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Een bijzondere bezoekersruimte
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De wintereditie staat weer boordevol initiatieven. Natuurpunt vrijwilligers zijn echt wel ondernemers … Eén initiatief - Het Eksternest op natuurdomein de Eksterheide in Beerse - heeft
een enorm potentieel om nieuwe doelgroepen bij de natuur te betrekken.
De leegstaande gebouwen van de boerderij aan de Weerstanderstraat krijgen een nieuwe invulling: Natuurpunt bouwt er een natuurbeheerbedrijf uit en theaterwerkplaats
HETGEVOLG start er een groeicentrum voor sociaalartistieke projecten.
Tijdens een Droomdag konden geïnteresseerden een kijkje nemen in de leegstaande gebouwen en werd door Natuurpunt en HETGEVOLG een woordje uitleg gegeven bij hun
plannen. Na de rondleiding konden bezoekers zich bij de plaatselijke Natuurpunt-afdeling
De Kievit opgeven als vrijwilligers voor Het Eksternest. Van de 90 bezoekers boden liefst
31 zich daarvoor aan. Elf deelnemers gaven zich op voor de vrijwilligersvorming ‘verhalenvertellers’.
Hoewel een echte start van Het Eksternest maar kan nadat alle vergunningen en toelatingen
een feit zijn, is het nu al overduidelijk dat dit project over een uniek potentieel beschikt. We
wensen het dan ook alle succes toe.
De redactie wenst alle lezers prettige eindejaarsfeesten en de beste wensen voor 2018!
Karl Wouters
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Natuurgebied in de kijker
“De Hooyput in Arendonk”
Hooilandherstel in de Hooyput
De Hooyput in Arendonk is één van de
waardevolste reservaten van de Turnhoutse Kempen vanwege het mooi ontwikkeld
heischraal grasland met gevlekte orchis, heidekartelblad en liggende vleugeltjesbloem.
In de lente kleurt het grasland prachtig lichtroze vanwege de
duizenden bloeiende
gevlekte orchideeën.
Dat is allemaal te
danken aan het werk
van Natuurpunt.
Heischrale graslanden zijn zeer zeldzaam geworden omdat ze voorkwamen
op de ‘betere’ heidegronden met lemig
zand en/of basenrijk
kwelwater. Om deze
reden zijn ze als
eerste op de schop
gegaan bij de ontginning van het heidelandschap. Vandaag
komen ze in beperkte
oppervlakte voor in
het Turnhouts Vennengebied, het Kijkverdriet, het Landschap De Liereman
en de Hooyput.

Vijfentwintig jaar geleden stonden de
heischrale graslanden van de Hooyput in
de schaduw van aangeplante populieren.
Onder impuls van vrijwilligers is gestart met
het omvormen van het populierenbos naar
grasland. In die tijd was dat nog allemaal
handwerk. Na het open maken van het terrein werd het maaibeheer opgestart waar-

door het heischraal grasland kon rijpen tot
de soortenrijkdom die we vandaag kennen.

Positieve evolutie maar toch zijn er nog
bedreigingen
Ondanks de goede evolutie staat het
heischraal grasland onder druk. De belang-
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rijkste bedreiging is
stikstof, dat met tientallen kilo’s per hectare elk jaar uit de lucht
valt en zorgt voor
vermesting en verzuring van het grasland.
Door de vermesting
kunnen
dominante
soorten zoals pijpenstrootje goed groeien.
De verzuring zorgt
dan weer voor een daling van de pH en bo-

demmineralen, waardoor verzuringsgevoelige soorten zoals liggende vleugeltjesbloem
minder vitaal zijn. Verder zorgt het ook voor
een afname van de voedselkwaliteit voor de
fauna.
Het grasland wordt ook verrijkt via het
grondwater, omdat de Hooyput grenst aan

landbouwpercelen. Door de bemesting lekt
stikstof en fosfaat naar het grondwater dat
onder andere naar de Hooyput stroomt.
Gelukkig bevat het grondwater veel ijzer en
mineralen, waardoor de fosfaten gebonden
worden. De mineralen zijn afkomstig van het
kanaal, dat basenrijk Maaswater bevat. Het
ligt ook hoger dan het landschap, waardoor
het lekt naar de omgeving. Een laatste belangrijke bedreiging is de klimaatwijziging,
die zorgt voor extremen zoals langdurig droge en natte perioden.
Om het heischraal grasland van de Hooyput
te behouden is in het najaar van 2016 een
sterk verboste zone van 2,8 ha in het noordoosten van het gebied open gemaakt. Omdat het een kwetsbaar gebied is, zijn de werken door een gespecialiseerde aannemer
uitgevoerd. De bomen en struiken zijn met
een kettingzaag geveld en met een rupskraan op draagschotten naar de rand getransporteerd, waar ze versnipperd zijn tot
houtchips. Deze chips worden verbrand en
met de warmte wordt elektriciteit opgewekt.
Vervolgens zijn alle stronken gefreesd. In de
zomer van 2017 is het terrein gechopperd
om de strooisellaag en de resterende stronken te frezen en af te voeren, zodat het terrein kan gemaaid worden.
In de nazomer van 2017 is het terrein al voor
een eerste keer gemaaid door de terreinploeg van Natuurpunt en om het graslandherstel te bespoedigen is er maaisel van
goed ontwikkeld heischraal grasland op de
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alsook het grondwatergedrag worden nauwkeurig opgevolgd. De resultaten worden opgenomen in het vijfjaarlijkse monitoringrapport.

herstelde zone uitgespreid. Uit ervaring weten we dat soorten zonder zaadbank zoals
heidekartelblad hier goed op reageren en
dat het maaisel de kieming van soorten in de
zaadbank niet verhindert.
Om grondwater te monitoren worden komende
winter peilbuizen geplaatst, zodat het peil van
de greppels nauwkeurig
kan afgesteld worden.

P
Wannes Maebe van de Natuurpunt werkplaats toont hoe het ‘veken met liggende boom’ in mekaar zit.
Jan Ostermeyer, trekker van het project vanuit het Regionaal Landschap de Voorkempen, kijkt toe.                     

Rijpen
Alle inrichtingswerken zijn
uitgevoerd en met deze
gunstige randvoorwaarden kan het heischraal
grasland ‘rijpen’. Het
heeft 25 jaar geduurd om
het huidige heischraal
grasland te herstellen
en we verwachten de0
zelfde tijdspanne voor
de herstelde zone. Na
het open maken van het
terrein hebben we ook gemerkt dat er veel
gradiënten voorkomen. Er zal dus niet enkel
heischraal grasland ontwikkelen, maar ook
heide en begeleidende graslanden zoals
veldrusgrasland en kleine zeggenvegetaties. Deze subtiele overgangen maken het
reservaat alleen nog maar gevarieerder en
robuuster. Met de voorspelde klimaatwijziging moeten soorten kunnen schuiven op de
gradiënt. De ontwikkeling van de vegetatie
Bos
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Wil je zelf dit prachtreservaat eens van naderbij bekijken? Dat kan via de bewegwijzerde Hooyputwandeling. Je fiets of auto kan je
kwijt aan café ‘t Paradijs, Moerenstraat 81,
Arendonk. Veel wandelplezier!
Tekst: Frederik Naedts
Foto’s: Frans Daemen

Kempens Veken
Natuur en geschiedenis gaan hand in hand,
dat merken we dagelijks bij het beheer in
onze reservaten. Die verbondenheid met
historische gebeurtenissen en gewoonten
kreeg in de Tikkebroeken zopas een nieuwe
invulling op architecturaal vlak.
Op initiatief van het ‘Kempens Landschap
Voorkempen’ en met financiële steun van
een LEADER-project werd een onderzoek
gestart naar de manier waarop hier vroe-
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ger afsluitingen gebouwd en gebruikt werden. Het project ‘Kempens Veken’ was geboren. De poorten die we tegenwoordig in
ons landschap aantreffen zijn meestal de
Engelse variant. Geïnspireerd door wat in
‘De Drentsche Aa’ (Nederland) werd gerealiseerd, willen we met dit project weer een
stukje streekidentiteit introduceren in ons
hedendaags landschap. Onze reservaten
zijn het ideale uithangbord om deze typische

De genodigden aanschouwen het ‘veken zonder topdriehoek’, gemaakt door leerlingen van het VTI te Zandhoven.

Kempische gebruiken te doen herleven. Dirk
Potters die ons ‘patrimonium’ in de Tikkebroeken beheert, slaagde er met zijn lobby-vaardigheden in om de 3 prototypes van
het Kempens Veken naar ons reservaat in
Kasterlee te halen. We verwachten tal van
bezoekers die zich hier zullen laten inspireren.
Uit het historisch onderzoek leerden we dat
plaats en familienamen die de tekst ‘Veken’
bevatten (Vander Veken, Valvekens ...) verwijzen naar een term voor ‘Veekering’. In
die tijd diende een ‘Veken’ om het vee uit
de dorpskernen en in de gemeenschappelijke weiden te houden, iets wat we ons nu
niet meer kunnen voorstellen. Nu gebruiken
we een poort om het vee in een begraasd
perceel te houden. Er werden tal van reglementen over het onderhoud en gebruik van
vekens teruggevonden. Zo stond er een
straf tot ‘verbeuren van vijf stuijvers’ op het
niet sluiten na gebruik. Er was gedetailleerd
beschreven wie het onderhoud moest uitvoeren en zelfs de datums waarop de vekens opgehangen moesten worden, waren
gekend.
Bij het maken van een veken werd de meest

Schrijnwerker Jan Heylen van Ecogardening legt uit hoe
het ‘veken met topdriehoek’ gemaakt werd.

duurzame houtsoort gebruikt die ter beschikking was (bij voorkeur eik, er werd echter ook es of spar gebruikt). Wat voor ons nu
heel moeilijk realiseerbaar lijkt, was dat er
geen metaal (zoals hengsels, nagels of pinnen) gebruikt werd om deze poorten te maken. Volgens de gevonden informatie werd
zelfs de centrale scharnierende pin gemaakt
van kernhout. Het was dan ook een hele uitdaging om de prototypes die opgehangen
werden zo getrouw mogelijk te realiseren.
Om risico’s bij het gebruik op min of meer
openbare plaatsen te vermijden werden de
scharnierende pinnen toch maar uit metaal
gemaakt. Voor de poort met topdriehoek
werd zelfs (op het boren van enkele gaten
na) geen gebruik gemaakt van elektrisch gereedschap.
De promotiecampagne, die nu van start
gaat, wil de betrokken partijen (terrein beherende verenigingen, schrijnwerkers, overheidsinstellingen ...) samenbrengen, zodat
deze prototypes verder verfijnd kunnen worden. Het eindelijke doel is om ze, zoals van
oudsher, weer op meerdere plaatsen in ons
landschap te zien verschijnen.
Juul Appels
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Muzikaal optreden van MónDuo in het Boshuis te Ravels,
ten voordele van het Turnhouts Vennengebied
MónDuo bestaat uit Lies Hendrix op diatonische accordeon en Joan Peiró Aznar
op gitaar. Ze studeren aan het conservatorium in Göteborg (Zweden), maar koesteren hun Belgische en Catalaanse roots.
Samen ontdekken ze de beste musettewalsen, de swingendste gipsymuziek en
de meest jazzy folktunes en vermengen
die met hun eigen composities. Een kort
fragmentje kan je hier alvast bekijken:
https://www.instagram.com/p/BU12qtygugv/.
Ze zullen spelen in het Boshuis op zondag

25 februari 2018 van 14 uur tot 15 uur 30
(met pauze).
De inkom is gratis. Een vrije bijdrage wordt
erg op prijs gesteld door de muzikanten.
Omdat Lies trouw lid is van JNM Taxandria,
steunt MónDuo met dit optreden de reservaatsaankopen in het Turnhouts Vennengebied. Ook het Boshuisteam doet zijn duit
in het zakje door de helft van de drankopbrengst weg te schenken aan het Turnhouts
Vennengebied!

riaal maakte Cees duidelijk hoe een natuurfilmer te werk gaat. Het waren niet alleen
schitterende beelden. We leerden o.a. ook
nog dat jonge torenvalken op de 8ste dag
na het uitvliegen steentjes oppikken, hoogstwaarschijnlijk omdat zij veel kevers eten. De
steentjes zouden dan dienen om de dekschilden te malen.
Als laatste spreker kwam Inge Buntinx van
Vogelbescherming uiteenzetten waar de
vereniging voor staat, wat hun nieuwe pijlers

zijn en wat ze reeds jaren doen en zullen
blijven doen voor de bescherming van in het
wild levende dieren in Vlaanderen. Iedere
aanwezige kreeg ook nog een exemplaar
van het driemaandelijks tijdschrift ‘Mens en
Vogel’ mee naar huis. Om 22.15 uur werd
de avond afgesloten en kon er nog worden
nagepraat bij een glaasje.
Willy Vangeel

Nieuwe kijkhut dankzij genereuze gift

Kort nieuws
Info-avond Vogelbescherming Vlaanderen in het Boshuis Ravels
Zaterdag 19 augustus streek Vogelbescherming Vlaanderen neer in het Boshuis voor
zijn ‘Ronde van Vlaanderen’, een reeks informatieve avonden met lezingen over een
natuuronderwerp en info over de werking
van Vogelbescherming. Tegen 19.00 uur
liep de chalet van het Boshuis aardig vol en
kondigde Frederik Thoelen, voorzitter van
Vogelbescherming Vlaanderen, de eerste
gastspreker aan.
In een met slides ondersteunde uiteenzetting toonde de jonge Nederlandse dierenecoloog Tim Hofmeester aan dat in streken
waar de vos aanwezig is de ziekte van Lyme
minder voorkomt, omdat de nimfen van teken die leven op muizen zich minder ver-
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spreiden. Waar vossen voorkomen wordt al
een deel van die muizen gepakt en de andere muizen houden zich veel meer schuil in
hun holen en lopen niet zoveel rond, waardoor de teken zich veel minder kunnen verspreiden. Met de studie over teken heeft Tim
zijn doctoraat behaald aan de universiteit
van Wageningen. Alles over die studie kan
je nalezen op zijn website (in het Engels):
www.hofmeester-natuur.nl.
Na een korte onderbreking volgde een tweede, al even boeiende, lezing van de Nederlandse natuurfilmer Cees van Kempen, die
internationaal succes oogstte met een serie
natuurfilms over dieren: de ijsvogel, de torenvalk en de bever. Uit die drie films, die in
Vlaanderen nog niet te zien waren, toonde
hij verschillende knappe fragmenten en met
een woordje uitleg bij nog meer beeldmate-

Zicht vanuit de kijkhut

Eén jaar na hun gouden jubileum huldigden
Harry en Henny in het bijzijn van 130 van
hun genodigden deze mooie nieuwe kijkhut
in. Samen maakten zij de bouw van deze
prachtige aanwinst voor de bezoekers van
het Landschap De Liereman mogelijk.
Voor Harry en Henny in 1990 in Oud-Turnhout kwamen wonen, hadden ze meerdere
keren het Landschap De Liereman verkend
via de uitgestippelde wandelroutes. Dit was
mede een belangrijke reden om juist voor
Oud-Turnhout te kiezen als hun woonplaats.
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Inmiddels wonen ze er dus al meer dan de
helft van hun 50-jarig huwelijk. Ongeveer
twee jaar geleden hoorden ze dat er een
vergunning was voor de door Natuurpunt zo
gewenste uitkijkhut. Het was echter wachten
op de nodige middelen.
Henny en Harry vonden het een fantastisch
idee om dit ter gelegenheid van hun toen
naderend 50-jarig huwelijk aan de gemeenschap te schenken. Temeer omdat zo’n kijkhut ook bereikbaar is voor de mensen die
niet in de gelegenheid zijn om een toren te
beklimmen. Wie met een rolstoel of kinderwagen op wandel is, heeft nu de mogelijkheid om ongezien en zonder de natuur te
verstoren het weidse uitzicht waar te nemen.

Door het hele jaar heen trekt de venige moerasbegroeiing typische, maar vaak ook zeldzame soorten aan zoals waterral, watersnip,
rietgors, bruine en blauwe kiekendief. Enkele typische zomergasten van het rietmoeras
zijn de kleine karekiet, sprinkhaanzanger en
blauwborst.
De nieuwe kijkhut, op slechts een 200 meter van het bezoekerscentrum, geeft een
mooi uitzicht over dat rietmoeras. Je staat
er boven het veen tussen riet, veenmossen
en gagel. Van op deze plek kunnen nu ook
mensen die minder goed te been zijn dit bijzondere landschap ontdekken.
Kris Van der Steen

Trektellen 2017
De vogeltrek blijft tot de verbeelding spreken. Ook in onze regio worden elk najaar
een aantal trektelposten bemand door vrijwilligers of neemt men deel aan de watervogeltellingen. De redactie van Haaklewie
polste naar hun bevindingen voor 2017. Een
(sterk ingekort) overzicht.

Flaesheide – Weelde
Rudy Jacobs – Vooral de appelvinken zijn
dit jaar beter vertegenwoordigd dan andere
jaren. Ook de waarneming van een groepje
van 4 Europese kanaries was niet zo’n alledaagse waarneming. Geelgorzen worden
hier ieder jaar wel waargenomen maar een
groep van 15 exemplaren is echt wel uitzonderlijk en een bijzonder mooie waarneming.
Enkele jaren geleden is het ven aan de trektelpost drooggezet voor werkzaamheden.
Sindsdien kan het moeilijk water vasthouden
en staat het al een hele tijd droog. Daardoor
zijn er nog amper watervogels aanwezig.
Meeuwen, kieviten, ganzen en vooral in de
winter de zwanen, worden nog maar zeer
weinig tot niet waargenomen t.o. andere jaren. Men ziet het ook aan de trekvogels die
sinds de drooglegging het gebied vermijden,
wat heel jammer is.
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Kijkverdriet Ravels
Willy Vangeel – Op het Kijkverdriet konden
we dit najaar weer genieten van de buizerdtrek. De twee voorgaande jaren waren veel
minder wegens oostenwind, maar dit najaar
zagen we weer de bellen buizerden zich
vormen boven de gewestbossen (grootste
bel 38 buizerds, vlak boven de telpost), opschroeven en dan doorsteken, volgens de
boekskes. In totaal 607 buizerds (en niet alle
dagen geteld) is helemaal niet zo kwaad,
maar vooral de kwaliteit van de waarnemingen sprong eruit dit jaar. Klapeksters
hadden we alleen op de eerste teldag en
de laatste 2 teldagen van oktober. Tussenin
geen enkele.

Turnhouts Vennengebied
Marc Smets – Na twee jaar met veel oostenwind en weinig zichtbare trek was 2017 voor
de trekteller nog eens een echte voltreffer.
Voor Turnhouts Vennengebied was 2017 het
jaar van de duinpieper. Met 8 verschillende
exemplaren en soms 2 tot 3 pleisterende
exemplaren gedurende enkele dagen, kregen we alle kans om deze iconische vogel
uit de oude Kempen nog eens goed te bekijken.

Turnhouts Vennengebied heeft stilaan ook
een traditie als het over witte ooievaars
gaat. Nergens in de Benelux werden in 2017
zoveel ooievaars gezien als hier. Met 521
exemplaren op 13 verschillende teldagen
was 2017 opnieuw een topper.
De meest uitzonderlijke toevalstreffer betrof
een groep van 5 baardmannetjes, die werden aangevallen door een juveniele slechtvalk. Hoeveel geluk moet je hebben om op
een erg winderige dag baardmannetjes te
ontdekken, die normaal op grote hoogte ongezien over de telpost vliegen.

De Brakeleer Arendonk
Roger de Laat – De talrijkst genoteerde trekvogels door de jaren zijn vinken, gevolgd
door houtduif, spreeuw, boerenzwaluw en
veldleeuwerik. Na 15 jaar tellen zien we zowel positieve als negatieve trends. Soorten
die jammer genoeg in een negatieve spiraal
zitten, zijn o.m. blauwe kiekendief, watersnip, ringmus, witte kwikstaart, geelgors …
Positieve evolutie zien we dan weer voor
o.a. grote zilverreiger, buizerd, slechtvalk,
huiszwaluw en grote gele kwikstaart. Soms
duiken op De Brakeleer ook onverwachte
gasten op: jan-van-gent, kwak, slangen
arend, bijeneter … en dit najaar een groenlandse tapuit, een kerk- en een velduil.

Tijdens de najaarstrek 2017 werden veld
leeuwerik (12.598 exemplaren), boerenzwaluw (24.541 exemplaren), graspieper (6.613
exemplaren) en vinken (97.000 exemplaren)
genoteerd. Op 3 november 2017 werd het
dagrecord houtduiven ruimschoots doorbroken met maar liefst 28.491 exemplaren!

ren dit jaar mooie nieuwe jaarmaxima voor
kneu, vink, witte kwik en grote zilverreiger.
Enkele van de mooiste momenten waren
groepen van 13 grote zilverreigers, 7 appelvinken, 10 thermiekende ooievaars, 2 lepelaars, 2 kraanvogels …
Plezant waren de regelmatige waarnemingen van visarend en bruine kiekendief.
In vergelijking met andere telposten zijn
onze cijfers bescheiden, toch zijn ze blijkbaar voldoende om onze tellers te motiveren om weer en vooral veel wind te blijven
trotseren.

Balderij - Tielen
Juul Appels – In de Balderij (Tielen) werd
het open karakter van de waterpartijen hersteld door ANB. Door het herstellen van de
natuurlijke vorm van de vijvers en afgraven
van opgehoogde oevers is de wateroppervlakte toegenomen. Hiervan profiteren
vooral watervogels die er na het broedseizoen samentroepen in een voor hen veilige
omgeving. Afdeling Kasterlee doet er sinds
enkele jaren mee aan de maandelijkse watervogeltellingen die gecoördineerd worden
door het INBO. Het seizoen 2017-2018 werd
er ingezet met vooral wilde eenden en krakeenden. We vonden het eigenaardig dat er
geen enkele wintertaling te zien was. Deze
soort is normaal gezien toch een van de
‘sterkhouders’ van dit gebied.

Het Blak in Beerse
Paul Prinsen – Reeds sinds 1983 worden er
trektellingen uitgevoerd op het Blak. Er wa-

Foto’s: Mark van Mierlo
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Het verhaal van een oude schuur

JNM Taxandria
Tijdens het eerste weekend van de herfstvakantie zijn enkele dappere JNM’ers op stap
geweest met rugzak naar de Viroin. Vol goesting hebben ze een prachtige tocht afgelegd
doorheen unieke natuurparels. Gezelligheid, afzien en soortentikken, wisselden elkaar af.
Er werd ook niet zomaar gekampeerd. Sommigen hebben echt gebushcraft en geslapen op
de grond, in een hangmat of onder een zelfgemaakte shelter. Daarnaast werd er een heel
weekend gekookt op een kampvuur.
De trektocht verliep van Couvin naar Chimay. Van daaruit werd er gelift naar Couvin, om
daar de kalkgraslanden te verkennen. We sliepen bij een lokale boer, waar we de laatste dag
nog wat hielpen bij beheerwerken.
Ook in de toekomst plannen we nog zulke leuke weekendjes! Heb je zin om lid te worden?
Jnm.be bezorgt je meer informatie!
Jelle Ronsmans

Toen Win Bosmans en ondergetekende als
jonge JNM-ers van 24 en 22 jaar in 1978
beheerders werden van de Tikkebroeken
in Kasterlee, betekende dit een ommekeer
voor ons verdere leven.

Zoektocht naar oude materialen

Slapen onder zelfgemaakte shelter

Koken op kampvuur

Warre met hoed
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Slakken zoeken

Tot die tijd was er vrijwel uitsluitend interesse voor vogels, zoals dit destijds binnen de
Wielewaal veelal gebruikelijk was. Met deze
nieuwe verantwoordelijkheid opende zich
een nieuwe wereld van planten en dieren.
Via de bekende – en baanbrekende – werken ‘Wilde planten van Victor Westhof’ kwamen we in contact met de boeiende ecologie
van het plantenrijk en haar vele beheervormen. Menselijk ingrijpen werd voor veel vegetaties als een noodzaak aanzien en dat
was toen een vrij nieuw gegeven. Tot dan
werd enkel bosopslag gekapt in onze reservaten. Plaggen of begrazing waren nog niet
aan de orde. Met een afgedankte heikapper,
gevonden op het voormalig stort van Kasterlee, werden onze eerste kleine proefvlakjes
geplagd. Snel werd duidelijk dat ons gevonden voorwerp stukken beter werkte dan de
nieuw aangeschafte exemplaren, die zwaarder wogen en vooral niet zo goed in de hand
lagen tijdens het werken. De oude heikapper
was zeer dun uitgesmeed, de nieuwe had
een totaal andere vorm, waardoor deze ei-

(deel 1)

genlijk ongeschikt was om lang mee te werken. De oude smid wist aan welke voorwaarden dit werktuig moest voldoen, in onze tijd
was die kennis reeds snel verloren gegaan.
Boeren moesten ook geen hele dagen meer
hei kappen. Dit was het begin van
een zoektocht naar oude materialen die konden gebruikt worden in
het reservaat. De rommelmarkt in
Turnhout en boerderijhaafkoopdagen tot in Meerhout en Herselt toe,
werden van dan af regelmatig en
meestal met de fiets bezocht. Die
haafkoopdagen waren soms een
ware revelatie, omdat alle have en
goed per opbod werd verkocht. Op
die manier kwam je in aanraking
met zowel oude huisraad, alaam
als oude boerderijen en schuren.
Het was een waar volksgebeuren
als de roeper zijn vak goed kende
en de mensen met een kwinkslag
aanmaande tot kopen.

Leermeester Jos Mostmans en verdwijnend erfgoed
Weldra kwamen we ook in contact met
mensen zoals Jos Mostmans en boeren uit
de aanpalende gehuchten die in de winter
hout kapten in het elzenbroek. Jos wist als
geen ander hoe je met oude gereedschappen moest werken. Hij zette trouwens een
zelfgemaakte steel aan onze eerste heikapper. Hij leerde ons de kneepjes van het vak,
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Busuitstap naar Zeeland
op zondag 4 februari 2018

de keuze van het juiste hout en hoe en met
welk materiaal te werken. Een zelfgemaakte
steel zal je ook met meer respect behandelen, omdat het vaak veel uren kost voor je de
ideale steel gevormd hebt.
Op de gehuchten rond het reservaat stonden nog oude boerderijen met statige schuren, waar oud alaam weggestoken zat onder
de pannen of het stro. Vrij snel waren we in
de ban van deze verdwijnende wereld, die
in Vlaanderen meestal niet erg gewaardeerd
werd. Vele eeuwenoude schuren takelden
dan ook af, omdat het strooien dak niet tijdig
gerepareerd werd of weggewaaide dakpannen niet tijdig teruggelegd werden. Op die
manier kan de houtconstructie aan de binnenkant beginnen schimmelen, waarna de
aftakeling vrij snel begint. Droog hout dat nat
wordt en niet kan opdrogen door de wind of
warmte is een ideale voedingsbodem voor
schimmels en zwammen. Afbraak van het
gebouw was dan ook vaak het verdict, waarna het mooie stuk roerend erfgoed voorgoed
verdween, om te eindigen in een houtkachel
of in het beste geval als balk in een typische Vlaamse fermette. Schuren behoorden
tot het roerend goed, omdat ze soms mee
verhuisden als de pachter naar een andere
boerderij trok. Door het gebruik van eiken
pennen i.p.v. metalen nagels is zo’n gebouw
perfect te demonteren, als je maar goed alles merkt voor de afbraak.

14

Uniek stuk erfgoed in Retie
Na een mislukte aankoop te Kasterlee van
een prachtig klein schuurtje dat later toch
ook weer zou gesloopt worden, kwam na
verloop van tijd een buitenkans ter ore in
Retie. In de Slijkstraat stond nog een oude,
typisch Kempische boerderij uit 1771 met
bijhorende grote schuur en lage bijgebouwen. Twee reusachtige eiken, horend bij
een eeuwenoud doorleefd boerenerf, gaven
deze plaats een zeldzame uitstraling. De
overheid bleef weer schromelijk in gebreke
om dit onvervangbaar en uniek stuk erfgoed
te beschermen. Omdat het verdelen van de
grond in drie kavels bouwgrond meer opbracht dan de verkoop van de bestaande
hoeve met bijgebouwen, zou alles even later
tegen de vlakte gaan. De oudste eik werd
verkocht voor 60.000 franken, zijn machtige
kroon had zijn omgeving steeds sneller zien
veranderen. Nu was hij zelf aan de beurt om
verzaagd in planken verder te leven.
De grote schuur en de helft van de lage
schuur werden door mezelf aangekocht, het
resterende deel ging naar Andre van Laer uit
Kasterlee, die het later optrok in het mooie
heemerf te Kasterlee. Hij zou ons ook nu
met raad en daad bijstaan bij de heropbouw.
Marc Smets
Foto’s: Willy Vangeel
Het vervolg lees je in de lente-editie 2018
van Haaklewie

Begin februari, als het goed wintert, is het
hoogseizoen voor de vogelkijkers en trekken
we traditiegetrouw naar het Nederlandse
Deltagebied. Naast het Waddengebied is dit
één van de belangrijkste West-Europese overwinteringsplaatsen voor
duizenden vogels. We bezoeken de
verschillende eilanden van Zuid-Beveland tot Goeree-Overflakkee, waar
zeker weer alle soorten wilde ganzen, eenden en allerlei steltlopers
waar te nemen zijn. We maken ook
een flinke wandeling in dit bijzondere
landschap, een mooie gelegenheid
om kennis te maken met de verschillende landschappen. Er zal ook extra aandacht besteed worden aan
de minder ingewijde vogelkenners,
zodat ook zij de aanwezige watervogels leren kennen. Steeds is men
verwonderd welke rijkdom men hier
te zien krijgt.
Hierbij een kort verslag van de uitstap met
46 deelnemers van begin februari van dit
jaar. In totaal werden 75 vogelsoorten genoteerd, waaronder heel wat mooie waarnemingen. Aan de Slikken van Flakkee zagen
we een mooie groep kleine zwanen, massa’s brandganzen, smellekens … Blauwe

kiek observeerden we aan de Scheelhoek.
Na een kom erwtensoep trokken we naar
Brouwersdam. Hier genoten we van een
mooi groepje ijseenden , zwarte zee-een-

den … Zeehonden mochten natuurlijk ook
niet ontbreken. Nadien gingen we naar de
Wevers-en Flauwers Inlagen. Hier hadden
we weer grote aantallen brandganzen. Een
vlucht goudplevieren, die in alle vormen
door de lucht vlogen, deed denken aan de
capriolen van de spreeuw. Met een mannetje blauwe kiekendief namen we afscheid
van deze rijk gevulde dag.
We geven dit jaar terug een extra lezing over eenden, ganzen en strandlopers.
Aan de hand van projecties proberen
we jullie wegwijs te maken in de wondere wereld van duikers, eenden en
ganzen die we hopelijk kunnen zien
tijdens de busuitstap. De inkom is
gratis. Deze infoavond heeft plaats
op maandag 22 januari in het Natuurpunthuis te Turnhout. We starten
om 20 u.
Tekst: Paul Prinsen
Beeldmateriaal:
Georges Van der Veken
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KABo!-nieuws
Winnaars KABo!- Raadjepaadje zomer

meer

Energie
voor onze

toekomst!

Elk seizoen nieuwe afbeeldingen, nieuwe opdrachten en nieuwe winnaars!
Uit de juiste antwoorden van de zomerversies werd een winnaar geloot.
Finn & Thomas Ardon zijn de gelukkige winnaars. De mooiste kleurenplaat werd gemaakt
door Lot De Bie uit Merksplas.

Winnaar KABo!-fotozoektocht
Uit de juiste oplossingen werd Lars Heesakkers uit Arendonk getrokken.

Winnaar KABo!-kinderpagina ‘zoek en kleur’ uit vorige Haaklewie
Amber Cornelissen uit Turnhout kwam hier als winnaar uit de bus.
 Alle winnaars kregen een KABo!-peterschap cadeau.

KABo!-geocache
Er werd een éénvoudige, korte geocache gelegd, die prima met kinderen te doen is. Het begin ligt vlak aan het bezoekerscentrum.
Interesse?  https://www.geocaching.com/
Nog geen geocacher?  Je moet dan even een account aanmaken om verder te kunnen
gaan, maar dat is zo gepiept.

KABo!- en... de fabuleuze speurders
Leuke speurtocht voor kinderen! Geen GPS of smartphone voor deze speurders. Een kaartje en een goede speurneus leiden hen tot de plaats waar de
vragen verstopt zitten. Er zijn vragenreeksen voor verschillende leeftijden van 5
tot 12 jaar. Heel leuk om samen met de kinderen te doen. Af en toe kunnen ze
zeker wat hulp gebruiken.

KABo!-belevingspad
Het geld dat de drie teams inzamelden voor het Landschap De Liereman gaat gebruikt worden voor een KABo!-belevingspad. Hierover zeker meer nieuws in een volgende Haaklewie.

KABo!-lloween

www.ebem.be
Industrieweg 3-5 • B-2330 Merksplas
tel 014 43 10 31
fax 014 43 10 32
info@ebem.be
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De eerste editie was met een 170 deelnemers een overdonderend succes. Het
KABo!-team had er heel wat voorbereidend werk aan. De deelnemers waren
erg tevreden en een groot deel van hen
is dan ook nog een hele tijd blijven nagriezelen.
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HAAKLEWIE - WAT - WAAR
NATUUR.KALENDER 1 2018 - 3 2018
NATUURPUNT VZW - REGIO TAXANDRIA
2018 - JANUARI- JANUARI - JANUARI - 2018
Alle
zondagen

Zondagse wandelingen: alle zondagen van september tot einde juni
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 terecht 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
Landschap De Liereman leeft
dinsdagen
Bijeenkomst: 08.45 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
en vrijdagen,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
behalve op
feestdagen

Tot en met
7 januari

Maandag
1 januari

Met een enthousiaste groep worden er wekelijks gevarieerde werken verricht in
het Landschap De Liereman. Zin om mee te doen?
Meebrengen: aangepaste kledij
Einde: 12.00 u.
Info: Kris Van der Steen, 0496 42 83 78, kris.vandersteen@natuurpunt.be

Tentoonstelling “Van pool tot evenaar”

Bijeenkomst: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43,
2360 Oud-Turnhout
Johan Paulussen is een gepassioneerd natuurfotograaf. Een aanrader!
De tentoonstelling is vrij toegankelijk tot en met zondag 7 januari tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum, alle dagen van 13.00 tot 17.00 u. en
op zondag van 11.00 tot 18.00 u.
Einde: 7 januari
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

Nieuwjaarswandeling en -standje

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Een fijne wandeling, ideaal om het nieuwe jaar in te zetten!
Meebrengen: aangepast schoeisel
Einde van de wandeling is voorzien om 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

Haaklewie - activiteitenkalender

I

Zaterdag
6 januari

Zaterdag
6 januari

Zaterdag
13 januari

Zaterdag
13 januari

Zaterdag
13 januari

Zondag
14 januari

II

Werkdag op de Brakeleer

Bijeenkomst: voormiddag 09.30 u., Handvonder op het einde van de Heirbaan
(Arendonk) – Bergstraat (Oud -Turnhout)
Meebrengen: werkkledij, voor de rest wordt gezorgd
Einde: 16.00 u. (pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u. voor wie de ganse dag blijft)
Info: Vital Van Gorp, 0474 42 19 57, vital.van.gorp@skynet.be

Zondag
14 januari

Driekoningenwandeling

Bijeenkomst: tussen 18.30 u. en 19.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap
De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Na een echte gezinswandeling staan de warme chocolademelk, de wafels en een
Kempens kruidendrankje al te wachten bij het vuur.
Meebrengen: een zaklampje
Einde: 21.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag
14 januari

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied

Bijeenkomst: voormiddag 09.30 u., namiddag 13.00 u., Klein Engelandhoeve,
Klein Engeland 29, Turnhout
Werkplaats is nog steeds Zwart Water: boompjes verwijderen. Wie dat wenst,
kan rechtstreeks naar het Zwart Water komen (vogelkijkplatform).
Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen, eventueel knapzak en drank.
Einde: 16.00 u. (pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u.)
Info: Win Bosmans, 0499 36 29 81, winbosmans@hotmail.com

Zondag
14 januari

Lezing: ”De oude Kempen, waar de heide de hemel raakt”

Bijeenkomst: 20.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Lezing met diareeks door Marc Smets. Meer info in dit blad bij ‘Nieuws uit het
bezoekerscentrum’.
Einde: 22.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

KABo!-Vogelfeest

Wanneer: vanaf 11.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Zie voor uren en meer info bij ‘Nieuws uit het bezoekerscentrum’.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

Haaklewie - activiteitenkalender

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Vroeger was de klapekster in Vlaanderen en Nederland een broedvogel van heidevelden en hoogvenen. Als broedvogel is hij in Vlaanderen al lang verdwenen, maar in de winter is hij er de laatste jaren terug iets vaker te zien. Aan
zijn bandietenmasker is hij goed te herkennen. Een gids van de Natuurpunt
Vogelwerkgroep Landschap De Liereman gaat met jou op zoek naar deze
deugniet.
Een verrekijker kan handig zijn! Honden kunnen op deze wandeling helaas niet
mee. Zie voor meer info pagina 20 bij ‘Nieuws uit het bezoekerscentrum’.
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

Watervogeltelling

Bijeenkomst: 10.30 u. hoek Balderij – Volkers in Tielen
Ook al is het doel van deze maandelijkse activiteit het tellen van de watervogels,
we kijken natuurlijk ook naar de andere die we tegenkomen. Kennis is niet
noodzakelijk, je leert al doende.
Meebrengen: verrekijker, eventueel vogelgids
Einde: 12.00 u.
Info: Karin De Laet, 0475 79 01 55, natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Nieuwjaarswandeling rond Lilse Bergen en
de Schrieken te Beerse

Bijeenkomst: 14.00 u., parking hoofdingang Lilse Bergen
Een mooie periode om een frisse neus te halen na al dat feesten. We hebben gekozen voor de omgeving rond de Lilse Bergen en de Schrieken. Traditioneel
sluiten we af met een drankje.
Meebrengen: wandelschoenen, kijker
Einde: 17.00 u.
Info: Daniël Josten, 014 61 79 60

Open Natuurwerkdag

Bijeenkomst: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Natuurpunt De Wulp organiseert een werkmoment in het Landschap De Liereman. Eens mee de handen uit de mouwen steken? Welkom!
Meebrengen: laarzen/werkschoenen, handschoenen
Einde: 12.00 u.
Info: Luc Meul, 0477 23 50 64, luc.meul1@telenet.be

Op zoek naar het bandietenmasker

Zondag
14 januari

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied.

Zaterdag
20 januari

Beheerwerkdag

Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Kom en geniet mee van een lange winterwandeling (8 km) door ons mooie gebied.
Meebrengen: laarzen aangeraden, honden helaas niet toegelaten.
Einde: 16.30 u.
Info: Richard Vergaelen en Rik Hendrix, lailah.richard@scarlet.be
Bijeenkomst: 09.00 u. Stalletje Tikkebroeken, Kluis,
Oud-Turnhout (51.279764, 4.995602)
In de winter werken we één keer per maand samen in de Tikkebroeken om de
biodiversiteit te behouden en verbeteren. ’s Middags zorgen we voor een
kom lekker warme soep.
Een herinnering nodig? Schrijf je via mail in op onze nieuwsbrief.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en handschoenen
Einde: 16.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Haaklewie - activiteitenkalender

III

Zaterdag
20 januari

Zaterdag
20 januari

Werkdag in de Dombergheide

Bijeenkomst: voormiddag 09.00 u., namiddag 13.00 u., Wandelknooppunt 73,
Watertappingstraat, Turnhout
We werken alleen bij droog weer.
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen en werkkledij, eventueel knapzak en drank.
Einde: 16.00 u. (pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u. voor wie de ganse dag blijft)
Info: Peter Looyens, 0475 75 05 65

Maandelijkse wandeling in de omgeving van
de Ravelse gewestbossen

Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Geniet mee van een heerlijke wandeling!
Meebrengen: laarzen aangeraden, honden niet toegelaten
Einde: 16.00 u.
Info: Ward Steel, wardsteel274@gmail.com

Zaterdag
27 januari

Wandeling voor leden en vrijwilligers van het Landschap De
Liereman met aansluitend Algemene ledenvergadering en
nieuwjaarsdrink vanwege afdeling De Wulp voor haar leden
en vrijwilligers.

Bijeenkomst: 14.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Na een wandeling op het terrein bieden wij onze leden en onze vrijwilligers een
nieuwjaarsdrink aan in de grote zaal. We blikken terug op 2017 en vernemen de plannen voor 2018.
Meebrengen: aangepast schoeisel
Einde: 18.00 u.
Info: Ludo Huibrechts, 014 45 06 46 of 0496 04 22 87,
natuurpunt.dewulp@skynet.be

Zondag
28 januari

Haaklewie - activiteitenkalender

Algemene ledenvergadering afdeling Turnhout

Bijeenkomst: 19.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Alle leden van onze afdeling kunnen hier kennis maken met de prestaties van het
voorbije jaar en de planning voor de toekomst. Twee grote blikvangers zijn
de presentaties van Rik Hendrix en van Georges Deprez. Er zijn 3 plaatsen
voor bestuursleden vacant: 1 secretaris en 2 gewone leden, verder ook 1
vertegenwoordiger voor Jona! Kandidaten mogen mailen naar de voorzitter.
Einde: 22.00 u.
Info: Richard Vergaelen, lailah.richard@scarlet.be

Zondag
4 februari

Zondagwandeling

Zondag
4 februari

Busuitstap naar Zeeland

Zaterdag
10 februari

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied

Doe mee aan Het Grote Vogelweekend in het Natuurpunt
Museum. Een activiteit in samenwerking met de afdeling
Turnhoutse Kempen en de Vogelwerkgroep.

Ook dit jaar zetten wij tijdens het Grote Vogelweekend onze tuinvogels extra in
de kijker met een feest voor vogels en bezoekers!
In de tuin van het Natuurpunt Museum kan je de vogels in actie zien op de voederplaats. Vogelkenners geven je graag meer uitleg en in het museum zijn
de opgezette vogels te bewonderen. Vind jij de ‘rare vogel’ in het museum? Vanaf 13 u. kan je bij een voorlezer rustig even plaats nemen in het
museum en worden er mooie vogelverhalen voorgelezen. In onze gezellige
cafetaria kan je terecht om te genieten van een drankje of streekbiertje.
Einde: 16.00 u.
Info: Ann Cassier, 014 47 29 55, ann.cassier@cvn.natuurpunt.be,
Richard Vergaelen, lailah.richard@scarlet.be

IV

Vrijdag
2 februari

Vogels van Iran: een boeiend reisverslag door Dirk de Smet en
Mark Van Mierlo
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Einde: 22.00 u.
Info: Mark Van Mierlo, mark@nadorst.be

Zondag
21 januari

2018 - FEBRUARI - FEBRUARI - FEBRUARI - 2018

Zaterdag
10 februari

Bijeenkomst: 14.00 u. aan het bord ingang Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout
(51.278691, 4.995301)
Winterwandeling door de Tikkebroeken en afsluiten bij een drankje in de stal.
Meebrengen: laarzen bij nat weer
Einde: 16.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be
Bijeenkomst: Om 06.45 u. aan het gemeentehuis van Oud-Turnhout, te Turnhout
aan de pleinen Snollaerts ( kruising Ringlaan-Graatakker) om 07.00 u. en
om 07.15 u. aan de kerk van Beerse-Centrum.
Zie aankondiging in de Haaklewie.
De kostprijs bedraagt € 15, JNM-ers en kinderen betalen € 10, niet-leden € 20.
Voor 29 januari op rek.nr. BE47 0011 7859 6880 t.n.v. Natuurpunt Turnhoutse Kempen, Klein Engeland 20, 2300 Turnhout. Vooraf aanmelden bij
Ronny Jansen op tel. 014 88 29 72 (na 18.00 u.).
Meebrengen: wandelschoenen, kijker en/of telescoop, knapzak. Tijdens de middag
gaan we lunchen met een lekkere soep (dus enkele euro’s extra meebrengen).
Einde: 19.00 u.
Info: Paul Prinsen, 014 43 73 63
Bijeenkomst: voormiddag 09.30 u., namiddag 13.00 u., Klein Engelandhoeve,
Klein Engeland 29, Turnhout
Werkplaats is nog steeds Zwart Water: boompjes verwijderen. Wie dat wenst,
kan rechtstreeks naar het Zwart Water komen (vogelkijkplatform).
Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen, eventueel knapzak en drank.
Einde: 16.00 u. (pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u.).
Info: Win Bosmans, 0499 36 29 81, winbosmans@hotmail.com

Open Natuurwerkdag

Bijeenkomst: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Natuurpunt De Wulp organiseert een werkmoment in het Landschap De Liereman. Eens mee de handen uit de mouwen steken? Welkom!
Meebrengen: laarzen/werkschoenen, handschoenen
Einde: 12.00 u.
Info: Luc Meul, 0477 23 50 64, luc.meul1@telenet.be
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V

Zaterdag
10 februari

Zondag
11 februari

Fotovoordracht “ De Natuur door het oog van de Camera “

Bijeenkomst: 20.00 u., Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Natuurfotograaf René Van Echelpoel toont, aan de hand van digitale projectie op groot scherm, zijn nieuwste collectie natuurfoto’s. Hij behaalde wereldwijd diverse onderscheidingen en medailles. Vrij toegankelijk.
Zie ook blz. 28 van deze Haaklewie.
Einde: 22.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

Stiltewandeling

Bijeenkomst: 13.30 u., Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Een fijne combinatie van natuurbeleving, op adem komen, stil staan en bewegen.
Meebrengen: aangepast schoeisel, kleding waarmee je op de grond kan liggen of
een dekentje hiervoor.
Einde: 16.00 u.
Info: Martine Peeters, peetersmartine.info@gmail.com

Zondag
11 februari

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied.

Dinsdag
13 t/m
vrijdag
16 februari

Krokuskriebels: Kunstige natuur in het Natuurpunt Museum

Zaterdag
17 februari

Zaterdag
17 februari

VI

Zondag
18 februari

Watervogeltelling

Zondag
18 februari

Maandelijkse wandeling in de omgeving
van de Ravelse gewestbossen

Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Geniet mee van een heerlijke wandeling!
Meebrengen: laarzen aangeraden, honden helaas niet toegelaten
Einde: 16.00 u.
Info: Ward Steel, wardsteel274@gmail.com

Zondag
18 februari

Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Op zoek naar de ganzen!
Meebrengen: laarzen aangeraden, honden zijn helaas niet toegelaten.
Einde: 16.00 u.
Info: Win Bosmans, winbosmans@hotmail.com

Start: 11.00 u., Natuurpunt Museum, Graatakker 11, 2300 Turnhout
Kom jij mee speuren naar kunst in de natuur of ... natuur in de kunst? Je kan ook
het natuurdobbelkunstspel spelen of zelf een kunstwerk maken. Voel jij het
al kriebelen?!
Einde: 16.30 u.
Info: Ann Cassier, 014 47 29 55, museum@natuurpunt.be

Zaterdag
24 februari

Werkdag in de Dombergheide

Bijeenkomst: voormiddag 09.00 u., namiddag 13.00 u., Wandelknooppunt 73,
Watertappingstraat, Turnhout
We werken alleen bij droog weer.
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen en werkkledij, eventueel knapzak en
drank.
Einde: 16.00 u. (pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u. voor wie de ganse dag blijft)
Info: Peter Looyens, 0475 75 05 65
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Winterwandeling in het Landschap De Liereman

Bijeenkomst: 13.30 u. aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Het Landschap De Liereman is mooi in elk seizoen, maar de winter heeft toch
iets aparts. Alles is in diepe rust en met wat geluk heeft de sneeuw zich
meester gemaakt van het landschap. Natuurpunt De Wulp organiseert een
winterwandeling om duimen en vingers af te likken. Niet te missen dus.
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

Lezing over mineralen en edelstenen

Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Gratis lezing over mineralen en edelstenen, door de Mineralogische Kring van
Antwerpen
Einde: 22.00 u.
Info: Ward Steel, wardsteel274@gmail.com

Zaterdag
24 februari

Werkdag op de Graaf in Retie

Zondag
25 februari

Muzikaal optreden MónDuo ten voordele van
het Turnhouts Vennengebied

Beheerwerkdag

Bijeenkomst: 09.00 u. Stalletje Tikkebroeken, Kluis,
Oud-Turnhout (51.279764, 4.995602)
Een dag samenwerken buiten in de natuur geeft enorm veel voldoening.
’s Middags eten we een kom warme soep in het stalletje.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en handschoenen
Einde: 16.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Bijeenkomst: 10.30 u. hoek Balderij – Volkers in Tielen
Ook al is het doel van deze maandelijkse activiteit het tellen van de watervogels,
we kijken natuurlijk ook naar de andere die we tegenkomen. Kennis van de
vogels is niet noodzakelijk, je leert al doende.
Meebrengen: verrekijker, eventueel vogelgids
Einde: 12.00 u.
Info: Karin De Laet, 0475 79 01 55, natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Bijeenkomst: voormiddag 09.30 u., kruispunt van de Langedijk en de Goorstraat
Meebrengen: werkkledij, laarzen, voor de rest wordt gezorgd
Einde: 12.00 u.
Info: Frans Daemen, fransdaemen@telenet.be

Bijeenkomst: 14.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Zie artikel op bladzijde 8 in dit nummer voor meer informatie.
Einde: 15.30 u.
Info: Rik Hendrix, rik.hendrix@scarlet.be
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2018 - MAART - MAART - MAART - 2018
Zaterdag
3 maart

Zaterdag
10 maart

Watervogeltelling

Zondag
18 maart

Wandeling op de Bleeke Heide in Chaam

Zondag
18 maart

Maandelijkse wandeling in de omgeving van
de Ravelse gewestbossen

Filmavond Demain

Bijeenkomst: 20.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Cyril Dion en Mélanie Laurent ontmoetten pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Meer info op bladzijde 22
Einde: 22.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66,
bc.deliereman@natuurpunt.be

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied

Bijeenkomst: voormiddag 09.30 u., namiddag 13.00 u., Klein Engelandhoeve,
Klein Engeland 29, Turnhout
Werkplaats is nog steeds Zwart Water: boompjes verwijderen. Wie dat wenst,
kan rechtstreeks naar het Zwart Water komen (vogelkijkplatform).
Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen, eventueel knapzak en drank.
Einde: 16.00 u. (pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u.)
Info: Win Bosmans, 0499 36 29 81, winbosmans@hotmail.com

Zondag
11 maart

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied.

Zaterdag
17 maart

Werkdag in de Dombergheide

Bijeenkomst: voormiddag 09.00 u., namiddag 13.00 u., Wandelknooppunt 73,
Watertappingstraat, Turnhout
We werken alleen bij droog weer.
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen en werkkledij, eventueel knapzak en drank.
Einde: 16.00 u. (pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u.)
Info: Peter Looyens, 0475 75 05 65

Beheerwerkdag

Zaterdag
17 maart

Zwerfvuil Opruimdag

Bijeenkomst: 09.00 u., Stalletje Tikkebroeken, Kluis,
Oud-Turnhout (51.279764, 4.995602)
Een dag samenwerken in de natuur geeft enorm veel voldoening. ’s Middags eten
we een kom lekker warme soep in het stalletje.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en handschoenen
Einde: 16.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be
Bijeenkomst: 09.00 u. aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Naar jaarlijkse gewoonte neemt Natuurpunt De Wulp deel aan de zwerfvuilactie
die wordt georganiseerd door de gemeente Oud-Turnhout. Voor een proper Landschap De Liereman!
Meebrengen: aangepast schoeisel, handschoenen
Einde: 12.30 u.
Info: Luc Meul, 0477 23 50 64, luc.meul1@telenet.be
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Bijeenkomst: 10.30 u. hoek Balderij – Volkers in Tielen
We tellen de watervogels en kijken natuurlijk ook naar de andere die we tegenkomen. Kennis van de vogels is niet noodzakelijk, je leert al doende.
Meebrengen: verrekijker, eventueel vogelgids
Einde: 12.00 u.
Info: Karin De Laet, 0475 79 01 55, natuurpunt.kasterlee@gmail.com
Bijeenkomst: 08.30 u., parking Kerk Beerse-centrum
We gaan op zoek naar steltlopers in de omgeving van de Bleeke Heide, een onder de vogelkijkers gekend natuurgebied. Op terugtrek maken vele vogels
gebruik van deze rustplaats. Steeds een tocht vol verrassingen (i.s.w. met
Vogelwerkgroep Taxandria).
Meebrengen: kijker, laarzen of wandelschoenen
Einde: 12.00 u.
Info: Paul Prinsen, 014 43 73 63, 0498 61 71 96

Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Geniet mee van een heerlijke wandeling!
Meebrengen: laarzen aangeraden, honden helaas niet toegelaten
Einde: 16.00 u.
Info: Ward Steel, wardsteel274@gmail.com

Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Kennismaking met de Nieuwe Bossen!
Meebrengen: laarzen aangeraden, honden aan de leiband welkom
Einde: 16.00 u.
Info: Raf De Houwer en Luc Van Assche, raf.dehouwer@telenet.be

Zaterdag
17 maart

VIII

Zondag
18 maart

Zondag
18 maart

Zoetelievekeswandeling

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Een gids neemt je mee naar het openluchtconcertbiotoop van de zoetgevooisde
boomleeuwerik.
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

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
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IX

voorbije herfst

Nieuwe initiatiecursus Vogels 2018
Op vraag van heel wat (nieuwe) leden, richten we opnieuw een korte initiatiecursus in om
de meest voorkomende vogelsoorten in onze regio te leren kennen. De cursus bestaat uit 5
theorieavonden en 3 praktijkvoormiddagen in het veld.
De theorie vindt plaats in het Natuurpunthuis, Graatakker 11 te Turnhout.
Lesgevers zijn Richard Vergaelen en Gie Luyts.
Inschrijvingskosten bedragen € 25 voor leden van Natuurpunt, € 35 voor niet-leden.
Programma ( telkens op dinsdagavond van 19.30 u. tot 21.15 u. voor de theorie en zaterdagvoormiddag van 09.00 u. tot 11.30 u. voor de praktijk):
- 30 januari: initiatie “Hoe herken je vogels?”
- 6 februari: Watervogels
- 20 februari: Weide- en heidevogels
- 27 februari: Roofvogels en spechten
- 6 maart: Vogels van tuin en park
Praktijk
- 10 februari: de Mellevijver
- 17 maart: het Grotenhoutbos
- 21 april: het Vennengebied
Inschrijven via een mail naar lailah.richard@scarlet.be en overschrijving van het bedrag op
                      
rekening BE47 0011 7859 6880 van Natuurpunt Turnhoutse Kempen, Klein
Engeland 20, Turnhout. Vermeld “Vogelcursus”

Scouts aan het werk op de Epelaarheide in Beerse.

Cursus “Verhalenvertellers”
Doelgroep: vrijwilligersvorming begeleiding het Eksternest
Wanneer: voorjaar 2018 (6 avonden op dinsdag of donderdag + 2 excursiedagen op zaterdag
verspreid over maart, april en juni)
Locatie: Het Eksternest - Beerse
Meer info en inschrijven: natuurpuntdekievit@gmail.com (zie ook blz 25 van deze wintereditie)

Cursus “Natuur in je tuin”
Wie interesse heeft voor een cursus ‘Natuur in je tuin’, noteert alvast volgende data: 16, 23,
30 mei en 6 en 13 juni 2018. Een organisatie van Natuurpunt Kasterlee. De lessen worden
gegeven door Joeri Cortens en vinden plaats in Lichtaart. Meer concrete info in de lente-editie
van Haaklewie.

Werkdag Kijkverdriet

Een gezellige bio-wijnproefavond in het
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman

WETENSCHAP

V.U. Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen © Shutterstock.com - Met dank aan Eva Mouton

“Het Goudhaantje”

Het goudhaantje is de kleinste, het lilliputtertje onder de Europese vogels. Het weegt
slechts 5 gr, dat is amper de helft van het
gewicht van een pimpelmees, maar is wondermooi van vorm en kleur.

Pieptonen in het dennenbos
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Voor alle mooie momenten in
het leven: geboortekaartjes

HO

Ook al is het goudhaantje in ons land een
algemeen voorkomende vogel, toch worden ze in de broedtijd niet vaak gezien. Ze
leven dan voornamelijk hoog in de toppen
van naaldbomen en nog het liefst in sparren.
Hun aanwezigheid wordt meestal verraden
door hun liedje, een herhalende serie open neergaande hoge tonen (4-6 keer), vaak
eindigend met een korte triller. Deze hoge

en

TURN

Leefwijze

tonen zijn helaas minder goed te horen voor
mensen waarbij het gehoor wat achteruit is
gegaan. Als je de zang éénmaal kent, valt
het op hoeveel zangposten er soms in een
dennenbos aanwezig kunnen zijn. Om het
vrouwtje te versieren, zet het mannetje zijn
geeloranje kruinveren rechtop.
Gewoonlijk bouwen ze hun nest in de afhangende takken van een sparrenboom, maar
het kan ook wel een keer op de grond tussen
wortelmassa’s of in hopen takkenhout. Het
is een hele toer om dat rond kunstwerkje te
vinden dat vervaardigd wordt van mos, dennennaalden, spinsel en ander fijn materiaal
en tot een viltachtig kommetje wordt ineen
geweven. De binnenkant wordt warm gevoerd met haren, pluis en een overvloed aan
veren. Daarin worden 7 tot 13 roomwitte eitjes met geelbruine vlekjes gelegd. Na 14 tot
17 dagen komen de eitjes uit en nog eens 17
tot 22 dagen later kunnen de jongen vliegen.
Goudhaantjes hebben 2, soms zelfs 3
broedsels per jaar. Opmerkelijk is dat legsels elkaar overlappen. Terwijl in het ene
nest nog jongen zitten, begint het vrouwtje
al aan de ei-leg in een tweede nest. Vanaf
dat ogenblik neemt het mannetje de volledige broedzorg van het eerste nest op
zich. Zodra de jongen van het eerste nest
uitgevlogen en zelfstandig zijn, springt het
mannetje bij in de broedzorg voor het twee-

de legsel. Deze hoge productiviteit is nodig
voor een soort die erg gevoelig is voor strenge winters, wanneer het bar koud wordt en
het voedsel onbereikbaar. Tijdens die koude
nachten zoeken goudhaantjes soortgenoten
op om dicht tegen elkaar te gaan zitten, zodat de vogels elkaar kunnen warm houden.
Als twee goudhanen tegen elkaar aan zitten,
kan hun warmteverlies met 25% worden
gereduceerd. Een trio goudhanen bespaart
30%.

UT

Reeds van in mijn jeugdjaren werd ik een
gefascineerd vogelkijker door dit kleine vogeltje. Als jonge snaak kwam ik in een dennenbos onverwachts een tiental goudhaantjes tegen die hun aanwezigheid verraadden
met hun hoge pieptoontjes: een ijl en hoog
“zrie-zrie-zrie” dat onophoudelijk te horen
was. Ze fladderden als vlinders langs takken
en twijgen van boom naar boom, zoekend
naar kleine insecten. De vogeltjes bekommerden zich in het geheel niet om mijn aanwezigheid en naderden zo dicht dat ik ze
bijna kon aanraken. Het leken wel mezen,
maar dan kleiner en zonder opvallende kleuren: van boven mosgroen gekleurd en van
onderen vuil grijs. Met grote sprekende ogen
in een witgrijs gezicht en een lang dun snaveltje. Bij mezen is de snavel kort en dik. De
vleugeltjes zijn donkergroen met twee witte
dwarsstreepjes en de staart is donkerbruin
met gelig groene zomen. Maar het opvallendste bij deze vogeltjes is de gele kruinstreep met zwarte zijbanen. Bij het mannetje
zit in die kruinstreep ook nog een felle oranje
veeg. Vuurgoudhaantje, een soort die er erg
op gelijkt, is van het goudhaantje te onderscheiden door nog extra een witte wenkbrauwstreep en een zwarte oogstreep.

die zin dat populaties verschuiven.
Je zal ze het hele jaar wel zien,
maar niet noodzakelijk zijn dat
dan nog de broedvogels. Alleen
in Noord-Scandinavië trekken alle
goudhanen tijdens de herfst weg
uit hun broedgebieden. Ze trekken
naar Midden- en Zuid-Europa om
daar te overwinteren. Soms komen die noordelijke goudhaantjes
in zeer grote aantallen naar ons
land afgezakt. Zulke invasies kan
men verwachten rond midden november. De herfst en winter zijn
dan ook de beste perioden om naar goudhaantjes op zoek te gaan. Samen zwerven
ze dan in groepjes door de dennenbossen,
vaak in het gezelschap van allerlei mezensoorten en boomkruipers. Hoog in de bomen
zoeken ze naar insecten zoals springstaarten, bladluizen, kleine motten, insecteneitjes
en spinnetjes. Let dan vooral op hoge geluidjes en speur in de dennenkruinen naar
snel bewegende vogelgroepjes. Dit biedt de
beste kans om een goudhaan te zien.
Ward Machielsen
(werkgroep Studie Landschap De Liereman)
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Nieuws uit
het bezoekerscentrum
Kleine greep uit de najaarswerken

Kerst en Nieuwjaar

Het najaar is de periode waarin planten, dieren en ook beheerders van natuurgebieden
zich klaar maken voor de komende winter.
Planten brengen hun voedingsstoffen naar
de wortels om volgend seizoen weer te
kunnen bloeien. De dieren zoeken schuilplaatsen in het strooisel en takkenhopen of
zijn juist zeer actief bij het verzamelen van
voedsel. Het beheerteam zit natuurlijk ook
niet stil. Graslanden worden deels gemaaid
en nabegraasd met onze dieren die een hele
zomer goed werk geleverd hebben op de
heide. Na het vertrek van onze broedvogels
staan vrijwilligers klaar om de boomopslag
op de heide een halt toe te roepen. Gevaarlijke bomen langs de wandelwegen worden
preventief verwijderd indien ze een gevaar
vormen. Daarnaast wordt er ook nog vergaderd om het jaar 2018 te plannen.

Met Kerstmis is het bezoekerscentrum naar
jaarlijkse gewoonte gesloten. Op kerst- en
oudejaarsavond sluiten we om 17 uur, een
uurtje vroeger dan anders op zondag.
Met nieuwjaar ben je welkom tussen 11 en
17 uur! Er zal zelfs een gezellig standje
staan om 2018 goed in te zetten. Om 13.30
uur wandelen we het nieuwe jaar in.

Bier van het seizoen
Naast ‘sap van het seizoen’ zijn we nu ook
gestart met ‘bier van het seizoen’.
We starten met het JNM-bier De blonde tapuit.
Lang geleden dronken jeugdbonders een
JNM-bier, genaamd Puit. Omdat de stock al
lang geleden is uitgeput, volgden tien kurkdroge, duistere jaren zonder JNM-bier. Omdat er geen houden meer aan was, besloten ze in actie te schieten. En zie daar: een
nieuw JNM-bier is geboren. Een JNM-bier
pur sang: biologisch en met lokale hop uit
Poperinge, gebrouwen door de kleine brouwerij De Plukker. En met een joekel van een
natuurstudienaam: blonde tapuit.
Kom hem proeven ten voordele van JNM.

Tentoonstellingen
Voor

Na
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Tot zondag 7 januari: ‘Van pool tot evenaar’
Johan Paulussen is een gepassioneerd natuurfotograaf. Gedurende vele jaren heeft hij

beelden gemaakt op diverse plaatsen van
onze planeet. Als lid van BVNF volgt hij de
regels van respect voor de natuur met minimale verstoring. Met deze tentoonstelling
wil hij iedereen mee laten genieten van de
mooie fauna die ons nog rest.

Veel volk
De Paddenstoelen- en de Duisterniswandeling
waren
echte
toppers
met eigenlijk iets te veel deelnemers.
Ook op andere dagen werd er veel gewandeld en was het vaak druk in het bezoekerscentrum. Bedrijven en organisaties maakten
op een aangename manier kennis met het
bezoekerscentrum en het gebied. Van half
september tot eind oktober waren er bijna
dagelijks één of meerdere scholen te gast.
Naast de ‘vaste klanten’ kwamen dit jaar
weer enkele nieuwe scholen de educatieve
activiteiten of het speelbos verkennen.
Dank aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat alle bezoekers het prima
naar hun zin hadden.
Ook zin om af en toe de handen uit de mouwen te steken?
Stuur dan een mailtje naar
bc.deliereman@natuurpunt.be

Om naar uit te kijken
Lezing door Marc Smets: De oude Kempen, waar de heide de hemel raakt
Tijdens een diareeks met zeldzaam mooie
foto’s van Leonard Misonne, Adeline Boone,
Paul Van Hal en vele anderen maken we
een reis in de tijd. Amper 100 jaar geleden
zag onze streek er nog totaal anders uit.
Duizenden jaren was de heide de spil van
een vernuftig landbouwsysteem tot kunstmest de heide overbodig maakte. De mens
leefde van en in de natuur en moest haar
grenzen respecteren. We bekijken verdwenen landschappen en hoe deze gevormd
werden door de Kempenaar. Welke planten,
vogels, insecten en vissen kwamen toen in
onze streek voor en zijn nu verdwenen? We
bekijken ook de maatschappelijke context
en laten ons verrassen door de resultaten
van een recente doctoraatsstudie. De teletijdmachine van de Kempen staat voor je
klaar. Zaterdagavond 13 januari om 20 uur

Het Grote Vogelweekend
Doe mee aan het Grote Vogelweekend van
Natuurpunt! Zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018 is het weer zover: het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Deelnemen is
simpel: bekijk en tel de vogels in je tuin. Met
maar een half uurtje werk neem je deel aan
het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen.
Meer info op www.vogelweekend.be.
Als voorbereiding op het Grote Vogelweekend kan je op zondag 14 januari in het
Landschap De Liereman terecht voor heel
wat gevogel. Je leert er de soorten kennen
die je in je eigen tuin kan tegenkomen en
we leggen uit hoe je tijdens het Grote Vogelweekend te werk moet gaan om mee te kunnen doen aan de echte telling. We geven tevens tips over hoe je ervoor kan zorgen dat
je veel vogels kan zien in je tuin. Er worden
ook filmpjes afgespeeld waarop je een heel
aantal tuinvogels goed kan leren kennen.
Een mooie flyer met de meest voorkomende
tuinvogels krijg je mee naar huis.
Speciaal voor de kinderen is er het KABo!-vogelfeest. Heb je al eens door een
verrekijker gekeken of door een telescoop?
Zo speuren we van in het bezoekerscentrum
naar de vogels in de tuin. De merel en de
roodborst kennen jullie vast al wel. Maar
kennen jullie ook de boomklever en de punkmees (kuifmees)?
Vanaf 11 uur ben je welkom voor soep, pannenkoeken en knutselactiviteiten voor kinderen. Om 13.30 uur kan je met een gids op
zoek naar het bandietenmasker.

Wandeling en nieuwjaarsreceptie / Algemene vergadering
Op zaterdag 27 januari organiseert afdeling
De Wulp een wandeling en nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers van het Landschap De
Liereman en de leden van afdeling De Wulp.
Tijdens de wandeling bezoeken we onder
andere de nieuwe kijkhut. Na de wandeling
is er een receptie, één van de weinige waar
je gewoon met laarzen naar toe kan. Een
das mag ook, zelfs de combinatie is toegelaten. Tijdens een hapje en een drankje wordt
er aan de hand van een powerpoint een beknopt overzicht gegeven van het voorbije
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jaar in het Landschap De Liereman. Foto’s
en toelichting bij beheerwerken, resultaten van de werkgroep studie en activiteiten
in het bezoekerscentrum komen aan bod
evenals de (her)verkiezing van enkele leden
van het bestuur. De speech zal kort zijn, de
receptie lang?
14 uur wandeling
16 uur start receptie + powerpoint + algemene vergadering
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De
Liereman

Filmavond Demain
Wat als oplossingen tonen en een optimistisch verhaal brengen de beste manier is om
de ecologische, economische en sociale crisis op te lossen? Cyril Dion en Mélanie Laurent vertrokken samen met een vierkoppig
team naar tien verschillende landen om te
begrijpen wat deze catastrofe uitgelokt heeft
en vooral hoe ze vermeden kan worden. Ze
ontmoeten pioniers die landbouw, energie,
economie, democratie en opvoeding her
uitvinden. Door deze positieve en concrete
initiatieven samen te brengen, ontdekken ze
hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen
zien ...
Zaterdag 3 maart om 20 uur

Uit het winkeltje / Warme nestjes
Vogels geven de tuin iets extra’s. Ze zijn
leuk, levendig en brengen gezelligheid. Ze
maken deel uit van je leefomgeving. Hoeveel vogels in je tuin zingen, broeden en
eten hangt (voor een groot deel) af van jou
als gastheer of gastvrouw.
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In het kader van de nationale Week van de
Nestkast willen we ons ruim assortiment
aan nestkasten in de kijker zetten. Houten,
houtbetonnen, groot, klein … je vindt ze in
alle maten en soorten. Voor iedere tuinvogel
een nestje. Je kan de vogels helpen door het
ophangen van een nestkast. In principe kan
dit het hele jaar door, maar de beste periode
is vanaf het najaar tot vlak voor het begin
van het broedseizoen.Op www.weekvandenestkast.be vind je o.a. meer info over welke
nestkast past bij welke vogel en tips voor het
ophangen van een nestkast.

Nieuw:
• set wenskaarten herfst en winter
• Heidebeheer, moderne methoden in een
eeuwenoud landschap
• Waarom wespen rupsen hersenspoelen
Originele kerstgeschenken voor het goede
doel
In het winkeltje in het bezoekerscentrum kan
je terecht voor leuke spulletjes voor jong en
oud. De opbrengst wordt integraal gebruikt
voor het aankopen van nieuwe natuur. Hoe
meer je shopt, hoe meer natuur!

Boekbespreking van boeken te koop in ’t Winkeltje van
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Orchideeën van Europa
Auteurs: Bo Mossberg en Henrik A. Pedersen
Uitgever: Kosmos
Aantal blz.: 208
Een schitterende gids die alle wilde orchideeën van
Europa beschrijft, met specifieke aandacht voor Nederland en België …
Veel gidsen onderscheiden zoveel soorten, dat ze
door niet-biologen haast niet te onderscheiden zijn.
Dit boek heeft echter een andere opzet die heel praktisch werkt en het zo tot een overzichtelijk naslagwerk voor thuis en onderweg maakt. Daarbij zijn de
illustraties van Bo Mossberg opvallend mooi: goed
gedetailleerd om determinatie te vergemakkelijken,
maar ook echt artistiek, waardoor het boek ook nog
eens heel aantrekkelijk is om door te bladeren.

Veldgids Vogelzang
Auteur: Dick de Vos
Uitgever: KNNV
Aantal blz.: 288
Vogels herkennen aan hun zang en roep - met gratis
vogelgeluiden-app!
Deze veldgids beschrijft de zang en roep van 200
Europese vogelsoorten. De soorten zijn geselecteerd op trefkans en zeldzaamheid. Via eenvoudige
determinatiesleutels is het gemakkelijk om de juiste
vogelsoort bij het geluid te vinden. Per soort zijn de
zang en roep beschreven en in beeld gebracht met
sonogrammen. Prachtige foto’s en beschrijving van
gedrag, voorkomen en leefgebied alsmede verspreidingskaartjes, maken de gids compleet.
• 200 vogelsoorten herkennen aan hun zang
• duidelijke sleutel en beschrijvingen
• inclusief vogelgeluiden app (per soort meerdere geluiden!)
• ook geschikt voor vogelcursussen en -excursies

23

Vrijwilligersgroep in de kijker

Dierenverzorgers Landschap De Liereman
Hoe werden jullie vrijwilliger bij Natuurpunt?
Luc Claessens nam jarenlang de verzorging
van de paarden op zich. Toen hij zijn vrijwilligerswerk stopte,
werd een werkgroep
opgericht omdat niemand het zag zitten
om helemaal alleen
de vele taken van
Luc over te nemen.
Annemie solliciteerde
op de vacature voor
dierenverzorger op de
Facebook-pagina van
het
bezoekerscentrum. Navraag leert
dat er vele wegen zijn
om toe te treden tot
de dierverzorgingsgroep: Ludo b.v. is al
vanaf de jaren ’90 bij
het begrazingsproject
met Shetlandpony’s
betrokken. Anderen
werden
persoonlijk
aangesproken of hielpen vroeger al eens
bij het verzetten van
flexibele netten voor
schapen. Ook familiebanden en de ‘lokroep
van het bezoekerscentrum’ worden opgegeven als reden waarom men nu meehelpt. De
totale groep telt nu 12 vrijwilligers.
Annemie was in een vorig leven professioneel paardenverzorgster en bracht heel wat
knowhow in de groep. Daarnaast kreeg de
groep een opleiding door de verantwoordelijken van Natuurpunt over toezicht, omgaan
en verzorging van de Gallowayrunderen.

Welk vrijwilligerswerk doen jullie precies?
Dat valt samen te vatten als verzorging en
controle van de dieren. Praktisch houdt dat
in dat er dagelijks mensen op de verschillende locaties waar dieren staan, op het terrein
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gaan om te controleren of de drinkpompen
naar behoren werken. Bij harde wind worden de afrasteringen nagekeken en eventueel omgevallen bomen verwijderd. De die-

len. Verder werken we ook samen met een
landbouwer die enkele van zijn koeien in het
natuurgebied laat grazen.

Waarom doen jullie dit? Wat is jullie
belangrijkste drijfveer?
Omdat we graag in de natuur zijn en met
dieren werken. Het door de natuur struinen
of de wisseling van de seizoenen waarnemen, zijn op zich al een beloning voor het
werk dat we doen. Annemie vertelt dat ze bij
de opstart van de werkgroep zelf geen dieren meer had om te verzorgen. Ze zag hierin
een kans om haar jarenlange ervaring als
professioneel verzorger verder te zetten. En
natuurlijk omdat ook dieren in een natuurgebied de beste zorgen verdienen.

Op welke verwezenlijkingen zijn jullie trots?
Dat in samenwerking met een dierenarts
een ziek dier toch een benarde medische
situatie doorkomt en je het achteraf nog ziet
floreren tegen alle verwachtingen in. Je hebt
dan veel geduld, liefde en inzicht nodig in de
vereiste zorgen.
We merken ook dat de pony’s, runderen en
schapen voor veel bezoekers een aantrekkingspool zijn.

Wat is een leuke anekdote die jullie mee-

ren zelf worden gecontroleerd op mogelijke
verwondingen, het normaal stappen, ooginfecties en de aanwezigheid van oormerken.
Het kappen van de hoeven van de pony’s
deden ze vroeger zelf, maar dat wordt nu
uitbesteed aan een hoefsmid.
Het voorbije jaar werd in het Landschap De
Liereman gegraasd door 17 Shetlandpony’s,
10 Konikpaarden en in de lente/zomer de
kudde Galloway koeien. Zij vallen onder de
verantwoordelijkheid van onze groep dierenverzorgers. Daarnaast wordt er nog tweemaal gedurende 10 dagen een geherderde
kudde van 200 schapen ingehuurd van de
vzw Kemp. Een tiental schapen van één van
onze vrijwilligers graast op kleinere perce-

maakten tijdens jullie vrijwilligerswerk?
Een pony werd samen met een andere pony
verzet naar een andere kudde. Ze ondernam
onderweg alles om los te raken van het touw
en mij. De andere pony was zo braaf en liep
goed mee met mijn collega, terwijl mijn pony
mij meermaals tegen de grond werkte, in de
plassen en sloot trok en me flink op de proef
stelde gedurende de redelijk lange weg naar
de weide. Omdat ik niet losliet en ze niet kon
winnen, loopt ze nu in het vervolg héél braaf
mee aan het touwtje.
Twee jaar geleden vond Mil tijdens zijn ronde een onontplofte obus uit de tweede wereldoorlog. DOVO werd erbij gehaald om het
springtuig op te ruimen.
Het gebeurt elk jaar wel dat je op je ronde
een rund meer telt dan de vorige keer. Dan
is er een kalf geboren!

Waarvan dromen jullie voor de toekomst?
Een gezonde en mooie kudde dieren van
allerlei leeftijden die hun steentje bijdragen
aan een evenwichtig natuurbeheer in het
gebied.
Dat wij nog héél lang hun verzorger kunnen
en mogen zijn. Het is onze passie en hopelijk ons lang leven.

Het Eksternest,

een bijzondere bezoekersruimte
Er broeit wat op natuurdomein de Eksterheide in Beerse. Natuurpunt nam het hoevecomplex in concessie van eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en zocht
een innovatieve partner die er activiteiten wil
ontwikkelen.
Theaterwerkplaats HETGEVOLG uit Turnhout werd geselecteerd uit 200 projecten.
De leegstaande gebouwen van de boerderij
aan de Weerstanderstraat in Beerse krijgen
een tweede leven want Natuurpunt bouwt er
een natuurbeheerbedrijf uit en theaterwerk-

plaats HETGEVOLG start er een groeicentrum voor sociaalartistieke projecten. De
boerderij heeft alle troeven in handen om
een aantrekkingspool te worden voor de
hele streek. Natuurpunt en HETGEVOLG
maken daarom samen ook werk van een bijzondere bezoekersruimte: Het Eksternest.

Waarom ‘Het Eksternest’ als naam?
Eksternesten zijn opvallende en herkenbare constructies, die door beide partners
gemaakt worden. Naast eksters maken ook
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uilen en eekhoorns wel eens gebruik van de
warrige takkennesten met een koepeltje.
Zo’n eksternest staat dan ook symbool voor
de samenwerking tussen Natuurpunt en
HETGEVOLG. Natuurpunt en HETGEVOLG
willen deze ruimte met de buurt delen. Het
is de plaats die we samen bouwen en waar
bezoekers van de boerderij elkaar kunnen
ontmoeten. Een ruimte waar je iets kan drinken, eten, verpozen voor of na een wandeling, nadenken, experimenteren …

Het Eksternest moet nog gebouwd worden.
Sterker nog, er kan zelfs nog niet gestart
worden. De huidige gewestplanbestemming
laat de plannen van Natuurpunt en HETGEVOLG voor Het Eksternest niet toe. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
op basis waarvan een herbestemming van
de boerderijsite mogelijk is, moet hieraan
verhelpen. De Vlaamse Overheid heeft
hiervoor het initiatief genomen. Ook de toegankelijkheid tot de boerderijsite ligt moeilijk.
Hier wordt o.a. door het gemeentebestuur
Beerse naar een oplossing gezocht in het

kader van het mobiliteitsvraagstuk voor de
Kanaalzone Beerse-West. Natuurpunt en
HETGEVOLG hopen wél begin 2019 aan de
slag te kunnen.
Betekent dit dat er in afwachting daarvan
niks gebeurt? Integendeel. Ruim 400 toeschouwers zakten half augustus af naar de
eerste voorstelling van Theaterwerkplaats
HETGEVOLG. Daar toonde ze in de hoevegebouwen haar eerste voorstelling op locatie met als titel ‘Verzet, Eksterheide ademt’.
Voor én na de voorstellingen konden de
toeschouwers terecht in de bar die door
De Kievit in een oude circustent werd verzorgd. De bezoekers werden tijdens ‘Verzet,
Eksterheide ademt’ ook geïnformeerd over
de Droomdag van Natuurpunt en HETGEVOLG die doorging op 24 september jl. Tijdens de Droomdag kon je uitzonderlijk een
kijkje nemen in de leegstaande gebouwen
en werd door Natuurpunt en HETGEVOLG
een woordje uitleg gegeven bij hun plannen
op de boerderijsite. Na de rondleiding konden bezoekers zich bij De Kievit opgeven
als toekomstige vrijwilligers voor Het Eksternest én hun eigen droom voor de site

voorbereiden.
Hiervoor
zochten we op de Droomdag ‘verhalenvertellers’.
Elf (11) enthousiastelingen gaven zich reeds op.
In het voorjaar van 2018
(6 avonden op dinsdag of
donderdag + 2 excursiedagen op zaterdag, verspreid over maart, april
en juni) organiseert De
Kievit een vrijwilligersvorming voor deze verhalenvertellers. Tijdens deze
vorming word je ingewijd
in de geheimen van het
gebied, krijg je info over
typische dieren en planten en inzicht in ecologie
en natuurbeheer. Er wordt
je ook geleerd hoe je een
boeiende wandeling uitstippelt en je eigen enthousiasme kan overbrengen op bezoekers.
Voor deze vrijwilligersvorming kan je je nog steeds
opgeven via natuurpuntdekievit@gmail.com.
Praktische info over de
vorming (wat, waar, wanneer) krijg je ook via dit
© Herman De Poorter
mailadres.
Naast verhalenvertellers
meegeven in een ‘Dromenbus’. Ruim 90 geop korte termijn, zoeken we op iets verdere
ïnteresseerden zakten, verspreid over voortermijn ook vrijwilligers voor de uitbouw en
en namiddag, af naar de Droomdag. Ruim
uitbating van Het Eksternest. Heb je een
31 personen (dat is een respons van 1 op
hart voor de natuur, theater of allebei? Zet
3) vulden een briefje in waarbij ze zich opdan mee je schouders onder Het Ekstergaven als geïnteresseerde en/of vrijwilliger
nest.
voor Het Eksternest.
Wil jij graag de laatste nieuwtjes ontvangen
Verhalenvertellers
over Het Eksternest? Of misschien is vrijwilligerswerk in Het Eksternest iets voor
Natuupunt De Kievit zal in de toekomst groejou? Geef dan een seintje aan Natuurpunt
pen die naar de theaterwerkplaats komen,
De Kievit via natuurpuntdekievit@gmail.com
ontvangen én wegwijs maken in het gebied.
Hoewel een echte start van Het Eksternest
maar kan nadat alle vergunningen en toe- Het bestuur van De Kievit
latingen een feit zijn, willen we ons al wel

© Astrid Josten
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De Natuur door het oog van de Camera
René Van Echelpoel

Op zaterdag 10 februari 2018 om 20.00 uur
toont natuurfotograaf René Van Echelpoel
aan de hand van digitale projectie op groot
scherm, zijn nieuwste collectie natuurfoto’s
in het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman.
René Van Echelpoel (° Retie 1954) woont in
Oud-Turnhout en beoefent reeds vele jaren,
zeer gedreven, zijn passie “de natuurfotografie”.
De fotograaf trekt in alle seizoenen naar
diverse natuurgebieden in België, naar de
Zeeuwse eilanden, de Veluwe, Friesland in
het hoge noorden van Nederland en regelmatig ook naar het Eifelgebergte in Duitsland of naar Frankrijk en Oostenrijk, allemaal
streken en gebieden met een eigen karakter
en biotoop en een specifieke fauna en flora.
De leegte, de stilte, de grootsheid maar bovenal de schoonheid van de natuur is hem
tot op vandaag bijzonder blijven boeien. Zijn
steeds groeiende belangstelling voor alle facetten van de natuur heeft zijn ambitie om al
die pracht, met behulp van zijn camera, tot in
detail op beeld vast te leggen meer en meer
vorm gegeven.
Ontelbare uren vrije tijd, ontzettend veel geduld, uren observatie in bos en veld, maar
zeker ook zijn gedrevenheid en een gedegen kennis van de Europese fauna en flora,
hebben zich doorheen vele jaren vertaald
in een bijzondere collectie foto’s, stuk voor
stuk gemaakt met heel veel oog voor licht en
compositie, maar vooral ook met heel veel
zorg voor detail.
Tijdens de voorbije jaren behaalde René Van
Echelpoel met zijn collectie natuurfoto’s, intussen uitgegroeid tot een echt levenswerk,
diverse onderscheidingen en medailles bij
fotowedstrijden doorheen heel Europa, Azië
en Amerika. Hoogtepunten daarbij zijn de
twee tweede plaatsen op de wereldranking
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voor natuurfotografen, jaarlijks opgemaakt
door de Photographic Society of America,
tweemaal winnaar van het Open Nederlands
Kampioenschap Fotografie, winnaar van de
Staatsmeisterschaft 2012 in Oostenrijk en
begin dit jaar nog mocht hij de Cultuurprijs
2016 van de Gemeente Oud-Turnhout in
ontvangst nemen voor zijn jarenlange verdienste op het vlak van de natuurfotografie.
De fotograaf zal aan de hand van zijn boeiende collectie foto’s, samengesteld uit een
grote verscheidenheid aan landschappen
en een hele reeks vogels en diersoorten,
allemaal gefotografeerd in hun eigen specifieke leefwereld, trachten een duidelijk beeld
te geven van hoe indrukwekkend mooi en
boeiend de natuur, ook hier vlak bij ons, toch
wel is.
De fotovoorstelling is vrij toegankelijk.
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BELEVENISVANGER

Zie meer, beleef meer

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:
project 7115:
project 7005:
project 7031:
project 7742:
project 7252:
project 7716:

Kempisch Reservatenfonds
Winkelsbroek en Drintjen Queten
Frans Segersreservaat		
Tikkebroeken			
Schrieken			
Steenovens			
Turnhouts Vennengebied		

AFGEBEELD PRODUCT:
LEICA NOCTIVID 10 X 42

Noctivid 8 x 42 & 10 x 42
Geïnspireerd op de Athene noctua, het symbool van
wijsheid, kennis en waarneming. De perfecte combinatie
van

briljante

lichttransmissie,

sterke

contrasten

en

natuurlijke kleuren levert beelden op met een buitengewone
diepte

en

maakt

kijken

tot

een

nieuwe

Kasterlee

belevenis.

Bekijk de Leica verrekijkers op fotokonijnenberg.be/leica

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

project 7018:
project 7788:
project 7048:
project 7808:
project 7705:
project 7770:
project 7034:

Landschap De Liereman
Witte Netevallei
Biezen
Zwart Goor, Merksplas
Kijkverdriet
tussen Wamp en Neten
Van de Velde reservaat

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

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

www.gageleer.be

