspin (Steatoda 
bipunctata) verkozen als Europese spin van 
2018. Ze behoort tot de familie van de ko-
gelspinnen, net als de beruchte Zwarte we-
duwe. Maar in tegenstelling tot die laatste, 
is de Koffieboonspin totaal ongevaarlijk voor 
de mens. Haar naam dankt de soort aan de 
merkwaardige vorm van haar achterlijf. Ze 
wordt vaak in de buurt van mensen gevon-
den en is in feite met geen enkele andere 
inheemse soort te verwarren. Het tsjirpende 
geluid van de mannetjes is ook een leuke 
eigenschap van de soort.

Efficiënte opruimer

Absoluut ongevaarlijk voor de mens, maar 
dat betekent niet dat het een doetje is. Haar 
gif is redelijk sterk en samen met haar ef-
ficiënte web kan ze daardoor ook grotere 
prooien de baas. Dat web bevat strak opge-
spannen draden die onderaan kleefstof be-
vatten. Wanneer een prooi daar tegen loopt, 
blijft ze kleven en komt de draad los van de 
bodem. Dit type web wordt ook wel “galg-
web” genoemd. In een holte vlakbij het web 
heeft de spin haar schuilplaats en voelt ze 
de trillingen die de prooi in het web veroor-
zaakt. De Koffieboonspin haast zich dan om 
de prooi te overmeesteren. Deze soort vangt 
zelfs de grote huisspinnen en is een effici-
ente ‘opruimer’ van allerlei in huis levende 
ongewervelden. 

Niet kieskeurig

Haar driedimensionale web bouwt ze 
meestal in of aan gebouwen. Zo vind je ze 
bijvoorbeeld in vensternissen en onder ven-
sterbanken of onder rommel in kelders en 
tuinhuizen. De Koffieboonspin is niet kies-
keurig en op sommige plaatsen kan ze zelfs 

vrij algemeen voorkomen, zodat de soort 
niet als bedreigd beschouwd wordt.

Vettig

De lichaamslengte van de vrouwtjes be-
draagt 4,5–7 mm en van de mannetjes 
4–5,5 mm. Het enigszins afgeplatte achterlijf 
is glanzend, wat het een vettig of wassen uit-
zicht geeft. In het Duits noemt men de spin 
dan ook “Fettspinne”. Zoals de Nederlandse 
naam zegt, doet het achterlijf van deze spin 

denken aan een koffieboon. Als ze verstoord 
wordt, trekt ze haar poten in en wordt ze 
ovaal zoals een koffieboon.

‘Zingende’ spin

Wanneer het mannetje geparfumeerde 
draden van een volwassen vrouwtje vindt, 
maakt hij tsjirpende geluiden die ook door 
het menselijke oor waargenomen kunnen 
worden. Het geluid wordt voortgebracht 
door de scherpe rand aan de voorkant van 
het achterlijf tegen een vijlachtig ‘stridula-
tie-orgaan’ aan de achterkant van het kop-
borststuk te wrijven. Het vrouwtje wordt door 
dit geluid uit haar schuilplaats gelokt waarna 
de paring kan plaatsvinden. Het mannetje 
“zingt” dus om het vrouwtje te verleiden.

Meld de Koffieboonspin!

Het volstaat om de hoekjes en kantjes van 

Op de koffie bij Arabel
je huis eens te controleren op de aanwe-
zigheid van de Koffieboonspin en de waar-
genomen exemplaren te fotograferen en 
te melden via www.waarnemingen.be, het 
burgerwetenschapsportaal van Natuurpunt. 
Zo hopen de onderzoekers meer te weten te 
komen over de huidige verspreiding van de 

Koffieboonspin. Meer info over de soort kan 
je vinden op de website van Arabel (www.
belgianspiders.be). 
Bron: Natuurbericht 03/01/2018 en diverse 
nieuws- en krantenberichten 
Foto’s: Gilbert Loos

Zo vermijd je tuinvogels tegen de ramen

 ‘Pats’, een doffe klap, en even later ligt een 
vogeltje geveld op de grond naast de ruit. 
Jaarlijks vallen er op die manier vele duizen-
den slachtoffers. Hoe komt het dat het op 
de ene plaats wel gebeurt en op de andere 
niet? En vooral: wat kan je doen om raam-
slachtoffers te vermijden?
De combinatie van vogels en ramen vormt 
in de meeste gevallen gelukkig geen pro-
bleem. Meestal kunnen onze tuinvogels het 
fenomeen al wel inschatten. Maar jaarlijks 
krijgen we ook talrijke winter- en trekvogels 
op bezoek, en die zijn veel minder vertrouwd 
met ons volgebouwd landschap en onze 
reusachtige ramen. In het noorden zijn ra-
men doorgaans kleiner om warmteverlies te 
beperken. Zo wordt ook het risico op botsin-
gen meteen een pak kleiner.
Toch kan zelfs een vogel die goed vertrouwd 
is met ramen met een ongeluk te maken krij-
gen: wanneer er bijvoorbeeld een sperwer 
opduikt, vliegen de verschrikte vogels alle 
richtingen uit. Ze kiezen dan steevast voor 
de dichtstbijzijnde vluchtweg, maar soms 
blijkt die een venster. In dat geval eindigt de 
achtervolging vaak niet met één, maar met 
twee doden: ook de sperwer belandt dan in 
z’n enthousiasme tegen het raam.
Vaak zijn ramen dermate groot, of zo ge-
plaatst, dat vogels de indruk krijgen dat ze 
door het gebouw heen kunnen vliegen. Dat 
is het meest voorkomende scenario. Ge-
lukkig betekent zo’n aanvaring niet altijd 
de dood van het onfortuinlijke dier. Als het 
gewoon versuft is door de tik, volstaat het 
meestal om het slachtoffer gedurende een 

half uur tot enkele uren in een donkere, ver-
luchte doos te zetten. Daarna kan het zijn 
leven in vrijheid weer verderzetten. Blijkt dat 
toch niet mogelijk, dan doe je er goed aan 
om het slachtoffer over te brengen naar één 
van de erkende vogelcentra.

Hoe kan je botsingen voorkomen?

De eerste vraag die je je moet stellen is: 
hoe zien vogels je raampartij van buitenaf? 
Waarom denken ze dat ze kunnen door-
steken? Vaak gebeurt de crash op de hoek 
van een glazen gebouw; zeker wanneer er 
aan de andere zijde een boom staat waar 
ze naartoe willen. Hun focus ligt dan op de 
boom en niet op wat hen ervan scheidt. Een 
ander voorbeeld is een ruimte met twee over 
elkaar staande, grote ruiten, zodat een vi-
suele doorvliegcorridor ontstaat. Dat kan je 
leren inschatten door de situatie te bekijken 
vanuit het oogpunt van de vogels: van bui-
tenaf. Waar bevindt zich de indruk van een 
doorvlieggat of wat creëert dat valse effect? 
De opdracht is dan vrij simpel: zorg dat het 
valse effect verdwijnt of vermindert.
Er zijn verschillende doe-het-zelf-maatrege-
len die kunnen helpen, zoals hangplanten 
voor het raam plaatsen, hindernissen plaat-
sen in de ruimte, of - minder populair - de 
ramen vuil laten worden. Raamstickers zijn 
zowat de meest bekende maatregel, maar 
bieden niet altijd een oplossing. De efficiën-
tie ervan wordt vaak overschat. Raamstic-
kers helpen vooral op kleine ramen, grote 
vensters zou je al bijna vol moeten kleven. 
Dat is niet alleen onpraktisch, het gaat ook 
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Opendeurdagen in de tuin van het Natuurpunt Museum 
tijdens de Velt-Ecotuindagen 2018

Kom zeker eens kijken naar de ecologische 
en educatieve natuurtuin in het hartje van 
Turnhout, achter het Natuurpunt Museum. 
Daar vind je nuttige tips om je eigen tuin 
op een eenvoudige, maar creatieve manier 
aantrekkelijker te maken voor planten en 
dieren en zo de soortenrijkdom te vergroten. 
De evolutie van winter naar voorjaar tonen 
we aan de hand van foto’s die gedurende 
deze periode op verschillende vaste punten 
in de tuin werden genomen.
In deze historische stadstuin worden de 
wensen van de mens gecombineerd met 
ruimte voor plant en dier. Kom tot rust in dit 
prachtige stukje natuur, waar je de solitaire 
bijen kunt zien en horen zoemen rond de 
beestentoren. Ontdek verrassende ideeën 
voor je eigen tuin zoals een kruidenspiraal, 
een bloemenweide, een poel of originele 
plantenbakken. Al het plantaardige materi-
aal wordt door onze tuinvrijwilligers verwerkt 
in de tuin. Dieren zoals egels, spitsmuizen 
en vogels zijn zeer blij met deze schuil- of 
woonplaatsen.
De tuin van ± 1000 m² wordt onderhouden 
door vrijwilligers; zij zullen je tijdens de 
Velt-Ecotuindagen te woord staan of je een 
drankje aanbieden in onze cafetaria of op 
ons zonnige terras. 

Extra info
Activiteit voor kinderen: waterdier-
tjes scheppen in de poel en knutse-
lactiviteit. Elk  kind krijgt een zoek-
kaart cadeau.
De Natuurpunt-tuin is rolstoeltoe-
gankelijk, het huis niet. Honden zijn 
toegelaten aan de leiband.
De tuin is goed bereikbaar te voet 
of per fiets. Parkeren doe je beter 
100 m verder aan bioscoop Utopo-
lis (Graatakker 99).

Speciale aandacht voor ...
- kinderen  
- water  
- dieren  
- kruiden  
- bijen/insecten  
- compost/recyclage
Heb je de smaak te pakken na het bezoek 
aan onze tuin, bekijk dan hier alle locaties 
waar de Velt-Ecotuindagen ook doorgaan: 
velt.nu/ecotuindagen
Wanneer
2 & 3 juni, telkens van 11.00 u. tot 17.00 u.
Afspraakplaats
Natuurpunt Museum, Graatakker 11,  
2300 Turnhout 
Extra informatie
Natuurpunt CVN, Ann Cassier,  
Tel.: 014 47 29 50,  
ann.cassier@cvn.natuurpunt.be
Organisatie
Natuurpunt CVN
Natuurpunt Museum
Natuurpunt Turnhoutse Kempen
Velt regio Turnhout

ten koste van de esthetiek. Weet ook dat vo-
gels niet reageren op wat er op de sticker 
staat of de vorm ervan (zoals bijvoorbeeld 
een roofvogel), wel op het hinderniseffect 
dat de sticker veroorzaakt. Kleuren of pa-
tronen en het formaat van de sticker zullen 
bijgevolg veel meer effect hebben.
Duurzamer en vooral mooier is om matte 
strips met glasfolie aan te brengen tegen 
het raam. Dat kan op veel grotere schaal en 
vooral: op maat. Die strips kunnen uit rechte 
of golvende vlakken of lijnprofielen bestaan, 
hoewel ze bijvoorbeeld ook kunnen met het 
logo van een bedrijf of een lasergesneden 
tekening. Ze bestaan in standaardpatronen, 
maar je kan ook je eigen ontwerp op maat 
laten uitsnijden.   

Bewust gedrag

Er zijn soms ook vogels die langdurig of her-
haaldelijk voor of tegen je raam komen zitten 
of fladderen. Mezen of goudhaantjes doen 
dat wel eens. Vogels die dat doen, weten 
perfect dat ze er niet doorheen kunnen en 
zullen zich ook niet te pletter vliegen of ver-

wonden. Ze worden 
aangetrokken door 
hun spiegelbeeld: 
veel vogels dulden 
geen concurrentie 
van soortgenoten of 
zijn gewoon geïntri-
geerd. Doorgaans 
leren ze heel snel dat 
ze een gevecht met 
zichzelf voeren. Al 
volharden ze soms 
tot enkele weken in 
hun aanval.
Ook kraaiachtigen zie 
je dat wel eens doen. 
Wanneer die uit wan-
hoop de aanval in-
zetten op de silicone 
afdichtingen van je 
raam, is het moment 
aangebroken om in 
te grijpen. Zorg er-
voor dat de vogels op 
die plek niet meer of 
moeilijk kunnen lan-

den. Je kan ook de spiegelreflectie op die 
plaats (al dan niet tijdelijk) aanpakken. Bij 
bijzonder volhardende gevallen kan je hen 
doen schrikken door het raam waar ze voor 
zitten, plots te openen. Of voor het venster 
te springen wanneer ze vlakbij zitten.

Slimme voederlocaties

De winter is dé periode waarin we hongeri-
ge vogels willen aantrekken in onze tuinen. 
Omdat ook hun vijanden weten waar de 
aantrekkelijkste tuintjes zich bevinden, leg 
je voederplaatsen best niet te dicht bij het 
vensterraam. Niet alleen geeft dat je tuinvo-
gels een geruster gevoel, het verhindert ook 
dat ze ertegen vliegen wanneer die sperwer 
opduikt. Leg je voederplaats wél vlak bij een 
schuilplaats zoals een dichte haag of struik, 
en in de buurt van enkele vluchtroutes waar-
langs ze je tuin snel kunnen verlaten bij on-
raad.
Natuurbericht 18 januari 2018  
Tekst: Gerald Driessens, Natuurpunt Studie

Deze prachtige appelvink werd half februari als raamslachtoffer binnengebracht 
in het bezoekerscentrum door een familie uit Paradijs, Oud-Turnhout. 

Aangezien de vogel geringd was, werden de ringgegevens doorgeven aan BE-
BIRDS - Belgisch Ringwerk. Foto © Jelle Ronsmans
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Afscheid van JONA
De voorbije jaren hebben de JOnge NAtuurpunters met volle moed en heel wat energie 
getracht om JONA een volwaardige plek te geven in natuurstudie, -educatie en -beheer 
in onze regio. Zij richtten zich op de leeftijdsgroep 25-35, dus op het doelpubliek dat JNM 
(Jeugdbond voor Natuur en Milieu) moest verlaten wegens het bereiken van de maximum 
leeftijdsgrens.
JONA wou graag een tussenstap zijn tussen JNM en Natuurpunt. Hun studie-avonden, kam-
pen, beheerwerken trokken steeds een tiental vrijwilligers, maar niemand voelde zich geroe-
pen om mee de kar te trekken en een beleid naar de nabije toekomst uit te tekenen.
De bestuursleden hebben daarom beslist om (voorlopig?) JONA in de onderste lade op te 
bergen. De lokale afdelingsbesturen van Natuurpunt bedanken de JONA-pioniers van harte 
voor hun engagement. Wellicht zijn er toch nog jonge leden die ooit de fakkel willen overne-
men? Zij zullen de volle steun krijgen van Natuurpunt!
Richard

Kort nieuws

Waar de sterre bleef stille staan …

Dat was op 24 december 2017 boven of 
naast de stal op De Korhaan. Die ochtend 
(of nacht) was daar immers een prachtig 
Konikveulen geboren. Net geen kerstekind 
dus. Moedermerrie Flora gedroeg zich met-
een als een zorgzame moeder. Annemie van 
het dierenverzorgersteam gaf het veulen de 
toepasselijke naam ‘Bloeme’. Aangezien 

Bloeme ook een merrie is, mag ze wellicht 
nog een hele tijd bij de kudde blijven. En 
voor wie graag het peterschap van Bloe-
me op zich neemt … geef een seintje aan  
bc.deliereman@natuurpunt.be.   
Meer info over alle peterschappen via  
http://www.deliereman.be/adoptie.htm.

Gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018

Afdeling Turnhoutse Kempen heeft een ei-
gen memorandum (13 blz.) opgesteld met 
daarin de visie rond natuur, milieu en mo-
biliteit. Dit memorandum, aangevuld met 20 
vragen, werd opgezonden naar alle politieke 
partijen in Turnhout met de vraag te reage-
ren voor 15 april en met het voorstel om hier-
over van gedachten te wisselen.
Op de website van de afdeling  

“www.natuurpunt-turnhoutsekempen.be” 
zullen de resultaten te lezen zijn vanaf sep-
tember.

Boomplantdag ...

Op 26 november verschenen zo’n 150 
vrijwilligers op de boomplantactie in het 
natuurgebied “Mevrouw Van de Vel-
de” in Turnhout, nabij de Oude Kaai.   
Leden, geïnteresseerde buurtbewoners, 
nieuwkomers uit het Centrum Basis Educa-
tie (Turnhout) en uit het Asielcentrum (Aren-
donk), hebben de aanzet gegeven tot de 

creatie van een stadsbos tussen het kanaal 
en het einde van de Nassaulaan. Ruim 1400 
inheemse loofbomen zullen nu hun bijdrage 
leveren aan een rijkere biodiversiteit.

... en aanplant bomen

Ook in het Winkelsbroek werden zo’n 900 
exemplaren aangeplant. Dat maakt dat door 

de lokale afdeling van Natuurpunt in Turn-
hout alleen al in totaal meer dan 2400 in-
heemse bomen werden aangeplant in 2017. 

Haaklewie heeft 2 jongen!

Het beheerteam van het Turnhouts Vennen-
gebied mag trots zijn op de resultaten van 
haar inspanningen: na meer dan 40 jaar 
heeft de grauwe klauwier (in onze streek-
taal: Haaklewie) er met succes gebroed. Het 
koppeltje bracht 2 jongen groot! We moeten 
grasduinen in de oude Wielewaaljaargan-
gen om nog een melding te vinden van deze 
vogel in onze contreien!

Geamputeerd
De oudste inwoner van de Tikkebroeken 
heeft een arm verloren. Wij hopen dat hij 
toch nog enkele jaren de dieren (die hem als 
schuilplaats gebruiken) kan ‘omarmen’.

Foto © Michel Viskens 
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In de winterperiode steken onze JNM’ers, 
groot en klein, allemaal hun handen uit de 
mouwen om in natuurgebieden in de omge-
ving te helpen bij beheerwerken. Aangezien 
onze afdeling zich middenin uitgestrekte hei-
degebieden bevindt, dragen we bij aan het 

behouden en verbeteren van onze heide-
gebieden. Drie zondagnamiddagen hebben 
onze leden hard gewerkt in de heide van het 
Landschap De Liereman. Op deze locatie 
hebben we opslag van jonge dennen verwij-
derd en op hopen afgevoerd. Onze piepers 
amuseerden zich op het einde met hun ei-
gen gemaakte dennenberg. Onze grote le-
den vonden de dennenboompjes zo leuk dat 
sommigen van hen dachten dat ze zelf een 
dennenboom waren.

Na het harde werken sloten we af met een 
warme chocomelk of een fris biertje. Dat laat-
ste heeft onze vereniging zelf op de markt 
gebracht. ‘De blonde tapuit’ is de naam 
van het zeer lekkere bier en is tijdelijk ver-
krijgbaar in het bezoekerscentrum van het 
Landschap De Liereman. Voor elk verkocht 
exemplaar gaat een deel naar onze vereni-
ging. Zeker de moeite om eens te proeven!

Jelle Ronsmans

JNM’ers steken de handen uit de mouwen

In de vorige editie van Haaklewie (winter 
2017) kon je lezen hoe de auteur er destijds 
in slaagde in Retie de bijgebouwen (grote en 
kleine schuur) van een eeuwenoude hoeve 
van de sloop te redden. In dit tweede deel 
verneem je waar ze terecht kwamen.

Afbraak, hanenbalken en wederopbouw 
in Vorselaar

Het afbreken van de schuren was een hele 
klus. Sommige houten pennen waren niet 
meer los te krijgen omdat ze te sterk onder 
spanning stonden of afgebroken waren. 
Oorspronkelijk waren schuren gedekt met 
licht stromateriaal dat de boeren zelf kon-
den oogsten. Later ging men steeds meer 
het stro vervangen door veel zwaardere 
pannen. Het roggestro was door het gebruik 
van veelvuldig kunstmest niet meer zo sterk 
en vlok gewassen waardoor het niet langer  
duurzaam was. Sommige constructies wa-
ren hiervoor niet gebouwd waardoor de da-
ken scheef zakten als er pannen opgelegd 
werden. 
Oude schuren hadden vaak een hanenbal-
kendak. Zo’n dak bestond uit kepers, al dan 
niet in eik, en juist onder de nok verbonden 
met een kleine dwarsbalk: hanenbalk gehe-
ten. Scheren of krukgebinten in dit geval, die 
het dak moeten schragen, werden vooral in 

woonhuizen en grotere bouwsels gebruikt. 
Aan de vorm ervan kan je al voor een stuk de 
ouderdom en oorspronkelijke bestemming 
van het bouwsel afleiden. Toch is het steeds 
oppassen geblazen omdat schuren vaak op-
gebouwd zijn uit diverse balken, afkomstig 

van andere bouwsels. Niets ging 
destijds verloren, alles werd zoveel 
mogelijk gerecupereerd. Bouw-
hout, en zeker eik, was in die tijd 
erg schaars in de Kempen. Krom 
hout werd vaak toch nog gebruikt 
en bewijst hoe vakkundig deze 
mensen omgingen met natuurlijke 
materialen. Altijd wisten ze vernuf-
tig dit materiaal te verwerken zon-
der dat de degelijkheid of ideale 
vorm geweld werd aangedaan .
Het was een hele klus om alles te 
ontmantelen en scheren en balken 
heelhuids op de begane grond te 
krijgen, zonder zelf ongewild bene-
den aan te komen. Met enkel wat 

ladders, touwen, een platte wagen en veel 
goede moed werd de klus geklaard. Geluk-
kig liep dit avontuur zonder veel problemen 
af, maar sommige situaties waren toch niet 
voor herhaling vatbaar.
De grote schuur kreeg haar uiteindelijke be-
stemming bij Natuurpunt Vorselaar, waar ze 
zeer mooi staat en uitstekend werd heropge-
bouwd aan de rand van het reservaat. Het 
is nu een bezoekerscentrum met rieten kap. 

Het verhaal van een oude schuur (deel 2)
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Schuurtje als troef naar de Klein Enge-
landhoeve

Het resterende schuurtje stond jaren in mijn 
tuin en was er dienstig voor allerhande oude 
materialen en om de schapen van de buur-
man in onder te brengen .
Het leek een goed idee om het over te bren-
gen naar de Klein Engelandhoeve. Hier kun-
nen meer mensen ervan genieten en ook de 
Kempische landgeiten krijgen er een gepast 
onderkomen mee. Op die manier kunnen 
we een stuk erfgoed tonen, dat samenhangt 
met de heide en de toenmalige landbouw. 
De stad Turnhout kocht het schuurtje aan.
Lutgart Proost, architecte uit Turnhout en vu-
rig lid van Natuurpunt, tekende de plannen 
uit, waarna de opbouw door “De Troef” werd 
uitgevoerd. Deze winter zullen de wanden in 
planken, vitselwerk in sporkehout, schuur-
deuren, ramen en buitendeuren geplaatst 
worden. In het voorjaar kan dan geleemd 
worden op de oude manier zodat tegen de 
zomer van 2018 de Kempische kleine boe-
renwoning volledig klaar is. 

Kempische landgeiten

Ook willen we hier onderdak geven aan 
Kempische landgeiten, een met uitsterven 
bedreigd ras. Deze geiten zullen het beheer 
ondersteunen door hun typisch graasgedrag 
dat veelvuldig boompjes bevat. Op die ma-
nier blijft de heide open en kunnen bezoe-

kers kennis maken met deze 
typische soort witte landgeit 
die ook wel eens de koe van 
de kleine man werd genoemd. 
Geiten kunnen op een minima-
le oppervlakte gehouden wor-
den. Vaak stonden ze vroeger 
gewoon in de wegberm aan 
een staak te grazen. De Cam-
pine-kippen, een oud ras uit de 
Kempen en verwant aan het 
Chaams hoen, scharrelen rond 
in de hoogstamboomgaard 
achter de geitenstal. 

Pinmolen

Karl Wouters en Jos Sierens dachten 
mee na over een goede invulling voor het 
gebouw. Door de ligging in agrarisch ge-
bied moesten de oorspronkelijke plannen 
echter herleid worden tot een zuivere stal 
met in dit geval Kempische landgeiten. 
 
Van de familie Vanreusel kregen we 
een intacte pinmolen om graan te  
dorsen. Deze molen werd oorspronke-
lijk met een paard aangedreven via een  
zogenaamde manege. Het paard 
liep buiten in een cirkel en via een  
kardanas werd de molen, die binnen 
in de schuur stond, aangedreven. Wij  
hopen die in de toekomst opnieuw 
te kunnen gebruiken om o.a. dekstro  
voor de kerststal in Turnhout te beko-
men. Als we een plaats hebben waar  
wintergraan kan gezaaid worden, zijn 
we vertrokken en is de cirkel weer  
rond.
Dit alles brengt ons wat dichter bij de levens-
wijze van onze voorouders waarvoor de hei-
de van levensbelang was om te overleven. 
Zij verdienen alle respect.

Tekst: Marc Smets
Foto’s: Willy Vangeel

Bio Shop Turnhout • Patersstraat 84 • Turnhout • www.bioshop-turnhout.be        
Ondergrondse parking • Bio-catering op aanvraag

Bezoek onze vernieuwde groenteafdeling, 
verzorgd door Elly van De Wieltjeshoeve.

Je kan ook bij ons terecht voor groentepakketten.

fair trade korte keten
lokaal

vers

biologisch
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KABo!-nieuws
Winnaars KABo!- Raadjepaadje herfst

Elk seizoen nieuwe afbeeldingen, nieu-
we opdrachten en nieuwe winnaars! 
Uit de juiste antwoorden van de herfst-
versies werd een winnaar geloot.  
Pieter & Marthe Heerman uit Turnhout zijn 
de gelukkige winnaars. De mooiste kleur-
plaat werd gemaakt door Bess Hasselman 
uit Pulderbos.

Winnaars KABo!-Kleurenplaatchallenge 

Imke Van Tulder uit Turnhout en Emilie 
Thyssen uit Oud-Turnhout maakten volgens 
de jury de mooiste kleurenplaat.
 Alle winnaars kregen een KABo!-pe-
terschap cadeau

KABo!-belevingspad 

Tijdens een brainstorm kwamen massa’s 
ideeën naar boven. Nu moet daar verder 
mee aan de slag gegaan worden. 

KABo!-en het bandietenmasker

Als voorbereiding op het Grote Vogelweek-
end ging het KA-
Bo!-team met een 
groep kindjes op stap. 
Onderweg werd hun 
vogelkennis wat op-
gekrikt en deden ze 
vooral leuke spelle-
tjes. Voor- en achteraf 
keken ze door verre-
kijkers en telescoop 

naar de vogels in de tuin rond het bezoe-
kerscentrum. Heel wat soorten konden zo 
heel goed bekeken worden. Er werden een 
heleboel nestkastjes in elkaar getimmerd 
om de tuin klaar te maken voor het broed-
seizoen en er werd ook nog vrolijk gekleurd, 
geknipt en geplakt.

De volgende leuke kinderactiviteiten zijn:

KABo! - Klokjes op dinsdagnamiddag 10 
april - leuke bosspelletjes en knutselen om 
af te sluiten -
KABo! - Stip het lieveheersbeestje op zon-
dag 20 mei - kom op een leuke manier meer 
te weten over de piempampoentjes -
Liereman-Ranger: vierdelige natuurcursus 

voor kinderen op vier woensdagnamiddagen 
in juni voor kinderen van het 3de tot het 6de 
leerjaar met op het programma:
- kriebel en fladderbeestjes;
- planten en bomen;
- waterdiertjes;
- vogels en diersporen spotten + uitreiking 
diploma’s.
Prijs: € 20 
Vergeet niet tijdig in te schrijven:  
bc.deliereman@natuurpunt.be
Heeft jouw papa of mama of oma of … zin 
om mee leuke activiteiten voor jou en ande-
re kinderen te organiseren of erbij te helpen? 
Het KABo!-team zou dat erg leuk vinden. Jij 
vast ook! 
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Soortengroep in de kijker 
“Na paddentrek komt paddenregen”

Je hebt ze vast weer zien staan, de voorbije 
maanden, de schermen om te verhinderen 
dat padden op trek massaal onder autowielen 
terechtkomen. En misschien zag je de vrijwil-
ligers, die de padden gaan overzetten, in ac-
tie. Op de resultaten van de overzetacties van 
dit jaar is het nog even wachten, maar vorig 
jaar waren er in Vlaanderen 235 geregistreer-
de overzetacties in 122 gemeenten. Binnen 
ons werkingsgebied waren er acties in vijf 
gemeenten en werden er in totaal 8312 die-
ren overgezet en dat waren lang niet allemaal 
padden. De naam paddentrek dekt dan ook 
niet de hele lading, amfibieëntrek is correcter.

Wat zijn amfibieën?

Amfibie stamt uit het Grieks en betekent ‘dub-
bellevend’. Het zijn dieren die zowel op het 
land als in het water leven. De meeste amfi-

bieën be-
g i n n e n 
hun le-
ven in 
het water 
en zet-
ten het 
na een 
gedaan-
teverwis-
s e l i n g 
voort op 

het land. Vaak keren ze alleen voor de voort-
planting naar het water terug.
Amfibieën ontwikkelden zich 350 à 400 mil-
joen jaar geleden en hun voorvaderen wa-
ren waarschijnlijk beenvissen. Het waren de 
eerste gewervelde dieren die het vasteland 
veroverden. De evolutie naar leven aan land 
ging gepaard met het ontwikkelen van functi-
onele ledematen, longen en een huid die hen 
tijdelijk tegen uitdroging kan beschermen. 
De amfibieënhuid heeft een beschermende 
functie, maar ze is ook een belangrijk adem-
halingsorgaan en vaak wordt ze gebruikt om 
water op te nemen. Amfibieënlarven voorzien 

in hun zuurstofbehoefte via huidademhaling 
en uitwendige of inwendige kieuwen. Na de 
metamorfose wordt zuurstof uit de lucht gro-
tendeels door de longen opgenomen, maar 
waarschijnlijk wordt bij amfibieën de zuur-
stofbehoefte voor 50% gedekt door ademha-
ling via de huid en/of via het slijmvlies in de 
mondholte.

Levenscyclus

Amfibieën leven grotendeels op het land. In 
hun zomerbiotoop eten ze zich rond om de 
winter te kunnen doorkomen. Hun bloedsom-
loop is niet efficiënt genoeg om de energie 
te leveren voor een constante lichaamstem-
peratuur. Daarom is hun lichaamstempera-
tuur grotendeels afhankelijk van de omge-
vingstemperatuur en aangezien onze winter 
te koud voor hen is, zoeken ze in het najaar 
een plek om te overwinteren. Een deel van 
de amfibieën blijft in het water en kruipt in de 
winter weg in de modderbodem van de poel. 
Andere kruipen op het land in een holletje, 
onder bladeren- of takkenhopen of graven 
zich in.  
Belangrijk voor het winterverblijf is dat hun 
omgeving vorstvrij, koud en niet al te droog 
is, zodat ze hun stofwisseling op een laag peil 
kunnen houden en niet uitdrogen. De afstand 
tussen het winterverblijf en de voortplantings-
poel verschilt van soort tot soort. Zo kan de 
Gewone pad meer dan 2 km wegtrekken, de 
Bruine kikker rond de 800 m en gaat een Al-
penwatersalamander meestal niet verder dan 
400 m. 
Rond half oktober bevinden de meeste die-
ren zich in hun winterkwartier, waar ze blijven 
tot volgend voorjaar.
Als de weersomstandigheden weer gunstig 
worden, zo rond begin februari, ontwaken ze 
en begint de trek naar de voortplantingspoel. 
Het begin van de trek verschilt van soort tot 
soort en binnen één soort van populatie tot 
populatie.
De temperatuur is één van de factoren die 

het begin van de trek beïnvloedt. De onder-
grens is 4 à 5 °C. Als de temperatuur tijdens 
de trek opnieuw daalt, graven de dieren zich 
onderweg weer in.
Regen is een tweede bepalende factor. Bij 
regen trekken meer dieren dan bij droogte. 
Ook licht heeft een invloed op de trek. Er zijn 
uitzonderingen, maar de meeste paddenpo-
pulaties trekken na het 
invallen van de scheme-
ring tot iets na midder-
nacht.
En tenslotte is er een 
inwendige, hormonaal 
gestuurde factor. 
Tijdens milde, natte pe-
rioden kan het grootste 
deel van een populatie 
in zeer korte tijd naar het 
voortplantingswater trek-
ken. Bij grote populaties 
kan het om duizenden 
dieren op één nacht 
gaan!
Aangezien ze soms 1 à 2 km van hun poel 
verwijderd zijn, is de kans dat ze wegen moe-
ten oversteken het grootst bij kikkers en pad-
den. Padden lopen traag, 23 tot 50 m per uur, 
zodat een weg van 7 m breed oversteken hen 
15 tot 20 min tijd kost.
Aangekomen in het water gaan de padden- 
en kikkermannetjes op zoek naar een vrouw-
tje. Ze kruipen op haar rug en klemmen zich 
aan haar vast. Zodra het vrouwtje eieren gaat 
leggen, wordt de sperma-afgifte van de man-
netjes gestimuleerd en de eieren worden bij 
het verlaten van het lichaam van het vrouwtje 
bevrucht (uitwendige bevruchting).
Bij salamanders gebeurt de bevruchting in-
wendig. De mannetjes zetten spermatofo-
ren af waarop het zaad zich bevindt en de 
vrouwtjes nemen die spermatoforen op met 
hun cloaca.
Na de voortplanting begint de trek naar een 
vaste zomerstandplaats waar de dieren van 
mei tot augustus verblijven. In de herfst, tus-
sen eind augustus en begin oktober, trekken 
ze naar hun winterverblijf.
Kikkers leggen hun eitjes in een slijmerige 

substantie in klompen: kikkerdril. Bij padden 
zitten de eitjes in hun slijm in snoeren: pad-
densnoeren.
Uit de eitjes komen larven. Zodra de pad-
denlarven goed kunnen zwemmen, hangen 
ze niet meer aan de lege paddensnoeren, 
maar vormen ze scholen. Soms vormen ze 
daarbij een meterslang front waarvan de be-

weging je doet 
denken aan 
het zwerm-
gedrag van 
s p r e e u w e n 
in de avond-
schemering. 
Dit gedrag, 
het crowding 
effect, kan je 
vooral in mei 
w a a r n e m e n 
in ondiepe 
wa te r l agen . 
De larven ont-
wikkelen zich 

verder tot kikkervisjes en tenslotte tot kleine 
kikkers en padden. 
Rond half juni komen de minikikkertjes en 
-padjes, niet groter dan een flinke vlieg, uit 
het water om een zomerverblijf aan land te 
zoeken, waar ze zich rond eten voor de win-
terslaap. Omdat kikkers en padden na hun 
winterslaap tegelijk hun eitjes leggen, zijn de 
jonge dieren ook tegelijk klaar om aan land 
te gaan en verlaten ze massaal het water. 
Meestal op een regenachtige avond, wat 
waarschijnlijk de reden was om dat bijzon-
dere schouwspel de naam ‘paddenregen’ te 
geven. 
In onze regio zijn er overzetacties in Beerse, 
Kasterlee, Merksplas, Retie en Oud-Turn-
hout. Wil je volgend jaar misschien graag 
meehelpen? Geef dan nu al je naam door 
aan de organiserende afdeling.
Karin de Laet - Foto’s: Hugo Willocx
Bronnen:
www.hylawerkgroep.be
Amfibieëngids van Europa van Tirion
www.naturetoday.com
www.padden.nu
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Nieuws uit 
het bezoekerscentrum

Storm 18 januari 2018

Op donderdag 18 januari passeerde er een 
hevige wind over de lage Landen. Alhoewel 
we net op de grens van de stormzone zaten, 
was de schade in onze bossen aanzienlijk. 
Het gebied werd afgesloten en maar goed 
ook. ’s Namiddags, nadat de wind was gaan 
liggen, werd de schade bekeken en op kaart 
gezet. Al snel bleek dat er veel werk was voor 
ons beheerteam. Er werd een prioriteitenlijst 
opgemaakt en het zaagwerk kon beginnen. 
Eerst werden de openbare wegen aange-
pakt. Hierbij werden we bijgestaan door de 
brandweer en de gemeente Oud-Turnhout. 
De volgende dag heeft het beheerteam alle 
wandelwegen vrijgemaakt zodat de wande-
laars veilig konden wandelen. Op dinsdag 
werden dan de laatste stukken vrijgemaakt. 
In enkele bosgebieden is de schade nog 
steeds zichtbaar. Sommige zijn te gevaarlijk 
waardoor we dit overlaten aan de professio-
nelen van Natuur- en Landschapszorg. Mijn 

dank gaat uit naar alle vrijwilligers die mee-
geholpen hebben bij het opruimen van de 
stormschade! Jelle Ronsmans.

Nieuwe gratis folders in het folderrek

Halfjaarlijkse activiteitenkalender van 
het Landschap De Liereman

Handig overzicht van 
(bijna) alle activiteiten 
in het Landschap De 
Liereman. Eventuele 
extra activiteiten en 
andere nieuwtjes vind 
je in de maandelijkse 
Liereman.flits. Krijg 
je die nog niet aan? 
Stuur dan een mailtje 
naar bc.deliereman@
natuurpunt.be

Bezoekerscentra in 
Vlaanderen

Handig overzicht van 
alle bezoekerscen-

tra van Natuurpunt en heel praktisch om 
een aantal andere grote natuurgebieden in 
Vlaanderen te verkennen. Let wel: de Na-
tuurpunthuizen staan hier niet bij in!

Fiets- en wandelgids

Nog steeds een absolute aanrader. Een 
mooie en handige gids met 300 blz. idee-
en om er op uit te trekken in 
Vlaanderen en Wal-
lonië met tips voor 
overnacht ingen, 
40 kaartjes met de 
mooiste fiets- en wandel-
tochten, mountainbiken, 
paardrijden, schaatsen, 
varen … 
€ 5 exclusief voor leden 
van Natuurpunt!

Tentoonstellingen

InOut Art is een kunstencollectief uit Geel 
dat een 20-tal leden telt. ‘In’ staat voor in-
houd, ‘Out’ staat voor het uiten van kunst 
naar anderen. Het kunstencollectief brengt 
sculpturen, keramiek, juwelen, grafiek, schil-
der- en tekenkunst. De bezoeker kan hier 
genieten van lijn, kleur en vorm. De kunst-
werken zijn ontstaan uit hun belevingswe-
reld in deze tijd.

“Ik wandel door de Lieremanse bossen. Het 
zand onder mijn schoenen maakt sporen, de 
stilte laat je dromen. Af en toe kraakt er een tak 
die geleid wordt door de wind. Ik kijk om me 
heen: de frisse blaadjes steken hun kopje op. 
Soms hoor je de vogels kwetteren, het dra-
ven van een paard wekt mijn inspiratie.”  
(Olga Goor)
Wisselend in groepjes stellen de kunstenaars 
hun werken tentoon:
• 31/03 tot 15/04: Nicole Gielen, Hilde 
Verhelst en Maurits Lenaerts
• 15/04 tot 29/04: Marleen Geenen, Olga 
Goor en Viviane Delplace

• 29/04 tot 13/05: Nora Van Regenmortel, 
Leon Van Kroonenborg en François De Vos
• 13/05 tot 27/05: Monique Beuckelaers, 
Gaby Kestens en Maddy Dillen
Alle dagen gratis te bezoeken tijdens de 
openingsuren van het bezoekerscentrum.

Veel volk

De fotovoordracht over Alaska van Johan 
Paulussen en Luc Ongena, de ‘historische’ 
lezing van Marc Smets over de Oude Kem-
pen, de algemene ledenvergadering van 
De Wulp en een zeer boeiende avond met 
prachtige foto’s van René Van Echelpoel 
… de grote zaal van het bezoekerscentrum 
liep telkens goed vol. Eén van de zeldzame 
mooie dagen in januari bracht met het vogel-
feest heel veel volk op de been. Ja, het was 
dus af en toe weer druk.
Dank aan de sprekers, gidsen en alle vrij-
willigers die de bezoekers een aangenaam 
moment in het Landschap De Liereman be-
zorgden.

Ook zin om af en toe een steentje bij 
te dragen? Stuur dan een mailtje naar  
bc.deliereman@natuurpunt.be
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Om naar uit te kijken 

Er staat weer heel wat op het programma de 
volgende maanden zoals je kan zien in de 
activiteitenkalender. Enkele daarvan worden 
hier wat extra toegelicht.
Voor de kinderen: zie KABo!-nieuws el-
ders in dit boekje bladzijde 17
Naast de speciale kinderactiviteiten kan 
je ook steeds zelf met de kindjes leuk op 
stap in het Landschap De Liereman. Heb je 
de vier lenteversies van het KABo!-raadje 
paadje of de natuurbingo al gedaan?

Vroege vogelwandeling met ontbijtbuffet 
op zaterdag 14 april (vooraf inschrijven)

Voor de vroege vogels. Een stevige wan-
deling ’s morgens vroeg als de vogels in de 
lente de stilte wegfluiten. Na het wandel-
concert kan je aanschuiven aan een heerlijk 
ontbijtbuffet om weer op krachten te komen. 
Het ontbijt kost 15 euro per persoon (voor 
kinderen tot 12 jaar betaal je slechts 9 euro). 
Wil je er een glaasje cava bij, dan betaal je 
17,50 euro per persoon. Info en inschrijven 
via bc.deliereman@natuurpunt.be

Proevertjeswandeling op vrijdagnamid-
dag 27 april (vooraf inschrijven)

Een heel andere manier om de natuur en het 
landschap te beleven. Met deze laagdrem-
pelige activiteit verken je het Landschap De 
Liereman door ervan te proeven. Deelname-
prijs: € 5 

Proevertjeswandelingen zijn erg leuk om 
met familie of vrienden te doen. Zin om het 
eens te proeven of zelf een proevertjeswan-
deling aan te vragen? Info en inschrijven via 
bc.deliereman@natuurpunt.be

NIEUW: Stiltebeleving per fiets op zon-
dagnamiddag 6 mei (vooraf inschrijven)

Omdat we altijd druk zijn en zo vaak verge-
ten dat we een lichaam hebben, ja dat deel 
dat onder je hoofd zit, zeg maar. 
Omdat we zo vaak bezig zijn met “de 
ander” en het goed is om je af en toe te re-
aliseren dat er ook een “JIJ” is die aandacht 
nodig heeft.

Een versnelling terug, tijd om 
te voelen, beleven, ervaren ... 
Een fijne combinatie van natuurbeleving, op 
adem komen, stil staan en toch bewegen. 
Onze stiltegids neemt je mee op een ont-
spannende, genietende stiltefietstocht langs 

het Landschap De Liereman en omgeving.
Info en inschrijven via  
bc.deliereman@natuurpunt.be

Nieuw sap van het seizoen

Rozenbottel-sinaas-appelsap is een over-
heerlijk sapje van De Drie Wilgen en zit boor-
devol vitamine C. Een mengeling van 40% 
Belgisch appelsap, 40% sinaasappelsap en 
20% rozenbottelpuree. Deze volledig biolo-

gische krachtpatser 
versterkt de weer-
stand en versnelt 
het genezen van 
wondjes. De per-
fecte dorstlesser 
voor een periode 
met vele en grote 
temperatuurver-
schillen. 

Uit het winkeltje

Nog niet te laat?

Vogels geven de tuin iets extra’s. Ze zijn 
leuk, levendig en brengen gezelligheid. Ze 
maken deel uit van je leefomgeving. 
Dode bomen staan er in de meeste tuinen 
en parken niet meer. Als je de holenbroeders 
aan een nestje wil helpen kan je nestkastjes 
ophangen. Heel wat holenbroeders zijn nu 
volop bezig hun nestplaats vast te leggen. 

Nieuw: 

• set wenskaarten Voorjaar en Vlinders & 
Libellen

• Vogelgeluiden 
in het bos, in de 
tuin

• notitieblokje vogels

De opbrengst van het winkeltje wordt inte-
graal gebruikt voor het aankopen van nieu-
we natuur. Het perfecte excuus om te shop-
pen. 
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Boekbespreking van boeken te koop in ’t Winkeltje van 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman

Koekoek, beeld van een onverwachte gast

Auteurs: Oldrich Mikulica, TomáŠ Grim, Karl 
Schulze-Hagen, BÅRd G. Stokke
Uitgever: KNNV
Aantal blz.: 160
‘Koekoek’ is een topper onder de vogelboeken. 
Het blijft een fascinerend fenomeen: het 
koekoeksjong, parasiet in andermans nest. 
Vier Europese koekoek-experts hebben hierover 
een schitterend boek gemaakt, boordevol 
verhalen, achtergronden en nieuwe feiten over 
deze unieke vogels. Het boek beschrijft de 
ecologie, de biologie en het gedrag, maar ook 
folklore en cultuur, broedparasitisme bij andere 
dieren, onderzoek, bescherming en bedreigingen. 
Het boek is boeiend en toegankelijk geschreven 
– maar vooral opvallend zijn de vele prachtige 
foto’s van de prijswinnende fotograaf Oldrich 
Mikulica. Die laten bijzonder koekoekengedrag 
zien, veelal niet eerder getoond. Daarmee is 
Koekoek ook een verrassend kijk- en leesboek 
voor jong en oud.
Een schitterend kijk- en leesboek.

Vogels en de liefde

Auteur: Elvira Werkman
Uitgever: KNNV
Aantal blz.: 128
Verrassende liefdesweetjes over vogels, van pim-
pelmees tot paradijsvogel. Hoe zit dat eigenlijk 
met vogels en de liefde? Zijn vogels voor altijd 
bij elkaar of vervluchtigt de liefde al snel? Zoveel 
vogels, zoveel liefdes, ontdekte Elvira Werkman 
toen ze in de vogelliteratuur dook en met tiental-
len kenners sprak. In Vogels en de liefde deelt 
ze haar bevindingen op een lichte en nuchtere 
manier.
Van zomerhuwelijk en vurige liefde tot jarenlange 
trouw en treuren na de dood van de partner; verlei-
ding, vreemdgaan, latrelaties, homoseksualiteit ... 
Leuk voor elke vogelliefhebber!

Werkgroep in de kijker 
“Hyla”

Al gehoord van HYLA?  

Ja? Dan is de kans groot dat amfibieën en 
reptielen uw belangstelling genieten. HYLA 
is immers de gewestelijke amfibieën- en 
reptielenwerkgroep van Natuurpunt. Deze 
werkgroep zet zich al ruim 30 jaar in voor 
de inheemse herpetofauna en behoort tot 
de oudste werkgroepen van Natuurpunt. 
Dankzij 15 lokale werkgroepen en de pro-
vinciale koepels, zijn de ‘Hylieten’ in bijna 
heel Vlaanderen actief. Het is een club van 
gedreven vrijwilligers, ondersteund door en-
kele professionelen. Door een laagdrempe-
lige aanpak probeert Hyla het brede publiek 
te betrekken bij haar werking. Voordrach-
ten, tentoonstellingen, educatieve folders, 
wetenschappelijke publicaties, excursies, 
studiedagen en een overzichtelijke website 
www.hylawerkgroep.be zijn de ideale mix 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Hebben we in onze regio een lokale werk-
groep?

Neen. Maar we organiseren best al wel veel 
activiteiten rond amfibieën en reptielen. De 
verschillende paddenoverzetacties vormen 
een echte blikvanger. De langst lopende 
paddenoverzet is die van de Toekomstlaan 
in Beerse, die in 2018 voor de 29ste keer 
wordt georganiseerd. En ook aan de Berg-
straat in Oud-Turnhout worden al 25 jaar 
amfibieën overgezet. Deze actie bereikt via 
het bezoekerscentrum Landschap De Lie-
reman elk jaar ook honderden kinderen van 
het lager onderwijs. En er is nog meer: ook 
in Kasterlee, Retie en Merksplas worden 
door vrijwilligers padden overgezet. Nog in 
Beerse sluit de gemeente tijdens de amfibie-
entrek de straat aan het Witven af voor alle 
autoverkeer zodat padden, kikkers en sala-
manders veilig de weg kunnen oversteken 
naar hun voortplantingspoel. Van al deze 
acties worden de overgezette aantallen door 
de plaatselijke coördinator ingevoerd in het 
paddenportaal van HYLA. Zo kan iedereen 

de resultaten bijna in real time volgen. De 
gegevens voor 2018 kan je vinden op www.
hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/re-
sultaten/2018  

Onderzoeken en beschermen

Padden overzetten is één ding, ze verder 
beschermen is een andere taak. Want wat 
baat het overzetten, als de dieren daarna 
geen overlevingskansen hebben in hun poel 
of op het land. Daarom informeert HYLA ge-
regeld doelgroepen over hoe men best een 
poel kan aanleggen en onderhouden, hoe 
een geschikt landhabitat kan worden gecre-
eerd. Om na te gaan of deze maatregelen 
ook effectief werken, worden door vrijwilli-
gers elk jaar heel wat poelen onderzocht met 
speciaal ontworpen amfibieënfuiken. Boven-
dien helpen we ook mee aan het meetnet-
ten-project (www.meetnetten.be). Hiermee  
willen Natuurpunt en het Instituut voor Na-
tuur en Bos Onderzoek (INBO) samen een 
vinger aan de herpetologische pols houden. 
Het INBO informeert de Vlaamse overheid 
over de toestand van een aantal prioritaire 
plant- en diersoorten die moeten gerappor-
teerd worden aan Europa in het kader van 
de Habitat- en Vogelrichtlijn. Daarvoor wordt 
in onze regio op een aantal geselecteerde 
locaties de aantallen van kamsalamander 
en rugstreeppad opgevolgd via een gestan-
daardiseerde methodiek. 

En wat dan met de reptielen?

Dat is een pak moeilijker. Door waarnemin-
gen te verzamelen via www.waarnemingen.
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be trachten we hun verspreiding in kaart te 
brengen. Op plaatsen waar reptielen voor-
komen, kunnen we dan via trajecttellin-
gen de populatieontwikkelingen opvolgen. 
Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van 
zogenaamde ‘slangenplaten’: platen waar 
reptielen graag onder kruipen om zich op te 
warmen. 

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd en wil je onze amfi-
bieën en reptielen beter leren kennen dan 
vind je op https://www.hylawerkgroep.be/

amfibieën%20en%20reptielen alle informa-
tie over soorten, verspreiding, gedrag en 
leefgebied. Of wil je mee helpen inventari-
seren, monitoren en beschermen van onze 
amfibieën en reptielen, dan nodig ik je uit op 
een eerste kennismakingsvergadering op 
dinsdag 3 april, om 19 uur in het Natuur.huis 
en museum, Graatakker 11 te Turnhout, dit 
is een uur voor de vergadering van de Vlin-
derwerkgroep Taxandria.
Volg de Facebookgroep van Hyla
De Facebookgroep van Hyla is toegankelijk 
voor iedereen met een gezonde interesse 
in amfibieën en reptielen in onze contreien. 
De pagina vormt een handig forum voor het 
delen van foto’s, korte berichten, determina-
tievragen, advies bij beheer voor amfibieën 
en reptielen, aankondiging van lokale acti-
viteiten, last minute informatie of gewoon 
voor leuke nieuwtjes. De berichten zijn enkel 
zichtbaar voor leden van de groep. Iedereen 
met een Facebookaccount kan op eenvou-
dig verzoek via de knop rechts bovenaan de 
pagina lid worden. www.facebook.com/
groups/50370364259/?fref=ts 
Ward Machielsen            jubileumkaarten  

Blij zijn wij met ons 60 jaar huwelijk!Dankbaar vieren wij dit met familie in de eucharistieviering op 
zondag 8 mei 2011 om 10.00u in de St. Willibrorduskerk te Merksplas.  Aansluitend willen wij, samen met jullie, verder vieren in het GC “De Marckt” Markt 1 in Merksplas.

Jan en Anna Vermeiren-VerstraelenWitte Keiweg 3 - 2330 Merksplas
Indien belet gelieve te verwittigen vóór 20 april 2011.tel: 014 553397 (Bernarda)
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Kasterlee

Reservaatprojecten
Koken kost geld, dat weet iedereen. Maar ook het aankopen van gronden om onze reservaten 
uit te breiden, te verbinden met elkaar om zo de natuurwaarde van onze Kempische reservaten 
te kunnen vergroten en te behouden voor onze (klein)kinderen, kost geld. Handenvol geld.

Giften vanaf 40,00 euro geven recht op een fiscaal attest. Dat bedrag hoef je daarom niet in 
één keer op te hoesten. Je kan dat ook doen via een doorlopende opdracht. Dan stort je elke 
maand een klein bedrag voor jouw favoriete reservaat. Als het jaartotaal 40,00 euro (of meer is), 
bezorgt Natuurpunt automatisch jou het attest.

Giften en/of doorlopende opdrachten op IBAN-rekening: BE56 2930 2120 7588; 
BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.

Wil je dat je gift/doorlopende opdracht ten goede komt van onze Kempische 
reservaten, vermeld dan in je mededeling een van volgende projectnummers:

project 3705:   Kempisch Reservatenfonds      project 7018:   Landschap De Liereman
project 7115:   Winkelsbroek en Drintjen Queten      project 7788:   Witte Netevallei
project 7005:   Frans Segersreservaat       project 7048:   Biezen
project 7031:   Tikkebroeken        project 7808:   Zwart Goor, Merksplas
project 7742:   Schrieken        project 7705:   Kijkverdriet 
project 7252:   Steenovens        project 7770:   tussen Wamp en Neten
project 7716:   Turnhouts Vennengebied       project 7034:   Van de Velde reservaat



            Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan heeft Gageleer cvba-so
                              in november 2016 een donker bier van 8,5% op de markt gebracht. 
Gageleer Superior Dark wordt gebrouwen met donkere mouten van biologische
oorsprong. Het bier wordt gekenmerkt door een volle smaak en een rijk maar
zacht aroma van karamel en honing met daartussen een lichte toets van gagel. 

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

Adv-Dark-Def01.indd   1 6/03/2017   22:05:26
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Haaklewie - activiteitenkalender  I

Alle 
zondagen

Zondagse wandelingen: elke zondag
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
In het bezoekerscentrum van het Landschap De Liereman kan je elke zondag te-

recht voor een gratis gegidste wandeling. Honden kunnen helaas niet mee. 
Meebrengen: in de winter en in natte periodes zijn laarzen aangeraden
Einde: 16.00 u. 
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Alle 
dinsdagen

en vrijdagen,
behalve op
feestdagen

Landschap De Liereman leeft
Bijeenkomst: 08.45 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Wekelijks verricht een enthousiaste groep nuttige gevarieerde werken. Kom 

maar af! 
Meebrengen: aangepaste kledij
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zaterdag 
31 maart  

tot en met 
zondag 
27 mei

Tentoonstelling “InOut Art Geel”
Waar: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43,  

2360 Oud-Turnhout
Het kunstenaarscollectief InOut Art Geel staat voor diversiteit, gemaakt door 

academici, ervaren kunstenaars en autodidacten. De tentoonstelling is gra-
tis en vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum, 
alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur. 

Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  
bc.deliereman@natuurpunt.be 

 2018 - APRIL - APRIL - APRIL - 2018

Zondag 
1 april

Zondagwandeling
Bijeenkomst: 14.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout 

(51.278691, 4.995301)
Genieten van de lente in de Tikkebroeken en als afsluiter wat napraten bij een 

drankje in de stal.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29,  

dirk.potters@telenet.be, natuurpunt.kasterlee@gmail.com

2018 - MAART- MAART - MAART - 2018



Haaklewie - activiteitenkalender  IIIII Haaklewie - activiteitenkalender

Zondag 
8 april

Vogelwandeling
Bijeenkomst: 08.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout 

(51.278691, 4.995301)
Leer vandaag welke vogel je hoort en waar je precies moet op letten om hem te 

herkennen. En met een beetje geluk en geduld ontmoeten we de blauw-
borst.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 11.00 u.
Info: Juul Appels, 014 77 30 70, natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Zondag 
8 april

Wandeling op de Korhaan
Bijeenkomst: 09.00 u., Handvonderbrug einde Heirbaan Arendonk
Ward Machielsen gaat verschillende fuiken plaatsen voor amfibieën. Tevens gaan 

we de zang van de boomleeuwerik beluisteren en wandelen we, als er tijd 
over is, naar De Brakeleer voor grutto’s en kieviten.

Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden
Info: Ward Machielsen, 0489 70 71 56

Zondag 
8 april

Blotevoetenwandeling
Bijeenkomst: 09.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Ontdek onze Kempense natuur met hart en zool en beleef een heilzame ont-

spanningswandeling met natuurlijke voetmassage. We wandelen heel 
rustig om met de volle voet te kunnen voelen en beleven. De wande-
ling gaat door in de voormiddag. Gratis. Inschrijven voor 4 april via  
bc.deliereman@natuurpunt.be

Meebrengen: rugzak, handdoek
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be 

Zondag 
8 april

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Fietstocht met aandacht voor weidevogels!
Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden, honden helaas niet toegelaten
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens en Marc Smets, 0494 39 36 87,  

marcct.smets@belgacom.net

Zondag 
8 april

Gagelwandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Wilde gagel brengt het landschap op smaak! Tussen eind maart en half april ko-

men de planten in bloei. Wilde gagel was in de middeleeuwen een be-
langrijk ingrediënt van gruyt, een mengsel van kruiden dat aan bier werd 
toegevoegd voor smaak, geur en bewaring. In het biobier Gageleer herleeft 
een oude traditie ten voordele van het natuurbehoud. Gratis. Honden kun-
nen helaas niet mee.

Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be 

Dinsdag 
10 april

KABo!-Klokjes
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Op dinsdag 10 april organiseren we met ons KABo!-team weer een bange-

lijk bosspel in ons favoriete Bos van Bo! Terwijl wij buiten spelen en 
binnen knutselen, kunnen de (groot)ouders een mooie wandeling ma-
ken met één van onze gidsen. Voor kinderen van 5 - 12 jaar. Deel-
nameprijs: € 2,- per kind (inclusief drankje), € 1,- voor KABo!-peters.  
Stuur vooraf een mailtje naar bc.deliereman@natuurpunt.be

Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zaterdag 
14 april

Vroege vogelwandeling met ontbijt 
Bijeenkomst: 06.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Voor de vroege vogels! Na het wandelconcert volgt een heerlijk ontbijtbuffet. Er 

kan afzonderlijk ingeschreven worden voor het ontbijt dat voorzien is rond 
09.00 u. Inschrijving verplicht via bc.deliereman@natuurpunt.be

• € 9 voor kinderen tot 12 jaar
• € 15 per persoon vanaf 12 jaar ;-)
• € 17,5 inclusief  glas cava
De betalingsgegevens ontvang je samen met de bevestigingsmail. De inschrijving 

is pas definitief na betaling. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 12.00 u.
Info: Jessy Broeckx, bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
15 april

Bijenwandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
De ‘Lieremanhoning’ die in het winkeltje van het bezoekerscentrum te koop is, is 

afkomstig van een plaatselijke imker die zijn bijenkorven op verschillende 
plaatsen in het Landschap De Liereman heeft opgesteld. Natuurpunt De 
Wulp organiseert in samenwerking met de Natuurpunt Studiewerkgroep 
van het Landschap De Liereman een bezoek aan de imker en zijn bijen. 
Onderweg is er aandacht voor verschillende soorten solitaire bijen en hun 
verrassende levenswijze. Gratis. Een vrijwillige bijdrage in het nestkastje 
aan de toog wordt erg gewaardeerd. Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
15 april

Maandelijkse wandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen.  

Gids: Fred Geysels
Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Fred Geysels, wardsteel274@gmail.com
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Vrijdag 
20 april

Avondwandeling Weidevogels & Rugstreeppadden
Bijeenkomst: 19.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Op deze avondwandeling van Natuurpunt De Wulp, in samenwerking met de 

Natuurpunt Studie- en Vogelwerkgroep van het Landschap De Liereman, 
word je meegenomen naar het weidevogelgebied De Brakeleer. Op de te-
rugtocht hebben we nog een afspraak met de rugstreeppadden die zich 
in deze periode ’s avonds luid laten horen. Deelnemen is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage in het nestkastje aan de toog wordt uiteraard erg ge-
waardeerd. Honden kunnen helaas niet mee. 

Meebrengen: verrekijker, aangepast schoeisel
Einde: 21.30 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be 

Zondag 
22 april

Lentehappening
Bijeenkomst: 12.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Verscheidene workshops: o.a. plantendeterminatie, pitriet vlechten, muziek ma-

ken met natuur, koken met kruiden en een verhaal tekenen (kinderen 6-12 
jaar), een demonstratie schilderen op steigerhout, geleide wandelingen, 
een voorleeshoek enz.

Einde: 18.00 u. 
Info: Suzanne Schellekens, wardsteel274@gmail.com

Zondag 
22 april

Wandeling aan de Koeschotse Beek 
Bijeenkomst: 13.30 u., Kerk van Vlimmeren
We wandelen langs de Koeschotse Beek op de grens van Malle met een mozaïek 

aan biotopen.
Meebrengen: wandelschoenen en/of laarzen en kijker 
Einde: 17.00 u.
Info: Daniël Josten, 014 61 79 60

Vrijdag 
27 april

Proevertjeswandeling
Bijeenkomst: 13.30 u. aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Een heel andere manier om de natuur en het landschap te beleven! Een gids 

laat je er letterlijk van proeven. Prijs: € 5 p.p. Inschrijving verplicht via  
bc.deliereman@natuurpunt.be. Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be 

 2018 - MEI - MEI - MEI - 2018
Zondag 
6 mei

Wandeling De Ronde Put
Bijeenkomst: 09.00 u., Brug 2 te Retie, Postelsebaan 74
We gaan luisteren en kijken naar de zangvogels en genieten van de idyllische  

landschappen in de Ronde Put. Frans Damen zal met plezier uw gids zijn.
Meebrengen: kijker, laarzen 
Einde: 12.00 u.
Info: Frans Daemen, fransdaemen@telenet.be

Zondag 
6 mei

Louis Adriaensens plantenwandeling
Bijeenkomst: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Met deze wandeltocht houdt Natuurpunt De Wulp de traditie in ere van haar 

oud-voorzitter die de natuurliefhebbers van Oud-Turnhout en omgeving 
in het verleden vaak meenam op zijn plantenwandelingen. Deelname is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage in het nestkastje aan de toog wordt uiteraard 
erg gewaardeerd. Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: aangepast schoeisel 
Einde: 12.00 u.
Info: Kris Van der Steen, 0496 42 83 78, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
6 mei

Stiltefietstocht
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Onze stiltegids neemt je mee op een ontspannende stiltefietstocht langs het 

Landschap De Liereman en omgeving. Omdat we altijd druk zijn en zo vaak 
vergeten dat we een lichaam hebben, omdat we zo vaak bezig zijn met “de 
ander” en het goed is om je af en toe te realiseren dat er ook een “JIJ” is 
die aandacht nodig heeft. Een versnelling terug, tijd om te voelen, beleven, 
ervaren … Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage in het nestkastje aan 
de toog wordt uiteraard erg gewaardeerd. Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: fiets
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
6 mei

Wandeling aan het Oosteneinde en Boensberg
Bijeenkomst: 13.30 u., parking visput de Huffelen (150 m voorbij brug IV richting 

stort IOK)
We maken een wandeling langs oude kleiputten met speciale aandacht voor zijn 

typische bewoners en hun omgeving.
Meebrengen: wandelschoenen en/of laarzen en kijker 
Einde: 17.00 u.
Info: Daniël Josten, 014 61 79 60

Zondag 
13 mei

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Kom en geniet mee, vandaag aandacht voor libellen en andere insecten.
Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Marc Van Mierlo, marc@nadorst.be 

Zondag 
13 mei

Kruidenwandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Samen met het kruidenvrouwtje gaan we op zoek naar planten met allerhande 

bijzondere eigenschappen. Gratis. Honden kunnen helaas niet mee.
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be
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Zondag 
20 mei

Maandelijkse wandeling  
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen. 
Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Ward Steel, wardsteel274@gmail.com

Zondag 
20 mei

Lieveheersbeestjeswandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Natuurpunt De Wulp en de Natuurpunt Studiewerkgroep van het Landschap De 

Liereman nodigen iedereen uit om tijdens een leuke wandeling samen op 
zoek te gaan naar lieveheersbeestjes. Hoe kan je ze vinden? Hoeveel soorten? 
Hoe (over)leven ze? Deelnemen is gratis, een vrijwillige bijdrage in het nest-
kastje wordt uiteraard erg gewaardeerd. Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
20 mei

KABo!-Stip het Lieveheersbeestje
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Leuke stippentocht met spelletjes en opdrachtjes voor kinderen van 

5-12 jaar. Prijs: € 2, KABo!-peters € 1. Vooraf inschrijven via  
bc.deliereman@natuurpunt.be

Meebrengen: aangepaste schoenen en kleding voor buiten
Einde: 15.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Maandag 
21 mei

Vroege vogelwandeling
Bijeenkomst: 06.00 u., ontbijt 09.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Vroege vogelwandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen met (voor wie 

dit wenst) ontbijt. Prijs: 7 € p.p. voor leden, 10 € p.p. voor niet- leden. Gids 
Tom Remijsen. Wie wil deelnemen aan het ontbijt, dient zich vooraf in te 
schrijven via tomr@desjepap.be

Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden
Einde: einde wandeling 09.00 u.
Info: Tom Remijsen, 0495/784166, tomr@desjepap.be

 2018 - JUNI - JUNI - JUNI - 2018

Vrijdag 
1 juni

Nachtzwaluwtocht in de Hoge vijvers
Bijeenkomst: 20.30 u., Talander, Lusthoven 88, 2370 Arendonk
In de Hoge vijvers gaan we op zoek naar de nachtzwaluw, de houtsnip, ree, uilen 

… en goed weer. 
Meebrengen: wandelschoenen en eventueel een verrekijker.  

Bescherm u tegen muggen!
Einde: 00.00 u.
Info: Marc Mariën, 0497 37 85 62, marc-marien@hotmail.com

Zaterdag 
2 juni

Proevertjeswandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Een heel andere manier om de natuur en het landschap te beleven. Een 

gids laat je er letterlijk van proeven. Inschrijving verplicht via  
bc.deliereman@natuurpunt.be. Prijs: € 5 p.p. Honden kunnen helaas 
niet mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
3 juni

Bezoek aan de Bonte Klepper te Rijkevorsel 
Bijeenkomst: 10.00 u., ingang van de Bonte Klepper, Nijverheidsstraat z/n, Rijke-

vorsel (op het einde van de weg naast het kanaal)
Graag vooraf via mail melden wie meegaat opdat voldoende gidsen aanwezig zijn. 

Zie ook artikel bladzijde 4 en 5 in dit nummer.
Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden, honden kunnen helaas niet mee.
Einde: 12.00 u.
Info: Richard Vergaelen, lailah.richard@scarlet.be

Zondag 
3 juni

Zondagwandeling
Bijeenkomst: 14.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout 

(51.278691, 4.995301)
Een zomerse zondagmiddag in de Tikkebroeken en als afsluiter wat napraten bij 

een drankje in de stal.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be,  

natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Zondag 
10 juni

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied 
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engeland 29, Turnhout
We brengen een bezoek aan het Zwart Water, heerlijk wandelen dus! Honden niet 

toegelaten.
Meebrengen: laarzen aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Gerd Zonnenberg, gerd.zonnenberg@telenet.be

Zondag 
10 juni

Kruidenwandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Samen met het kruidenvrouwtje gaan we op zoek naar planten met allerhande 

bijzondere eigenschappen. Nu worden kruiden nog altijd gebruikt in me-
dicijnen en zalfjes. Het kruidenvrouwtje weet er alles over. Deelname is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage in het nestkastje aan de toog wordt uiteraard 
erg gewaardeerd.  Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u. 
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be
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Zondag 
17 juni

Blotevoetenwandeling
Bijeenkomst: 09.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Ontdek onze Kempense natuur met hart en zool en beleef een heilzame ont-

spanningswandeling met natuurlijke voetmassage. We wandelen heel 
rustig om met de volle voet te kunnen voelen en beleven. De wande-
ling gaat door in de voormiddag. Gratis. Inschrijven voor 12 juni via  
bc.deliereman@natuurpunt.be

Meebrengen: rugzak, handdoek
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
17 juni

Maandelijkse wandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen. Ditmaal 

rond het thema: kleine beestjes. Gids: Gilbert Loos
Meebrengen: stevig schoeisel aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Gilbert Loos, wardsteel274@gmail.com

Zondag 
17 juni

Klimaatwandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Over de oorzaak van de klimaatverandering zijn wetenschappers het eens: de 

mens is verantwoordelijk. In de natuur zien we al verschuivingen, er zijn 
ook gevolgen voor de mens. Gratis. Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag 
17 juni

Gluren bij de buren - Lovenhoek
Bijeenkomst: 14.00 u., Kruispunt Heirbaan/Pallaaraard, 2290 Vorselaar
Op bezoek bij de buren wandelen we door dit prachtige, meer dan 145 ha grote 

natuurgebied. 
Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen.
Einde: 17.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be,  

natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Zaterdag 
23 juni 

Nachtzwaluwwandeling
Bijeenkomst: 21.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
De nachtzwaluw is één van de meest mysterieuze vogels uit de regio. Geeft de 

geitenmelker vanavond zijn geheimen prijs?  Als het weer goed is, worden 
deze avond ook nachtvlindervallen opgesteld en kan je heel wat soorten 
van dichtbij bekijken. Gratis. Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 23.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,  

bc.deliereman@natuurpunt.be

Voor een laatste stand van zaken kan je deze activiteitenkalender ook altijd nalezen 
op de website van de Natuurpunt-afdeling Turnhoutse Kempen 

www.natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Foto Konijnenberg nodigt je uit op een lezing over landschapsfotografie.

Landschapsfotografie is één van de funda-
mentele pijlers onder de fotografie. Een fas-
cinerend spel tussen land, lucht en licht. Een 
nooit ophoudende zoektocht naar die speci-
ale momenten waarin alles samenkomt tot 
een foto waarin compositie en kleur de kijker 
meeslepen. 
Bas Meelker is één van Nederlands be-
kendste en meest gerenommeerde land-
schapsfotografen. Zijn werk is meerdere ke-
ren bekroond in nationale en internationale 
wedstrijden en staat bekend om zijn sterke 
gebruik van natuurlijk licht, kleur en indruk-
wekkende composities. In deze lezing laat 
Bas Meelker je niet alleen genieten van zijn 
bijzondere landschapsfoto’s. Hij neemt je ook 

mee in zijn denkproces. Natuurlijk komen 
zaken als compositieleer en kennis van het 
weer aan bod. 
Maar deze lezing gaat verder. Hoe onder-
scheid je je in de zee van landschapsfoto’s 
die we tegenwoordig zien? Hoe ontwikkel je 
je eigen visie en stijl? Welke valkuilen kom je 
tegen en hoe bewandel je uiteindelijk je eigen 
pad? Een leerzame en boeiende lezing vol 
creativiteit, spelen met licht en tips. Mis het 
niet!
Vrijdag 18 mei om 20 u. in het  
bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  
Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout.  
De toegang is gratis!

Lezing landschapsfotografie



Gidsen van kinderen in het Natuurpunt Museum

Cursus “Lieremanverkenner”

Cursus “Eetbare en giftige planten”

Cursus “Liereman-Ranger”
Een natuurcursus voor kinderen

Cursus “Initiatie waarnemingen.be en ObsIdentify”

Cursus “Meer natuur in je tuin”

Voor iedereen die geïnteresseerd is om kinderen te gidsen, leerkrachten, natuur(groot)ouders …
Lesgevers: Sandra Bamps, Ann Cassier, Erik Vervoort en Joke Flour (Natuurpunt CVN)
Data:
17/04/2018 van 13.00 u. tot 16.00 u. 24/04/2018 van 13.00 u. tot 16.00 u.  
08/05/2018 van 13.00 u. tot 16.00 u.  15/05/2018 van 13.00 u. tot 16.00 u.  
22/05/2018 van 13.00 u. tot 16.00 u.
Locatie: Natuurpunt Museum - Graatakker 11, 2300 Turnhout 
Kostprijs: Natuurpuntleden € 27,00; niet-leden € 30,00
Meer info: Ann Cassier, 014 47 29 50, museum@cvn.natuurpunt.be
Inschrijven: https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-gidsen-  
van-kinderen-het-natuurpunt-museum-26787

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: meerdere lesgevers/gidsen
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Wanneer: 9 woensdagavonden, tussen 4 april en 27 juni, telkens van 19.00 u. tot 22.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden € 80; niet-leden € 100; vrijwilligers Landschap De Liereman € 60
Meer info en inschrijven: bc.deliereman@natuurpunt.be
Organisatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman i.s.m. Natuurpunt de Wulp

Doelgroep: mensen met basis plantenkennis
Lesgever: Hans Vermeulen
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 - 2360 Oud-Turnhout
Theorie: dinsdagavond 5 juni; excursies op zaterdagen 9 en 23 juni en 1 september
Kostprijs: Natuurpuntleden € 40; niet-leden € 50; vrijwilligers Landschap De Liereman € 30
Meer info en inschrijven: bc.deliereman@natuurpunt.be 
Organisatie: Natuurpunt plantenwerkgroep Landschap De Liereman i.s.m. Bezoekerscen-
trum Landschap De Liereman

Doelgroep: kinderen (8-12 jaar)
Lesgever: Jelle Ronsmans
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 - 2360 Oud-Turnhout
Wanneer: 4 woensdagnamiddagen in juni, telkens van 14.00 u. tot 16.00 u.
Kostprijs: € 20
Meer info en inschrijven: bc.deliereman@natuurpunt.be
Organisatie: Natuurpunt studiewerkgroep Landschap De Liereman i.s.m. Bezoekerscentrum 
Landschap De Liereman

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist; laptop en/of smartphone meebrengen
Lesgever: Jelle Ronsmans
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 - 2360 Oud-Turnhout
Wanneer: woensdagavond 23 mei van 19.00 u. tot 22.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden € 7,5; niet-leden € 10; vrijwilligers Landschap De Liereman € 5
Meer info en inschrijven: bc.deliereman@natuurpunt.be
Organisatie: Natuurpunt studiewerkgroep Landschap De Liereman i.s.m. Bezoekerscentrum 
Landschap De Liereman

Voor alle geïnteresseerden. In deze cursus leer je de natuur uit de tuin beter kennen en doe 
je inspiratie op voor meer leven in de tuin. Nectarplanten voor vlinders, bessen voor vogels, 
een bijenhotel, vleermuisnestkast of egelschuilplaats kan je zo integreren maar we gaan 
verder, met creatieve en inspirerende ideeën voor een tuin vol leven.
Lesgever: Joeri Cortens
Data: woensdagen 16, 23 en 30 mei & 6 en 13 juni 2018, telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.  
Locatie: Tulpenlaan 7, Lichtaart
Kostprijs: 35 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden
Meer info en inschrijven: 
Les 1: Inleiding: de levende tuin  Les 2: Vogels in de tuin
Les 3: Insecten in de tuin   Les 4: Zoogdieren en amfibieën in de tuin
Les 5: Tuinbezoek of -workshop
Inschrijven en betalen via Karin De Laet, karin@oac.be, 0475 79 01 55



Ontvang bij aankoop van een Swarovski verrekijker grati s een 

Swarovski Opti k schoonmaakset t.w.v. € 49,-. De acti e is geldig 

bij aankoop van een verrekijker in de winkel in Turnhout tussen 

19 maart en 19 mei 2018. Eén cleaningset per verrekijker. 

Niet cumuleerbaar met andere acti es. Alle info in de winkel. 

Nu met GRATIS schoonmaakset

SWAROVSKI
VERREKIJKERS

Bekijk de natuur zoals
 die het verdient!

AFGEBEELD PRODUCT: 
SWAROVSKI EL 10X42

Foto Konijnenberg, Everdongenlaan 15 Unit 6 / 7 in Turnhout. 


