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Moorden aan het Boshuis in Ravels   blz 17

Nieuws uit het Bezoekerscentrum blz 30

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

Met de fiets gluren bij de buren ...

De Maat blz 4

Mijn favoriete vervoersmiddel is - met lengten voorsprong - de fiets. Als jonge snaak vond ik 
het al de ideale manier om mijn ruime omgeving te verkennen. Je vertrok zonder duidelijke 
bestemming en via allerlei uiterst aantrekkelijke paadjes en veldwegeltjes geraakte je als-
maar verder van huis. Vaak wist je na een tijdje dan ook absoluut niet meer waar je was … 
Je leerde door scha en schande allerhande truukjes om minder vaak verloren te rijden en na 
verloop van tijd werd je territorium alsmaar groter. Een ongelooflijk gevoel van vrijheid en je 
helemaal thuis voelen in de natuur vormden de beloning.
De laatste tijd neem ik ook voor verdere verplaatsingen de fiets. Zo moest ik gisteren naar 
Lier en ben dan vanaf Viersel de Kleine Nete gevolgd tot in de Pallieterstad. Het was puur 
genieten van de (ik citeer Natuurpunt) “slingerende, oerkempense rivier die het landschap 
bepaalt van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbos-
sen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes.”
Plots kwamen vanaf zo’n zijriviertje twee luid roepende ijsvogels langs gescheerd en even 
voordien had ik een overstekende egel voorrang moeten geven. Het landschap nam me 
zodanig in beslag dat ik Lier pardoes voorbijgereden ben … 
Ook in dit nummer kan je ‘gluren bij de buren’ … Frans Emmerechts en Jef Sas nemen je 
mee naar De Maat, een zeer waardevol natuurgebied langs de weg van Balen naar Mol-Pos-
tel, in het noorden van Mol-Rauw. Met de fiets …?
De redactie wenst al haar lezers een prettig eindejaar en een voorspoedig 2020!
Karl Wouters
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Gluren bij de buren: De Maat
De Maat is een waardevol natuurgebied 
langs de weg van Balen naar Mol-Postel, in 
het noorden van Mol-Rauw. Het is eigendom 
van de gemeente Mol. Natuurpunt draagt 
zorg voor het beheer en organiseert er wan-
delingen. De Maat is van deelgebied Den 
Diel gescheiden door het Kempens Kanaal 
(Bocholt-Herentals). Dit kanaal wordt ter 
hoogte van De Maat overspannen door één 
van de laatste originele baileybruggen, nog 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd. 

Hoe was het vroeger?

De oudst bekende vermelding van het gebied 
dat nu De Maat heet, dateert al uit de 8ste 

eeuw. Het was eigendom van de Noord-Ar-
tesische abdij van Corbie en zou dat hon-
derden jaren lang blijven. Zo gaf de abdij, 
in 1381 nog, toelating aan de inwoners van 
Mol, Dessel en Balen-Rijsbergen om haar 

‘Corbiese (of Nere) Maatheide’ oppervlak-
kig te gebruiken voor het maaien van hei-
de en voor het laten weiden van huisdieren. 
Het gebied was vrij ontoegankelijk. Het was 
bezaaid met vennen en drassige heideop-
pervlakten en vormde een echte hindernis 
voor alle mogelijk verkeer. Dit bleef zo tot 
omstreeks 1610. Toen werden er, onder het 
flexibele bewind van nieuwe voogdijheren 
en afgekeken van de Postelse monniken, 
kunstmatige treksloten en ontwateringsrio-
len aangelegd. Het overtollige water kon nu 
wegstromen zodat, na verloop van tijd, ‘het 
moer zich resolveerde tot turf’. Jarenlang 
gingen de inwoners dan turf uitgraven. De 
heren eisten daar echter hoge geldsommen 

voor die de inwoners weigerden te betalen. 
Na een tijd werd de activiteit van hogerhand 
stilgelegd. Ook spriet of prits, zoals het in 
vorige eeuwen klonk, vond al afzet. Op de 
Ferrariskaart van het gebied (1776) zijn ech-

ter nog weinig sporen van al die graverijen 
te zien. Het landschap was opnieuw een hei-
dewildernis geworden. Men joeg er op vos-
sen en ving er, met klemmen, otters die men 
dan met de schop doodsloeg . In 1846 kwam 
het Kempens Kanaal tot stand. Het deelde 
het gebied – dat ondertussen eigendom 
was van de gemeente Mol - in tweeën. De 
Staat maakte de gemeentegronden rijp voor 
ontginning om ze te kunnen verkopen aan 
particulieren. Er werd een bevloeiingspro-
ject opgezet met ‘wateringen’. Dit moest het 
mineralenrijke kanaalwater verdelen over de 
terreinen. Enkele maatschappijen en begoe-
de heren kochten de voor irrigatie klaarge-
maakte gronden en bouwden ze om tot mooi 
groen hooiland. Om de gronden te verbete-
ren lieten ze onder meer, met schuiten, het 
vettige slijk aanvoeren dat in de Antwerpse 

dokken uitgebaggerd werd. Kenmerkend 
voor de wateringen waren de nogal opval-
lende woningen die de eigenaars er optrok-
ken. In de hooitijd werkten er honderden 
mensen. Niet iedereen was daar even ge-

lukkig mee. Zo vermeldt een parochiaal ver-
slag van Mol-Rauw uit de jaren 1900: ‘Met 
de hooitijd is het een tijd van verderf in de 
parochie, aangezien er honderden personen 
van beide geslachten uit alle de omliggen-
de dorpen bijeenkomen om te maaien en te 
hooien’. Na het binnenhalen van de toemaat 
bleef er werk, vooral voor het reinigen van 
de grachtjes, het permanent onderhouden 
van de dijken, de schutten, de sluizen en an-
dere constructies. 
Hooi was in die periode dé brandstof voor 
het transport en daarom economisch erg be-
langrijk. Het transportmiddel bij uitstek was 
immers het paard. In de steden reden er 
paardentrams en ook de binnenscheepvaart 
gebruikte het paard als trekmiddel. Grote 
afnemers van het hooi van de wateringen 
waren de militairen (Leopoldsburg), de rijks-

wacht en het openbaar vervoer. Het hooi 
werd vanuit de wateringen per boot naar de 
afnemers gebracht. In de jaren 1930 werd 
paardenkracht echter stilaan vervangen 
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door de kracht van motoren. De prijs van het 
hooi daalde snel. Dit had gevolgen voor de 
wateringen. De exploitatiekosten werden te 
hoog en ze werden omgevormd tot aanplan-
tingen met populieren. In 1938 werd het do-
mein De Maat te koop gesteld. Het was ruim 
110 ha groot. De gemeente Mol kocht het 
aan voor 2.282.027 frank. 

Spriet

Hierboven werd al even melding gemaakt 
van het voorkomen van spriet (of prits) in de 
ondergrond. Het ontstaan van die sprietla-
gen situeert zich in de prehistorische perio-
de boven-Plioceen (Tertiair) of onder-Pleis-
toceen (Kwartair). Ze bestaan hoofdzakelijk 
uit hout. Ontzaglijke hoeveelheden hout 
werden met zeestromingen meegevoerd tot 
op plaatsen waar de stroming minder sterk 
was. Ze stapelden zich op en werden be-
dekt met een laag slijk en zand. Toen de zee 
zich terugtrok werd het hout, onder druk van 
de dekzanden, omgevormd tot een product 
van lignietachtig hout dat men op een diep-
te van 3 tot 30 meter onder de oppervlakte 
aantreft, in lagen van 1 tot 3 meter dik. De 
exploitatie van spriet in De Maat kwam ten 
volle tot bloei tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Het gebied werd doortrokken met 
grachten en gaten, waaruit de spriet werd 
ontgonnen met behulp van rieken en gaffels. 
Met kruiwagens, hand-, honden-, ezels- en 
paardenkarren werd de spriet door de bevol-
king weggevoerd om hem als brandstof te 
gebruiken. Later werd de grond door de ge-
meente verhuurd aan verschillende firma’s 
die de spriet op industriële wijze ontgonnen. 
Het bracht haar zoveel geld op dat ze in 
staat was de bevolking tijdens de oorlogsja-
ren vrij te stellen van belasting. Na de oorlog 
verloor de spriet aan waarde, zodat de ge-
meente op het einde van 1949 de sprietge-
schiedenis afsloot.

Natuurreservaat

Na de sprietuitbating bleef er een soort van 
maanlandschap over en kwam er water in 
de putten te staan. Rust en stilte waren ech-
ter wel weergekeerd in De Maat en acht jaar 
lang was het gebied een paradijs voor jagers 
en vissers. Op het einde van 1957 stelde de 
gemeente de terreinen voor een periode van 

30 jaar onder het beheer van De Belgische 
Vogelreservaten. Die vereniging was pas vijf 
jaar voordien opgericht en had toen Snep-
kensvijver in Lichtaart aangekocht, een van 
de eerste natuurreservaten in ons land. Het 
reservaat De Maat had toen echter nog niet 
dezelfde oppervlakte als het huidige natuur-
gebied. Zo werd tussen 1958 en 1985 het 
deelgebied Verkallen door de gemeente als 
stortplaats voor huisvuil gebruikt. Na de slui-
ting ervan werd ze afgedekt met een klei- en 
zandlaag en omgevormd tot een mooi stukje 

Kempense heide, met een wandelpad dat 
onlangs werd opengesteld voor het grote 
publiek. De heuvels geven je nu het gevoel 
in Schotland te wandelen. In het begin van 
de jaren 1960 werden bij de start van de uit-
bating van de zandwinningsput Mol-Rauw, 
dekzanden gebruikt voor het opvullen van 
een 10 ha grote zone van het natuurreser-
vaat bestaande uit vijvers en rietvelden, en 
in 1970 werd de noordkant van het reservaat 
opengesteld als visvijver voor de inwoners 
van de gemeente Mol. Bij de huurverlenging 
in 1987 werden tussen de natuurvereniging 
(die inmiddels Natuurreservaten heette, en 
later samen met De Wielewaal Natuurpunt 

zou worden) en de gemeente afspraken ge-
maakt die een modern natuurbeheer toelie-
ten. Zo werd een co-conservatorschap inge-
steld, wat de gemeente toeliet zelf actief aan 
het beheer mee te werken. 6 ha wateringen 
werden hersteld en een begrazingsproject 
met Noorse Fjordenpaarden en met Schot-
se Hooglandrunderen werd opgezet. De im-
posante dieren lopen nu nog vrij rond in de 
deelgebieden De Maat en Klein Verkallen. 
Door hun graasgedrag houden ze een ge-
varieerd landschap in stand. In het westelijk 
heideterrein zorgen Kempische heidescha-
pen dan weer voor het gepaste natuurbe-
heer.

Natuurparel aan de Molse kroon

Restanten van de wateringen, de populie-
raanplantingen en de sprietputten bepalen 
momenteel het uitzicht van De Maat. Het 
landschap bestaat uit een mozaïek van 
hooilanden, loofbossen (waaronder een 
mooi eikenberkenbos), droge en vochtige 
heide, moerasbossen, vennen en ondiepe 
vijvers met brede rietkragen. Het terrein 
is 257 ha groot. De Maat is aangeduid als 
Europees Vogelrichtlijngebied én als Eu-
ropees Habitatrichtlijngebied. Het grootste 
deel van de oppervlakte (ca 150 ha) is al 
officieel als natuurreservaat erkend. Naast 
algemene broedvogels en overwinteraars 
zoals roerdomp, brilduikers en nonnetjes 
hebben ook zeldzamere soorten als ijsvo-
gel, boomleeuwerik, nachtegaal en wespen-
dief er hun vaste stek. In het oosten van het 
gebied bevindt zich een broedkolonie van 
enkele tientallen aalscholvers en op enke-
le plaatsen aan de zandput van Mol-Rauw 
broeden oeverzwaluwen in kolonies in ver-
ticale zandige oevers. Af en toe kan je een 
zeldzame gast aantreffen, zoals een vis-
arend op najaarstrek. In februari 2015 werd 
zelfs een zeearend waargenomen. Jaarlijks 
worden in het gebied jonge roofvogels ge-
ringd in nestkasten. In 2015 leverde dit on-
verwacht de ontdekking op van een nest 
steenmarters in een bosuilenkast. De laat-
ste jaren werden in het gebied ook sporen 
ontdekt van bevers. Op beelden van een 
cameraval kregen de beheerders in 2014 
de bever zelf te zien. Verder herbergt De 
Maat de rijkste libellenfauna van Vlaande-
ren. Ruim 50 soorten kan je er aantreffen, 

waaronder zeldzame uitschieters als band-
heidelibel, gewone bronlibel, vroege glazen-
maker, beekrombout, zuidelijke keizerlibel 
en vier soorten witsnuitlibellen, waaronder, 
recent nog, de sierlijke. In 2012 werd voor 
het eerst de aanwezigheid van de veenmol 
opgemerkt en werd een populatie gevonden 
van de zeldzame sluipwesp Megarhyssa 
vagatoria. Verder bij de insecten: veldkre-
kel, goudglanzende schalenbijter en kleine 
poppenrover. Deze laatste is de natuurlijke 
vijand van de eikenprocessierups. Tijdens 
zwoele voorjaarsavonden kan je luisteren 
naar prachtige concerten van roepende 
rugstreeppadden, zowel op De Maat als op 
Den Diel. In de groep van amfibieën en rep-
tielen vermelden we verder de hazelworm, 
de levendbarende hagedis, de ring slang, de 
Alpenwatersalamander, de vinpootsalaman-
der en de kleine watersalamander. De flora 
is al even indrukwekkend. Typisch Kempi-
sche planten als moeraswolfsklauw, zonne-
dauw en blaasjeskruid komen voor naast de 
kalkminnende bewoners van de wateringen, 
waaronder slanke sleutelbloem, herfsttijloos 
en vrouwenmantel. Erg zeldzame soorten 
die je er vindt zijn grote wolfsklauw, kleinste 
egelskop, moerasvaren en een mooie pa-
rasiet op wortels van populieren, de paarse 
schubwortel. 
Frans Emmerechts en Jef Sas
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Kort nieuws
Merksplas – nieuwe wandelwegwijzer

Natuurpuntafdeling De Kievit nam het ini-
tiatief om een wegwijzer met de oorspron-
kelijke drevennamen te plaatsen in ’t Zwart 
Goor in Merksplas. Dat gebeurde i.s.m. het 

gemeentebestuur en Toerisme Merksplas. 
Het herstel van de dreven en de heidepoe-

len stond ingeschreven in het ambitieuze 
beheerplan dat in 2011 opgemaakt werd. 
De afdeling droomt ook nog van de aanleg 
van een rolstoelpad. De herkomst van de 
drevennamen spreekt voor zich. Ze zijn ge-
inspireerd op waar ze naartoe gaan: Turn-
houtse Dreef, Rijkevorseldreef, Torendreef 
(richting kerk van Hoogstraten) … Het nieu-
we Hoogmoerheidepad dat vertrekt aan de 
kapel van Het Geheul heeft een lengte van 
11 km., met een verkorting van 7 kilometer. 
De Hoogmoerheide ligt verscholen tussen 
Het Geheul en het brongebied van de Mark. 

Turnhout – zitbank

Nog in de Hoogmoerheide kregen we een 
schenking: een aangename zitbank op een 
unieke plek! Met heel veel dank aan Jan van 
Kerckhoven en Bie Op de Beeck.

Ravels - Provinciale fietstocht De Schakel

Op zondag 28 augustus was het Boshuis 
te Ravels een van de vele vertrek- en stop-

plaatsen van deze jaarlijkse fietshappening. 
Een 20-tal vrijwilligers hebben onder een 
brandende zon de dorstigen gelest én dat 

waren er velen: 1270 fietsers kwamen langs 
en voor menigeen was dit een eerste ken-
nismaking met het engagement en de wer-
king van Natuurpunt!

Turnhout – teamdag van Janssen  
Pharmaceutica in het Vennengebied 

Op 3 oktober mochten we vijftig werknemers 
van Janssen Pharmaceutica verwelkomen 
in het Turnhouts Vennengebied om - in het 
kader van teambuilding - mee de handen uit 
de mouwen te steken bij het beheer van de 
heide.

En “beheerd” werd er! De massale opslag 
van jonge berken werd manueel verwijderd 
zodat struik- en dopheide opnieuw kunnen 
genieten van het zonlicht. Mannen en vrou-
wen hanteerden steekschoppen, bijltjes en 

ook de nieuw verworven “treepopper” die 
met alle gemak jonge bomen uit de grond 
kan trekken.
Volgende zomer zullen zowel wulp, nacht-
zwaluw als dagvlinders zich in dit heideter-
rein kunnen koesteren.

Oud-Turnhout – hulp gezocht bij de pad-
denoverzet

In het vroege voorjaar trekken onze amfi-
bieën weer naar hun voortplantingspoel om 
er hun eitjes in af te zetten. Als ze daarvoor 
een drukke weg moeten oversteken vallen 
er jaarlijks heel wat verkeerslachtoffers. 
Om dit te voorkomen helpen vrijwilligers de 
padden veilig naar de overkant. Zo ook in 
de Bergstraat te Oud-Turnhout. Dit jaar voor 
de 28ste keer. Na al die succesvolle jaren 
zijn we toch nog op zoek naar nieuwe vrij-
willigers die één ochtend of avond per week 
willen mee helpen padden overzetten. Heb 
je interesse, kom dan zeker naar de in-

foavond over “Onze Amfibieën” op 7 februari 
om 19.30 u. in het bezoekerscentrum van het 
Landschap De Liereman of stuur een mailtje 
naar paddenoverzet.oudturnhout@telenet.be.
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Bosklassen in Ravels ! 
Een verrijking, een verruiming !

Je hebt er misschien al eens vaag iets over 
gehoord, maar je weet niet wat het precies 
inhoudt, die bosklassen in het Boshuis van 
Ravels. Lees dan zeker verder. De bosklas-
sen bestaan reeds lang. Wij, Natuurpunt, 
hebben ze overgenomen van ANB en den 
Bunt toen we het Boshuis overnamen. En 

met succes! Tot grote voldoening van de 
scholen die vaste klant waren en van ons-
zelf. Scholen uit de omgeving (Turnhout, 
Ravels, Arendonk, Beerse …) of van verder 
weg (Gent, Antwerpen, Brussel) kiezen een 
thema uit het aanbod en komen dan met 
meestal twee klassen leerlingen voor een 
dag naar het Boshuis. Thema’s waaruit zij 
kunnen kiezen zijn o.a. kruiden, water, zon-
nesporen, oriëntatie, dieren, bomendokter … 
Voor thema’s van een hele dag is het stra-
mien ongeveer hetzelfde: het eerste half uur 
krijgen de kinderen in de chalet een aange-
paste inleiding met beelden (powerpoint). 
Nadien trekken we in groepen het bos in om, 

afhankelijk van het onderwerp, waterdiertjes 
te scheppen, zonnesporen te zoeken, krui-
den te plukken … en spelletjes te spelen. Na 
de middag volgt er een verwerking van wat 
we in de voormiddag hebben gezien of ver-
zameld: diertjes determineren, kruidenkoe-
ken bakken, water- en zonneproefjes doen. 

En natuurlijk ook heel 
wat spelletjes die bij 
het thema aansluiten. 
Het is een plezier de 
kinderen te zien genie-
ten van de dingen die 
de natuur te bieden 
heeft en als gids kun 
je zo de verwondering 
en de interesse in na-
tuur overbrengen op 
de jeugd. Zeker voor 
de kinderen uit de gro-
te steden die hier ko-
men in het kader van 
plattelandsklassen en 
daardoor een week 
op de ponyhoeve ver-
blijven, die nog nooit 
in een bos gespeeld 
hebben of nog nooit 
een koe zagen, zijn 
zulke dagen iets dat 
ze nooit meer verge-

ten. En het is fijn te weten dat wij zo bij deze 
jonge mensen de kiem kunnen leggen voor 
interesse in de natuur en een beter milieu. 
Ze hoeven niet alles te onthouden wat ze 
hier in een dag leren, maar als in hen een 
snaar wordt geraakt die het milieubewustzijn 
aanwakkert, hebben wij ons doel bereikt. Zij 
worden misschien wel de volgende genera-
tie natuurpunters waarvan de kiem ontstaan 
is in het Boshuis, tijdens de bosklassen. 
Heb je ook zin om gids te worden voor de 
bosklassen? Meld je vrijblijvend aan bij  
Willy Vangeel via willy.vangeel@pandora.be

Kasterlee – jong geleerd, oud gedaan
De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool De Waaier uit 
Kasterlee kregen van Natuurpunt Kasterlee een algemene les over de natuur. 
De daaropvolgende woensdag kwamen ze allemaal heel enthousiast in de 
Tikkebroeken beheerwerken uitvoeren om de daad bij het woord te voegen. 

Vogelwerkgroep Taxandria naar Falsterbö 
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Busuitstap naar Zeeland
en omgeving op zondag 2 februari 2020

Corvus corax

Traditiegetrouw trekken we tijdens de win-
terperiode met de bus naar Zeeland. Een 
hoogtepunt voor onze vogelkijkers. Ook 
een gelegenheid voor de minder ingewijde 
vogelkenners om kennis te maken met dit 
unieke gebied en zijn vele watervogels.
Naast het Waddengebied is dit één van de 
belangrijkste West-Europese overwinte-
ringsplaatsen voor duizenden vogels. Tij-
dens de winter verzamelen hier heel wat 
steltlopers, eenden en ganzen op de stran-
den, schorren en slikken.
We bezoeken de verschillende eilanden van 
Zuid-Beveland tot Goeree-Overflakkee waar 
heel wat van deze vogels zijn waar te ne-
men Een flinke wandeling staat ook op het 
programma om kennis te maken met zijn 
verschillende landschappen en zijn vogels. 
Steeds is men verwonderd welke rijkdom 

men hier te zien krijgt. Vorig jaar hadden we 
een zalig weertje. De verschillende steltlo-
pers lieten zich mooi zien, overal ontdekten 
we rot- en brandganzen. Aan Brouwersdam 
lieten steenlopers en paarse strandloper 

zich mooi zien. We werden ook verwend 
door twee zwarte zeekoeten, zowel in win-
ter-als in zomerkleed. Aan de Kwade Hoek 
zaten verschillende lepelaars en krombek-
strandlopers. Een mooie afsluiter van deze 
prachtige dag. 
Wandelschoenen, kijker en/of telescoop en 
knapzak meebrengen. Tijdens de middag 
gaan we proberen om ons eten te verorbe-
ren met een lekkere soep (dus enkele euro’s 
extra meebrengen)
Leiding: Paul Prinsen (014 43 73 63)
Praktische afspraken: vertrek om 6.45 u. 
aan het gemeentehuis van Oud-Turnhout, 
te Turnhout aan de pleinen Snollaerts ( krui-
sing Ringlaan-Graatakker) om 7 uur, om 
7.15 u. aan de kerk van Beerse-Centrum en 
om 7.30 u. aan de carpoolparking van Zoer-
sel. De kostprijs bedraagt 15 euro, JNM-ers 
en kinderen betalen 10  euro, niet-leden 
20 euro. Gelieve het juiste bedrag voor  
31 januari te storten op  
rek.nr BE47 0011 7859 6880  
tnv Natuurpunt Turnhoutse Kempen,  
Klein Engeland 20, 2300 Turnhout.

Wij vragen ook om eerst Ronny Jansen  
telefonisch te verwittigen na 18 uur op 
tel. 014 88 29 72.
Foto’s Eddy Devriese

Wat hebben de ‘Tower in Londen’, een be-
kende fabel van Jean de la Fontaine en de 
tekst over de trektellingen in deze winteredi-
tie met elkaar gemeen? Simpel: de raaf! 
De overlevering wil dat als er geen raven 
meer rond de Tower in Londen vliegen, het 
Britse Empire zal instorten, Brexit of niet. De 
fabel van de raaf en de vos leert ons dat het 
niet goed is om ijdel te zijn en het trektel-
nieuws leert ons dat de raaf dit jaar op zo 
wat alle telposten in onze regio gezien is. 
Gezien … en dus terug van weggeweest.
Vorige eeuw viel decennialang geen broe-
dende raaf meer te bespeuren in ons land. 
De zwarte superopruimer stierf zelfs offici-
eel uit als Belgische broedvogel. Maar van-
af 1980 begon de raaf aan zijn comeback 
en de laatste jaren duikt hij almaar vaker 
op. Met dank aan enkele herintroductie-
projecten in de Ardennen en in Nederland 
want raven zijn standvogels, geen trekvo-
gels. De laatste jaren werden in Vlaanderen 
zo’n 10 tot 15 raven per jaar gemeld en in 
Vlaams-Brabant en in Antwerpen nam hun 
aantal gevoelig toe.
Een raaf kan gemakkelijk verward worden 
met een zwarte kraai maar hij is nog een pak 
groter dan die laatste. Eerder het postuur 
van een buizerd. En er is vooral zijn ken-
merkende roep: een luide, diepe, raspende 
roep, twee- tot viermaal herhaald en tamelijk 
traag: ‘korr, korr, korr’.
Met hun groter formaat staan raven hoger in 
de voedselketen dan zwarte kraaien. Ze zul-
len dus nooit zo algemeen worden. Ze heb-
ben een veel groter territorium, zijn schuwer 
en houden vooral van rust. De soort wordt, 
in Vlaanderen, vooral aangetroffen in uitge-
strekte, beboste gebieden. Ze zoeken voed-
sel ver van de nestplaats en vliegen soms 
kilometers om in weilanden of kwelders te 
foerageren. De raaf is een alleseter. Hij heeft 
een voorkeur voor eiwitrijk, dierlijk voedsel 
en eet ook heel graag aas.
Mannetje en vrouwtje raaf zien er hetzelfde 

uit. Ze nestelen in een grote vork van een 
boom. Hun nest is een grote massa van 
takken met ruw plantenmateriaal, aarde en 
mos. Ze hebben één broedsel per jaar met 
doorgaans 4-6 eieren.    
Omdat raven soms moeilijk te onderschei-
den zijn van kraaien, is het moeilijk om de 
precieze verspreiding of de betrouwbaar-
heid van gegevens in te schatten. Ondanks 
zijn formaat, worden raven al snel over het 
hoofd gezien in bosgebieden. Maar waarne-
mers die vertrouwd zijn met de roep zullen 
de soort snel opmerken. Puur op het zicht 
heb je best een kraai ter vergelijking, want 
behalve de wigvormige staart zijn veel van 
de andere kenmerken erg relatief. Een af-
zonderlijke vogel louter op grootte determi-
neren, blijft namelijk heel subjectief.
En je hoeft dus echt niet meer naar Londen 
om in onze contreien een raaf te zien …

Beschrijving: raaf, corvus corax. Grootste 
kraaiachtige: zwart met zwarte snavel, los-
se keelveren en in de vlucht ver uitsteken-
de kop, lange slanke, naar achter geslagen 
handvleugels, lange wigvormige staart. 
Bronnen: Wikipedia
De slimste vogelgids, Jan Rodts
Tirions vogelgids
Natuurbericht, Gerald Driessens, 23 maart 2017  
Foto: © Willy Vangeel
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Hoe overleven insecten 
in de winter ?

Nu we de dagen gezellig bij het haardvuur 
of centrale verwarming doorbrengen, zullen 
we ons wel eens afvragen hoe dieren (die dit 
comfort niet hebben) zich kunnen aanpas-
sen aan de winterse omstandigheden. Om 
te beginnen zijn er dieren die dit niet doen en 
gewoon vertrekken naar warmere oorden; 
daar heb je dan wel een paar sterke vleugels 
voor nodig. Het zal je dan ook niet verbazen 
dat het vooral vogels zijn die hier gebruik van 
maken. Van de meer dan 200 vogelsoorten 
die we hier kennen zijn er slechts een 20-tal 
soorten die je echt standvogel kan noemen, 
de rest trekt naar het zuiden.  Andere noor-
delijke vogels (o.a. ganzen) komen hier dan 
weer overwinteren. 
Daar waar planten mineralen en suikers op-
slaan in de wortels en bovengrondse delen 
laten afsterven, moeten de overwinterende 
dieren met hun hele hebben en houden de 
koude trotseren. Daar komen enkele com-
plexe trucs bij kijken. Zo schakelen insecte-
netende vogels om naar een menu van za-
den en zoogdieren krijgen een wintervacht 
of houden een winterslaap. Insecten span-
nen echter de kroon met enkele technieken 
die we meer in detail zullen bekijken.

Beschutting

Van de duizenden insectensoorten die trek-
ken zijn er slechts enkele tientallen (o.a. 
atalanta’s en distelvlinders) die gebouwd 
zijn om lange afstanden te kunnen afleggen. 
Alle andere moeten er in de eerste plaats 
voor zorgen dat ze beschut zijn voor wind en 
vorst. Schuilen in het strooisel, houtschors 
of zelfs onder de grond is hierbij een eer-
ste beschermingsmaatregel. Insecten die in 
het ei-stadium overwinteren, komen er nog 
het makkelijkst van af. Een ei heeft geen 
voedsel nodig en kan omwille van zijn kleine 
afmetingen op de meest gunstige plaatsen 
gelegd worden. Sommige insecten zoals 
eike- en sleedoornpage kunnen zelfs het 
best geïnventariseerd worden tijdens de 
winter omdat je dan hun eitjes kan terugvin-

den op de zon-zijde van de takjes van hun 
waardplant. 

Diapauze

Vele insecten moeten de winter echter door-
komen in larve, pop of volwassen stadium. 
Ze hebben hier een goede reden voor: als 
ze vroeg in het voorjaar al een levensstadi-
um kunnen overslaan, zijn ze bevoordeeld 
om eten te vinden op voorjaarsbloeiers en 
sneller aan hun voortplanting te kunnen be-
ginnen. Zo kunnen ze er zelfs in slagen om 
in een tweede generatie op hetzelfde jaar 
opnieuw te kunnen voortplanten. Wat er bij 
die groep insecten eigenlijk gebeurt, is dat 
ze in een tijdelijk ruststadium terecht komen: 
de zogenoemde diapauze. Alle activiteiten 
worden stopgezet en er wordt slechts een 
minimum aan energie verbruikt. Hoe kouder 
de temperaturen, hoe dieper de diapauze en 
hoe minder energie er verbruikt wordt. Tij-
dens zachte winters is het energieverbruik 
dus hoger. Door een verhoogde kans op 
schimmelinfecties maakt dat het overleven 
tijdens zachte winters soms moeilijker dan in 
koude winters.
Een typisch vlinder die als rups overwintert 
is de veldparelmoervlinder; ze groeperen 
zich met enkele tientallen in een nestje in het 

strooisel. Lensgalwespen maken dan weer 
gebruik van een woekering van het blad-
weefsel van eiken waarin hun larve ingekap-
seld zit. Witjes, landkaartje, boomblauwtje 

en oranje zandoogje overwinteren als pop. 
Citroenvlinder, kleine vos, gehakkelde aure-
lia en dagpauwoog overwinteren als 
volwassen vlinder. Ook de meeste 
mieren overwinteren als volwassen 
insect, ze verblijven dan in een win-
ternest maar zijn helemaal niet zo 
actief als in de zomer.

Anti-vries

Beschutting alleen is helaas niet 
voldoende om strenge vorst te 
overleven. Een bijkomend vernuf-
tig systeem dat insecten verkregen 
hebben, is iets wat we allemaal 
kennen van de ruitenwisservloeistof 
in onze auto. Ze kunnen namelijk 
tot 20% van hun lichaamsvocht in glycerol 
(= antivries) aanmaken. Vooraleer ze dit 
doen, gaan ze lichaamsvocht verwijderen 
door veel te urineren en gewoon alles ‘leeg’ 
te maken zodat er geen lichaamsvreemde 
stoffen meer aanwezig zijn. Daarop kunnen 
zich immers ijskristallen beginnen vormen. 
Het ene insect is daar al wat kundiger in dan 
het andere, vandaar dat we ook bij insecten 
kunnen spreken van noordelijke en zuide-
lijke soorten. De strafste prestaties zien we 
bij muggen; die kunnen in het poolgebied 
tot -30°C trotseren. In functie van die hoe-
veelheid antivries heeft elke soort echter 
toch nog zijn ‘superkoelingspunt’; daaronder 
gaan ze alsnog dood.
Tot slot nog die ene vraag waar velen onder 
jullie nog mee zitten: wat met die honderden 
wintermuggen? Wetenschappers hebben 

ontdekt dat ze nauwelijks kunnen eten en 
toch kunnen ze op winterdagen met een 
straaltje zon actief zijn. Blijkbaar hebben ze 
in hun larvestadium voldoende voedsel op-
genomen om in de winter nog actief te zijn. 

Wist-je-dat : 

Sommige insecten een diapauze ook ge-
bruiken om warme of droge extreme om-
standigheden te overleven? Zo kan een sa-
belsprinkhaan tot 8 keer in diapauze gaan 
om ongunstige periodes te overbruggen.
Rupsen van veldparelmoervlinder in de win-
ter zwart worden? Ze kunnen op deze ma-
nier optimaal dat tikkeltje zonnewarmte ab-
sorberen dat er in de winter is.

Van bepaalde kolonievormende insecten al-
leen de koningin de winter overleeft (hom-
mels, wespen)? Een hommelkoningin moet 
in het voorjaar helemaal alleen een nieuwe 
kolonie opstarten met het zaad dat ze van 
darren heeft bijgehouden van het vorige sei-
zoen.
De rups van het gentiaanblauwtje zich laat 
meevoeren naar het nest van een knoop-
mier en daar overwintert?

Tekst: Juul Appels
Bronnen : 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/over-
zicht-vlinders/
www.groennieuws.nl/hoe-overleven-insek-
ten-de-winter

Foto: © Gilbert Loos - Rups veldparelmoervlinder

Foto: © Gilbert Loos - Lensgalwesp

Foto: © Gilbert Loos - Rupsen Veldparelmoervlinder
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Aan het Boshuis in Ravels wordt de zoveel-
ste moord gepleegd. Vele passanten, bijna 
1280 fietsers van het fietsevenement ‘de 
Schakel’ op 25 aug. 2019, waren getuigen 
van dit spektakel. Het Boshuis in Ravels 
werd voor één dag omgedoopt tot Pieren-
hut waar dit drama plaats vond op de grond. 
Met in de hoofdrol een moeder die over lij-
ken gaat. De plaats van het misdrijf was aan 
de voorkant van het Boshuis en ook op de 
plaats waar de mensen zich inschreven of 
een stempel vroegen als bewijs van aan-
komst.

De bijenwolf is een zuster uit de graafwes-
penfamilie waarvan er in ons land 180 soor-
ten leven. De firma ‘List & Bedrog’ binnen 
het insectenrijk, die ten behoeve van het 
nageslacht onder andere wantsen, kakker-
lakken, snuittorren, bladluizen, cicaden, 
kevers, rupsen en grasmotten letterlijk de 
doodstuipen op het lijf jaagt.
Philantus triangulum, de bijenwolf, heeft 
het gezien op de honingbij. Deze graafwes-
pensoort (mannetje: 8-10mm; vrouwtje 13-
17mm) heeft een opvallend grote kop met 
aan de 
v o o r k a n t 
een geel 
kopschi ld 
dat op een 
k r o o n t j e 

lijkt. Het vrouwtje heeft een kroontje met 2 
punten en het mannetje een kroontje met 3 
punten. Het achterlijf heeft een uitgebreide 
gele tekening en lijkt door de mimicry wat 
op een limonadewesp. Een wolf in een wes-
penvacht. Ze nestelen solitair maar wel in 
kolonieverband met hun soortgenoten. De 
vrouwtjes graven hier hun nestholletje tus-
sen de stenen waartussen zich mul zand be-
vindt en dat voor een groot deel van de dag 
door de zon wordt beschenen. Mannetjes 
doen aan dit graafwerk liever niet mee en la-
ten de vrouwtjes rustig hun werk doen. Hier 
in de tuin van het Boshuis is de beste plek 
voor de misdaad. Daar staan namelijk vele 
bloemen en struiken met nectar die massaal 
door de honingbijen van Sven, onze plaatse-
lijke imker worden bezocht. 

De strik wordt gezet

Hier graaft ma bijenwolf op ingenieuze wijze 
haar nest. Eerst de hoofdingang die 20 cm 
tot een meter lang kan zijn. Achterin maakt 
zij vijf tot tien zijkamertjes, broedcellen van 
ongeveer zo groot als een duivenei. De in-
gang van het nest is gemakkelijk te herken-
nen. Wil je het bekijken, dan moet je meestal 
eerst door de knieën. Kleine hoopjes uitge-
graven zand worden door de bijenwolf voor 
de nestopening achtergelaten. Bijenwolven 
weten de plaats waar ze hun nest hebben 
gegraven exact terug te vinden door ba-
kens en opvallende kenmerken in de buurt 
van het nest. Verplaatst men deze wordt het 
moeilijk voor hen om hun nest terug te vin-
den. Voordat ze op jacht gaan, vliegen ze 
dus eventjes boven hun nest rond en pren-
ten zich de omgeving goed in.

De val klapt dicht 

Daar vliegt een niets vermoedende honingbij 
op ossentong. De tuin van het Boshuis staat 
vol met deze planten die veel honing en nec-
tar produceren. De bijenwolf is in staat met 
haar gevoelige reukzintuigen een bij van an-
dere insecten te onderscheiden. De honing-

Moorden aan het Boshuis in Ravels 
uit moederliefde

Foto: © Gilbert Loos - Bijenwolf vrouw
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KABo!-Kleurplaatbij likt de nectar uit de bloem en ineens is er 
de bijenwolf met een bliksemsnelle aanval. 
Ze stort zich op de bij en met haar poten 
grijpt ze de bij vast. Die valt onmiddellijk aan 
en probeert de bijenwolf te steken en gaat 
met haar uitgestoken gifangel in de verde-
diging. Doordat het chitinepantser van de 
bijenwolf hard en glad is, glijdt de angel van 
de honingbij keer op keer weg. Helaas heeft 
de honingbij wel een zacht lijf en wordt haar 
een verlammende steek toegediend. De 
bijenwolf grijpt de prooi vast en drukt haar 
achterlijf met de honingmaag plat tegen haar 
achterlijf. Daardoor moet de honingbij bra-
ken en loopt de nectar van haar tong die de 
bijenwolf gretig consumeert. Extra energie 
voor de zware karwei dat nu volgt.

Horror in de nestholte

Met de verdoofde bij onder zich begint de 
bij aan de terugtocht. Als het nest in zicht 
komt, draait zij er enkele rondjes al pende-
lend boven om er zeker van te zijn dat zij 

zich niet vergist. De nestopening is niet af-
gesloten en staat nog open en de honingbij 
wordt vakkundig naar binnen gewerkt. Eerst 
wordt het willoze slachtoffer in de juiste po-
sitie gelegd. Ma bijenwolf sleept zo gemid-
deld drie tot zes prooidieren het nest in. Pa 
bijenwolf die soms ook een handje helpt, 
laat het bij twee tot drie honingbijen. Maar 
de meeste mannetjes snoepen hun hele le-
ven lang heel braaf van de bloemen en la-
ten die lieve en werkzame honingbijen met 
rust. De provisie voor het nageslacht wordt 
in de broedcellen van de zijingangen gestopt 

en op het lijf van de laatst binnen gekomen 
bij wordt een eitje gelegd. In elke broedcel 
worden voor een mannelijke nakomeling 
2-3, voor een vrouwtje 3-6 prooidieren ge-
vangen. Het aantal te consumeren honing-
bijen bepaalt dus het geslacht. Per dag kan 
de bijenwolf ongeveer 10 bijen verschalken. 
Na drie dagen komt de larve reeds uit het 
eitje gekropen en kan zich meteen vol eten. 
Omdat de honingbijen niet zijn gedood maar 
zijn verlamd, zijn deze nog vers en worden 
levend opgegeten. De minst vitale delen van 
de bij worden hierbij eerst geconsumeerd. 
Deze maaltijd duurt maar ongeveer één 
week. Is dat gebeurd, spint de jonge bijen-
wolf een flesvormige cocon en wacht daarin 
de zomer van volgend jaar af om pas dan te 
verpoppen, waarmee de cyclus rond is. Het 
bijenwolfvrouwtje leeft ongeveer één maand 
en kan in die tijd zo’n 5 tot 8 broednesten 
verwerken voor haar nageslacht. Normaal 
vormt de soort echter geen bedreiging voor 
de honingbijvolken omdat zij maar geringe 
aantallen bijen vangt. De bijenwolf is trou-
wens ook geen algemene wespensoort. De 
aantallen wisselen nogal van jaar tot jaar en 
deze zijn blijkbaar het hoogst na een jaar 
met een warme zomer zoals vorig jaar het 
geval was. Uw potje honing is dus nog niet 
meteen in gevaar!

Tekst: Gilbert Loos

Foto: © Gilbert Loos - Bijenwolf met honingbij

Foto: © Ruud Van Der Horst - Bijenwolf 
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Haaklewie - activiteitenkalender  I

Alle 
zondagen

Zondagse wandelingen/themawandelingen
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Elke zondag een toffe gegidste wandeling! Gratis. Honden kunnen helaas niet mee. 

Een vrijwillige bijdrage in het nestkastje aan de toog wordt uiteraard erg 
gewaardeerd.

Meebrengen: wandelschoenen/laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Alle 
vrijdagen 
(niet op 

feestdagen)

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

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Wekelijks gevarieerde, nuttige werken! Welkom!
Meebrengen: aangepaste kledij
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

2020 - JANUARI - JANUARI - JANUARI - 2020

Woensdag 
1 januari

Nieuwjaarswandeling
Bijeenkomst: 13.30 u., Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhoven-

berg 43, 2360 Oud-Turnhout
Zet het nieuwe jaar goed in! 
Gratis. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: aangepast schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
4 januari

Driekoningenwandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 18.00 u., vertrek aan de stal “het schaddekot “ (achter de parking aan 

de Engelandhoeve naar rechts, de witte stal )
Korte wandeling voor kinderen met Caspar, Melchior en Balthasar. Na de wande-

ling cake en een warm drankje. 
Inschrijven: ten laatste vrijdag 27/12/2019 bij Richard Vergaelen  

lailah.richard1@telenet.be - deelname 5 euro per gezin,  
ter plaatse te betalen.

Meebrengen: kinderen mogen als koning verkleed komen
Einde: terug aan de stal 19.00 u., afsluiting 20.00 u.
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be 



Haaklewie - activiteitenkalender  IIIII Haaklewie - activiteitenkalender

Woensdag 
8 januari

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

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout 
Laat je verrassen door het geluid van de stilte. Stapvoets in stilte, een stiltewande-

ling in de natuur. Voel je de drukte in en om je heen in onze hectische wereld? 
Wil je graag meer rust ervaren in je hoofd? Wil je meer in contact zijn met 
wat er leeft in je lichaam? Wil je meer helderheid en meer ontspanning? 

Meebrengen: aangepaste schoenen en kleding waarmee je op de grond kan gaan 
liggen of een dekentje hiervoor.

Einde: 16.30 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
11 januari

Open Natuurwerkdag
Bijeenkomst: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Zin om mee te doen? Natuurpunt zorgt voor het nodige werkmateriaal!
Meebrengen: laarzen/werkschoenen, handschoenen.
Einde: 12.00 u.
Info: Luc Meul, 0477 23 50 64, luc.meul1@telenet.be

Zaterdag 
11 januari

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 09.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
 Kom je graag een dagje meehelpen in het TVG?
Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen, eventueel een bijltje of een kapmes, 

knapzak en drank.
Einde: 16.00 u.
Info: Win Bosmans, 0499 36 29 81, bosmanswin@gmail.com

Zondag 
12 januari

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Lange winterwandeling (8 km). Gidsen: Rik Hendrix en Win Bosmans. Honden kun-

nen aangelijnd mee.
Einde: 16.00 u.
Info: Rik Hendrix en Win Bosmans, 0479 76 08 10 of 0499 36 29 81,  

rik.hendrix@scarlet.be of bosmanswin@gmail.com

Zondag 
12 januari

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

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Op deze zondagswandeling is er extra aandacht voor mos. 
Gratis. Honden zijn helaas niet toegelaten.
Meebrengen: laarzen, wandelschoenen.
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Maandag 
13 januari

Wetenschapscafé in Barzoen
Bijeenkomst: 20.00 u., Barzoen, Warande, Turnhout
“Ecosystemen onder druk van het klimaat” door Sara Vicca, professor biologie aan 

de universiteit van Antwerpen.
Einde: 23.00 u.

Vrijdagen 
17 januari en 
14 februari

Winterbaravonden in de Liereman
Bijeenkomst: 17.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Nood aan een beetje warmte tijdens de koude wintermaanden? Kom dan naar de 

winterbaravonden van het Landschap De Liereman. Na het succes van onze 
zomerbaravonden stellen we ook deze winter ons terras twee vrijdagavon-
den open voor publiek.

Kom je verwarmen bij een knisperend kampvuur. 
De opbrengst van de winterbaravonden gaat naar het in stand houden van de kievit 

in en om het Landschap De Liereman.
Einde: 23.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Vrijdag 
17 januari

Driekoningenwandeling
Bijeenkomst: doorlopend vertrek vanaf 18.30 u., Bezoekerscentrum Landschap De 

Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Samen met je gezin op zoek naar de koningen. Kraak de code. Bij aankomst warme 

chocolademelk bij het knisperend vuur. Deelname is gratis. 
Einde: 21.30 u.
Meebrengen: zaklampje
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
18 januari

Werkdag in de Dombergheide
Bijeenkomst: 09.00 u., wandelknooppunt 73, Watertappingstraat, Turnhout
We werken alleen bij droog weer. Pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u.
Meebrengen: laarzen, handschoenen en werkkledij. Eventueel knapzak en drank.
Einde: 12.00 u.
Info: Peter Loyens, 0475 75 05 65, loyens.p@skynet.be

Zaterdag 
18 januari

Werkdag in de Schrieken in Beerse
Bijeenkomst: 09.00 u., IOK-parking , einde van de Beemdenstraat, 2340 Beerse
We pakken de opslag in Epelaar-Zuid aan. Soep en warme chocomelk voorzien. 

Werkmateriaal aanwezig.
Meebrengen: werkhandschoenen
Einde: 16.30 u.
Info: Daniël Josten, 0499 94 91 35

Zaterdag 
18 januari

Werkdag in de Tikkebroeken
Bijeenkomst: 09.00 u., stalletje in de Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee (51.279764, 

4.995602)
In de winter werken we elke 3de zaterdag in de Tikkebroeken. Soep en brood voor-

zien.
Meebrengen: laarzen, werkschoenen en -handschoenen
Einde: 12.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Zaterdag 
18 januari

Werkdag in de Brakeleer
Bijeenkomst: om 09.30 u., kijkplatform Brakeleer, 2370 Arendonk
Diverse klusjes.
Meebrengen: werkkledij
Info: Tom Snoeckx, 0478 57 29 98
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Zaterdag 
18 januari

Snoeien in het Kijkverdriet
Bijeenkomst: 13.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Snoeiwerk
Meebrengen: laarzen, materiaal aanwezig
Einde: 16.00 u.
Info: Daniel Coenen, 0495 60 76 88, danielcoenen@yahoo.com

Zondag 
19 januari

Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Thema: winters leven in het bos! Honden kunnen aangelijnd mee.
Meebrengen: laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be

Zondag 
19 januari

Nieuwjaarswandeling rond Lilse Bergen en de Schrieken te Beerse
Bijeenkomst: 13.30 u., Parking Hoofdingang Lilse Bergen
Een mooie periode om een frisse neus te halen na al dat feesten. We hebben ge-

kozen voor de omgeving rond de Lilse Bergen en de Schrieken. We gaan de 
omgeving bezoeken en zijn beheerwerken. Een ideaal moment om ideeën uit 
te wisselen voor het nieuwe jaar. Traditioneel sluiten we af met een drankje.

Meebrengen: wandelschoenen, kijker
Einde: 17.00 u.
Info: Daniël Josten, 0499 94 91 35

Zondag 
26 januari

Op zoek naar het bandietenmasker
Wanneer: 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 heide-

velden en hoogvenen. Aan zijn bandietenmasker is hij goed te herkennen. 
Een gids van de Natuurpunt Vogelwerkgroep Landschap De Liereman gaat 
met je op zoek naar deze deugniet. Vandaag dus een themawandeling voor 
volwassenen in het kader van Het Grote Vogelweekend. Deelname is gratis. 
Honden kunnen helaas niet mee. 

Meebrengen: laarzen, wandelschoenen, verrekijker
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Woensdag 
29 januari

Workshop: vogelvoer maken
Bijeenkomst: 14.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Speciaal voor de kleintjes! 
Einde: 17.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

2020 - FEBRUARI - FEBRUARI - FEBRUARI - 2020

Zaterdag 
1 februari

Werkdag in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 09.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Graag een dagje (of een halve ?) meehelpen in het TVG?
Meebrengen: laarzen, handschoenen en werkkledij, eventueel bijltje of kapmes, 

knapzak en drank.
Einde: 16.00 u.
Info: Win Bosmans, 0499 36 29 81, bosmanswin@gmail.com

Zaterdag 
1 februari

Fotovoordracht en lezing: Georgië
Bijeenkomst: 20.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Johan Schaerlaeckens en Ad Jansen laten u alle facetten van Georgië zien. Gratis. 

I.s.m. Wamp en Neten.
Einde: 22.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zondag 
2 februari

Busuitstap naar Zeeland
Meer informatie op bladzijde 12 in dit tijdschrift.

Zondag 
2 februari

Lichtmiswandeling
Bijeenkomst: 14.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee (51.278691, 

4.995301)
Op deze wandeling neemt de gids je mee in de wereld van sagen en legenden. 

Welke betekenis werd er aan onze bomen, struiken en kruiden gegeven en in 
welke rituelen werden ze gebruikt?

Nadien kan je in de stal nog wat bijpraten bij een drankje. En omdat het Lichtmis is, 
bakken we ook pannenkoeken! Honden kunnen helaas niet mee.

Meebrengen: wandelschoenen, laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Gui Verdyck, 0473 93 90 38, natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Vrijdag 
7 februari

Info-avond: onze amfibieën en hoe je ze kan herkennen
Bijeenkomst: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Is dat nu een pad of toch een kikker? Vind je het ook vaak lastig om te weten 

welk diertje je nu precies gezien hebt? We helpen je graag :) Als het niet te 
koud is zullen eind februari onze amfibieën uit hun winterslaap ontwaken 
en naar de voortplantingspoelen trekken. Dit is het moment waarop je deze 
fascinerende diertjes kan ontmoeten, maar ze herkennen is niet altijd zo 
vanzelfsprekend.

Deelname is gratis. 
Einde: 21.30 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
8 februari

Open Natuurwerkdag
Bijeenkomst: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Zin om mee te doen?
Meebrengen: laarzen/werkschoenen, handschoenen.
Einde: 12.00 u.
Info: Luc Meul, 0477 23 50 64, luc.meul1@telenet.be

Zaterdag 
8 februari

Jaarlijkse algemene ledenvergadering van afd. Turnhoutse Kempen
Bijeenkomst: 19.30 u., Theater Stap, Brugstraat 55, 2300 Turnhout
Terug- en vooruitblik, toelichting over de werkgroepen, ontwerp van het huishou-

delijk reglement, verkiezing van bestuursleden en een leuke quiz.
Kandidaten moeten zich vooraf melden bij Richard Vergaelen. 
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be
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Zondag 
9 februari

Gezinswandeling met je trouwe viervoeter
Bijeenkomst: 10.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Graag op stap mèt je hond? Snel de wandelschoenen aan! Kort aangelijnde hon-

den welkom. Je kan je uitstap afronden in het bezoekerscentrum en nog even 
nagenieten bij een fris drankje, een koffie of een smakelijke Gageleer... voor 
elk wat wils. En voor de kids, het Bos van Bo is vlakbij, je kan er heerlijk spelen!

Gratis toegang. Inschrijven niet nodig.
Meebrengen: gepast schoeisel
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zondag 
9 februari

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Thema: op zoek naar ganzen en eenden die in vennen en graslanden overwinteren. 

Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Eric Geudens en Marie Josée Catteeuw, 0472 64 95 64, ermanite@yucom.be

Zaterdag 
15 februari

Werkdag in de Tikkebroeken
Bijeenkomst: 09.00 u., stalletje in de Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee (51.279764, 

4.995602)
Ideaal om de stress achter je te laten! ’s Middags is er soep en brood.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en -handschoenen
Einde: 12.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Zaterdag 
15 februari

Werkdag in de Dombergheide
Bijeenkomst: 09.00 u., wandelknooppunt 73, Watertappingstraat, Turnhout
We werken alleen bij droog weer. Pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u.
Meebrengen: laarzen, handschoenen, werkkledij, knapzak en drank.
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens, 0475 75 05 65, loyens.p@skynet.be

Zaterdag 
15 februari

Werkdag in de Schrieken in Beerse
Bijeenkomst: 09.00 u., IOK-parking, einde van de Beemdenstraat, 2340 Beerse
Het open houden van het moeras in de Schrieken kan een helpend handje gebrui-

ken. Er is soep en warme chocomelk. Je kan ook in de namiddag komen. 
Werkmateriaal aanwezig.

Meebrengen: werkhandschoenen
Einde: 16.30 u.
Info: Daniël Josten, 0499 94 91 35

Zaterdag 
15 februari

Spelletjesavond in het Boshuis
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
We zetten de deuren van het boshuis open. Er worden verschillende spelletjes voor-

zien.
Info: Emma Lambrechts, emmalambrechts@hotmail.com

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

Zondag 
16 februari

Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Honden kunnen aangelijnd mee.
Meebrengen: laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

Zondag 
16 februari

Valentijnswandeling, lief en leed in de natuur
Wanneer: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Een gids neemt je mee door het Landschap De Liereman, vandaag met extra aan-

dacht voor de eerste vroege tekenen van de lente. Is het altijd rozengeur en 
maneschijn in de natuur? Ongetwijfeld niet.

Gratis. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: gepast schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
22 februari

Snoeien in het Kijkverdriet
Bijeenkomst: 13.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Snoeiwerk
Meebrengen: laarzen aanbevolen, gereedschap aanwezig.
Einde: 16.00 u.
Info: Daniel Coenen, 0495 60 76 88, danielcoenen@yahoo.com

Zaterdag 
22 februari

Jaarlijkse algemene ledenvergadering van afdeling De Wulp

Zondag 
23 februari

KABo!-Carnaval
Wanneer: 14.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Trek je leukste verkleedkostuum aan en ga mee!
We gaan met ons KABo!-team op ontdekking naar maskers in het bos ... Het wordt vast een 

superfijne namiddag in ons favoriete Bos van Bo! Voor kinderen van 5 tot 12 jaar
Deelnameprijs: € 3 per kind, € 1 voor KABo!-peters
Inschrijven kan via www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda.  

Ter plaatse cash betalen.
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Dinsdag 
25 februari

Sporenwandeling
Wanneer: 10.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Mee op sporenjacht! Voor kinderen van alle leeftijden. Honden kunnen helaas niet 

mee.
Inschrijven nodig (enkel de kinderen). Prijs per kind (vanaf 3 jaar): € 5 voor Natuur-

puntleden, € 6 voor niet-leden. (Groot)ouders mogen gratis mee.
Meebrengen: gepast schoeisel. Eventueel picnick als je blijft voor de namiddagfilm.
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  



Haaklewie - activiteitenkalender  IXVIII Haaklewie - activiteitenkalender

Dinsdag 
25 februari

Gezinsfilm: Gordon en Paddy, de zaak van de verdwenen nootjes
Wanneer: 13.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Commissaris Gordon droomt van zijn pensioen, maar...
Prijs (vanaf 3 jaar): € 5 voor Natuurpuntleden, € 6 voor niet-leden.
Inschrijven via www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Einde: 15.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Woensdag 
26 februari

Workshop nestkastjes bouwen
Bijeenkomst: 14.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Voor kinderen: ook in jouw tuin een nestkastje, kom het samen met ons bouwen!
Einde: 17.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

2020 - MAART - MAART - MAART - 2020

Zaterdag 
7 maart

Werkdag in de Schrieken in Beerse
Bijeenkomst: 09.00 u., IOK-parking, einde van de Beemdenstraat, 2340 Beerse
Een bedje voor de typische heidevogels. Nog een laatste keer houtopslag kappen 

t.v.v. de typische heidevogels. Soep en warme chocomelk aanwezig. Je kan 
ook in de namiddag komen. Werkmateriaal aanwezig.

Meebrengen: werkhandschoenen
Einde: 16.30 u.
Info: Daniël Josten, 0499 94 91 35

Zaterdag 
7 maart

Voordracht door Fons Verheyen
Bijeenkomst: 20.00 u., Natuurpunthuis, Graatakker 11, Turnhout
Nestkastbeheer in Turnhout en omgeving: hoe, waarom, welke vogels? Info over 

nesten van koekoek, buizerd, havik, sperwer en wespendief.
Kostprijs: € 2 voor leden Natuurpunt, € 4 voor niet-leden
Einde: 22.00 u.
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be

Zaterdag 
7 maart

Filmavond “The Biggest Little Farm”
Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
In 2011 bouwen filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly een dor stuk land om 

tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem. 
Kostprijs: € 3 voor leden Natuurpunt, € 5 voor niet-leden
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

Zondag 
8 maart

Amfibieënwandeling
Bijeenkomst: 09.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee (51.278691, 

4.995301)
We leren het verschil tussen een kikker en een pad en we zien misschien wel een 

salamander. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: wandelschoenen, laarzen
Einde: 12.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Zondag 
8 maart

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied
Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Thema: waarom hebben de oudste bosgebieden in het Vennengebied de naam “De 

Nieuwe bossen”? Honden kunnen aangelijnd mee.
Meebrengen: aangepast schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Raf de Houwer, 0474 74 01 53, raf.dehouwer@telenet.be

Zondag 
8 maart

Zoetelievekeswandeling
Wanneer: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Na de winterse stilte is de boomleeuwerik zowat de eerste die met zijn melodieuze 

zang een hoopvol deuntje de vaak nog kille lucht influit. Vanaf eind februari 
kan je het zeldzame zoetelieveke hier en daar al horen in zandige gebieden 
met wat verspreide bomen of struiken. Een gids neemt je mee op tocht naar 
het openluchtconcert van deze zoetgevooisde grondbroeder.

Natuurlijk kan je altijd nog wat napraten bij een stevig (of minder stevig) drankje. 
We blijven op zondag open tot 18.00 uur. Genieten maar! Gratis, inschrijven 
niet nodig.

Meebrengen: aangepast schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Maandag 
9 maart

Lezing akker- en weidevogels
Wanneer: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
De populaties van vogels die gebonden zijn aan landbouwgebied zijn in heel Europa 

gedaald naar een dieptepunt. Koen Leysen stelt deze vogelsoorten uitge-
breid aan u voor en we bekijken met welke maatregelen we kunnen helpen. 
De opbrengst van deze avond is ten voordele van het kievitproject in het 
Landschap De Liereman. I.s.m. Natuurpunt CVN. 

Tarief: € 10 niet-leden, € 7,5 leden, € 5 euro vrijwilligers van het Bezoekerscentrum.
Einde: 22.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zondag 
15 maart

Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen
Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Honden kunnen aangelijnd mee.
Meebrengen: laarzen
Einde: 16.00 u.
Info: Martijn Van Loon, 0472 47 54 19, martijnvanloon@yahoo.com

Zondag 
15 maart

Het bos in met Bo, een actieve gezinswandeling
Wanneer: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Leuke, actieve en leerzame opdrachtjes! 
Voor gezinnen met kinderen vanaf 2,5 jaar. Gratis.
Meebrengen: aangepast schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !Verplicht inschrijven voor deze activiteit !
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Woensdag 
18 maart

Kinderactiviteit : welke vogel zit daar in mijn tuin?
Bijeenkomst: 14.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
 Een interactieve kennismaking met onze tuinvogels voor kinderen van 7 tot 

12 jaar (dag 1/2 )
 Prijs: € 8, inbegrepen frisdrank en zoekkaart ”vogels”, inschrijven voor 

13 maart met vermelding: kinderactiviteit, storten op Natuurpunt Ravels  
BE82 9731 3697 7168. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 kinderen.

Einde: 16.00 u.
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be

Zaterdag 
21 maart

Paddenoverzetactie
Wanneer: 08.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Mama’s, papa’s, broers en zusjes, we hebben jullie nodig op 21 maart!
Op het einde van de winter ontwaken de padden en andere amfibieën en trekken ze 

richting hun voortplantingspoelen. Door ons dichte wegennetwerk moeten de 
amfibieën vaak straten oversteken. Dat doen ze tijdens de schemering of de 
vroege nacht. Om verkeersslachtoffers te voorkomen organiseert Natuurpunt 
paddenoverzetacties over heel Vlaanderen. Met speciale schermen worden de 
padden naar emmers geleid die door vrijwilligers dagelijks geleegd worden 
aan de andere kant van de straat. In het Landschap De Liereman wil een deel 
padden de Bergstraat over naar de vijvers op het voormalige vliegveld. Onze 
vrijwilligers helpen al jaren deze padden, kikkers en salamanders veilig de 
Bergstraat over te steken. En dat gebeurt zelfs met het hele gezin!

Einde: 11.00 u. Deelname is gratis.
Info: ward.machielsen@telenet.be, Bezoekerscentrum  Landschap De Liereman, 

014 42 99 66,  bc.deliereman@natuurpunt.be

Zaterdag 
21 maart

Werkdag in de Dombergheide
Bijeenkomst: 09.00 u., wandelknooppunt 73, Watertappingstraat, Turnhout
We werken alleen bij droog weer. Pauze tussen 12.00 u. en 13.00 u.
Meebrengen: laarzen, handschoenen en werkkledij. Knapzak en drank voor wie de 

hele dag blijft.
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens, 0475 75 05 65, loyens.p@skynet.be

Zaterdag 
21 maart

Zwerfvuilopruimactie
Wanneer: 09.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  

Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Doe je mee? Voor een proper Landschap De Liereman! Alvast bedankt voor de hulp!
Meebrengen: aangepast schoeisel, handschoenen.
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be  

Zaterdag 
21 maart

Werkdag in de Tikkebroeken
Bijeenkomst: 09.00 u., stalletje in de Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee (51.279764, 

4.995602)
Het is alweer de laatste werkdag van deze winter. ’s Middags is er soep en brood.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en -handschoenen
Einde: 12.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be

Woensdag 
25 maart

Kinderactiviteit : welke vogel zit daar in mijn tuin?
Bijeenkomst: 14.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
 Een interactieve kennismaking met onze tuinvogels voor kinderen van 7 tot 

12 jaar (dag 2/2 )
 Prijs: € 8, inbegrepen frisdrank en zoekkaart ”vogels”, inschrijven voor 

13 maart met vermelding: kinderactiviteit, storten op Natuurpunt Ravels 
BE82 9731 3697 7168. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 kinderen.

Einde: 17.00 u.
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be

Zondag 
29 maart

Fietstocht: op zoek naar stinzenplanten
Wanneer: 13.30 u., ingang van het Grootenhoutbos te Vosselaar (net over de brug 

van de E34) komende van het waterzuiveringsstation van Vosselaar
We gaan op zoek naar voorjaarsbloemen in de omgeving van Gierle-Lille. Naargelang 

de weersomstandigheden zijn sleutelbloemen, bosanemonen en speenkruid 
te verwachten. Werner De Kinderen zal ons gidsen en laat ons genieten van 
de laatste nieuwtjes binnen zijn omgeving. Steeds een plezante verrassing.

Meebrengen: fiets, wandelschoenen, kijker
Einde: 17.00 u.
Info: Werner De Kinderen

Verplicht inschrijven voor deze activiteit ! Verplicht inschrijven voor deze activiteit !
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Cursus “Leren kijken naar vogels” Cursus “Vogelgeluiden herkennen”

Cursus “Mossen en korstmossen”

Cursus “Fotografie voor groentjes” Cursus “Klimaat in crisis”

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgevers: Koen Leysen e.a.
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Data:  - maandagen 20/01/2020 en 10/02/2020 van 19.30 u. tot 22.00 u.  
 - zondagen 16/02/2020, 08/03/2020, 15/03/2020 en 22/03/2020 van 09.30 u. tot 12.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 45; niet-leden: € 60; vrijwilligers Landschap De Liereman: € 30
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Tijdens 2 theorielessen en 4 excursies krijgen de deelnemers oog voor detail en krijgen 
ze technieken aangereikt om vogels te leren herkennen. Het gaat ons in deze cursus dus 
eerder om het aanleren van technieken, geen waslijst aan soorten. - i.s.m. Natuurpunt CVN.

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgevers: Luc De Backer e.a.
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Data:  - dinsdagen 10/03/2020, 24/03/2020, 07/04/2020,  
    21/04/2020, 05/05/2020 van 9.30 u. tot 12.00 u.   
   en 19/05/2020 van 19.00 u. tot 22.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 40; niet-leden: € 50; vrijwilligers Landschap De Liereman: € 30 
(inclusief koffie en koffiekoek per les)
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Gedurende vijf dinsdagvoormiddagen en één avond luisteren en speuren we naar zingende 
vogels, op het ritme van de terugkeer van de zomervogels.

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Hans Vermeulen
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Data:  - dinsdag 04/02/2020 van 19.30 u. tot 22.30 u.  
 - zaterdagen 22/02/2020, 07/03/2020 en 21/03/2020 van 09.30 u. tot 12.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 30; niet-leden: € 40; vrijwilligers Landschap De Liereman: € 20
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Doel van deze cursus is dat je het verschil leert tussen mossen en korstmossen en dat je van 
beide groepen de meest voorkomende soorten leert herkennen. - i.s.m. Natuurpunt CVN.

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Jurgen Cornelissen
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Data:  - zaterdagen 18/01/2020, 25/01/2020, 01/02/2020 en 08/02/2020  
   telkens van 13.30 u. tot 16.30 u. 
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 40; niet-leden: € 50; vrijwilligers Landschap De Liereman: € 25
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
In deze cursus maak je kennis met de belangrijke elementen van de fotografie: de belichting, 
de keuze van het onderwerp, maar vooral: de mogelijkheden die de natuur je biedt en de 
boodschap die jij als fotograaf wil meegeven met je beeld.

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Kris Van der Steen
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Data:  - woensdagen 04/03/2020 en 11/03/2020 telkens van 19.00 u. tot 22.00 u. 
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 20; niet-leden: € 30; vrijwilligers Landschap De Liereman: € 10
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Vijf voor twaalf zijn we al lang voorbij volgens de grote meerderheid van de wetenschappers. 
Toch lijkt de politiek er niet wakker van te liggen. Maar lig jij er wakker van? Of heb je meer 
zoiets van: ‘Zalig, toch?’.

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Kris Van der Steen
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Data:  - dinsdagen 17/03/2020, 31/03/2020, 28/04/2020 en 12/05/2020  
   telkens van 09.30 u. tot 12.30 u. en dinsdag 19/05/2020 van 19.00 u. tot 22.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 50; niet-leden: € 60; vrijwilligers Landschap De Liereman: € 35
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Het Landschap De Liereman is uiterst rijk aan biotopen. Het grootste deel van de Kempense 
broedvogelsoorten is er dan ook te vinden. Met een minimum aan theorie gaan we op pad 
om zoveel mogelijk van die bijna 90 broedvogels in hun eigen biotoop te bekijken.

Cursus “Vogels van de Kempen”
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De jaarlijkse vogeltrek is een boeiend en 
beklijvend fenomeen. Ook dit jaar volgden 
vrijwilligers met argusogen die vogeltrek met 
bemande trektelposten op de Flaesheide 
(Weelde), Kijkverdriet (Ravels), Brakeleer 
(Arendonk), het Turnhouts Vennengebied 
en Het Blak (Beerse). Nog voor de vogeltrek 
afgelopen was, polste de redactie van Haak-
lewie naar de eerste bevindingen.
Willy Vangeel liet weten dat op 7 oktober 
een mannetje steppekiekendief gespot 
werd dat mooi over het Gewestbos van het 
Kijkverdriet kwam aangezeild en in zuidelij-
ke richting verdween. Verder enkele blauwe 
kiekendieven en de aanwezigheid van en-
kele raven op verschillende dagen.
Rudy Jacobs was trouw op post in Weelde. 
Op 25 oktober spotte hij er een klapekster. 

Liefst 69 ex. van de grote bonte specht ko-
zen voor een route over de Flaesheide, net 
zoals 598 ex. gaaien. Opmerkelijke ‘gasten’ 

waren dit jaar een 
grote pieper en 
twee duinpie-
pers. En in okto-
ber kozen 950 ex. 
sijsjes het ‘ha-
zenpad’ richting 
zuiden.  
De tellers van de 
Brakeleer konden 
zich o.m. opwar-
men aan de waar-
neming van een 
grijze wouw (2/9) 
die 20 minuten ter 

plaatse bleef om er 2 muizen te vangen en 
te verorberen. In oktober noteerden Roger 
de Laat & C° op twee verschillende dagen 
een Jan-van-Gent, verder een recorddag 
met 8 ex. rode wouw en een zeearend 
(31/10). Een vale gierzwaluw was een ech-
te uitschieter. Ook op deze trektelpost waren 
geregeld raven te zien.
Het trektelseizoen van het Blak in Beerse, 
startte op 20 augustus. Begin september za-
gen ze al een groep van 8 ooievaars over-
vliegen. En nog die maand drie visarenden. 
In oktober volgden dan enkele topdagen 
voor aalscholvers en groepjes van 12 ,14 
en zelfs 25 exemplaren grote zilverreiger. 

In september en oktober waren gaaien ook 

op deze telpost een opvallende trekvogel. 
Atalanta’s dartelden nog rond de telpost 
toen de eerste toendrarietganzen overtrok-
ken. En zo wat elke teldag waren er twee 
pleisterende slechtvalken te bewonderen. 
In Beerse wordt hoofdzakelijk in de voormid-
dag geteld waardoor men vooral thermie-
kende vogels misloopt.

HerfstvogeltrektellingCursus “Vlinders”
Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgevers: Joeri Cortens
Locatie: OC Tielen; organisatie Natuurpunt Kasterlee
Data:  - woensdagen 22/04/2020 en 29/04/2020 en zaterdag 09/05/2020 van 19.30 u. - 22.30 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 21; niet-leden: € 24;
Meer info en inschrijven: via Natuurpunt website
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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.
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Cursus “Geologie van Vlaanderen”

Doelgroep: geen voorkennis vereist
Lesgevers: Hans Vermeulen (Natuurpunt CVN)
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Data: Dinsdagavonden 14 en 21 januari van 19.30 u. tot 22.30 u. en 2 praktijkvoormiddagen 
op zaterdag 25 januari en 1 februari van 09.30 u. tot 12.30 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 45; niet-leden: €  60; vrijwilligers Landschap De Liereman: € 30
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-de-wulp
Organisatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman i.s.m. Natuurpunt CVN en Na-
tuurpunt Studiewerkgroep Landschap de Liereman

Klapekster © Gerard Mornie

Grote bonte specht © René Van Echelpoel

Grote zilverreiger © René Van Echelpoel

Aalscholver © René Van Echelpoel
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In het Turnhouts Vennengebied werden op 
12 november, zeer laat dus, nog twee trek-
kende boerenzwaluwen genoteerd. In sep-
tember trokken 163 ooievaars zuidwaarts 
met een piek van 122 ex. op 1 september. 
In oktober konden heel wat overvliegende 
sperwers gespot worden, net als buizerds 
met een jaardagrecord van 113 ex. op 30 ok-
tober. Verder nog 5 raven en 1 ijsgors. En 
dat trektellers soms memorabele momenten 
meemaken, bewijst volgende anekdote van 

3 november jl.: een opvliegende velduil en 
een jagende vos, beide vlak bij de telpost. 
Een adulte slechtvalk sloeg met gemak een 
houtduif maar een buizerd verjoeg de slecht-
valk van zijn prooi enkele seconden na deze 
geslagen was. Onder luid geroep en met en-
kele duikaanvallen probeerde de slechtvalk 
zijn prooi te herwinnen. Tevergeefs want 
enkele seconden later zat al een tweede 
buizerd bij de maaltijd. Derde keer dat ik dit 
tafereel nu zie.                        

De week van het bos in Ravels 
Het Boshuis in Ravels organiseerde onder 
het thema ‘Ravotten in het Bos’ een actieve 
en boeiende zondagnamiddag voor jong en 
oud.

Dit jaar werd de activiteitenkaart gelanceerd 
en konden tientallen kinderen onder bege-
leiding van hun ouders hun hartje ophalen 
langs een heel activiteitentraject op en rond 
de terreinen van het Boshuis. Een grappig 
snoetje laten grimeren, een nestkastje tim-
meren of een bijenhotel ontwerpen, spe-
culaas bakken en vogelvoer maken of een 
mooi mandje weven met wilgentenen: het 
kon allemaal deze namiddag.
De rondleidingen in de tuin van het Boshuis, 
de kleine beestjeswandeling in de Staats-
bossen en de korte sketches die de enthou-
siaste leden van het Toneeltuinhuisje in het 

bos opvoerden, konden heel wat bezoekers 
bekoren. Verder kregen de info-standen van  
enkele verenigingen zoals Vogelbescher-
ming Vlaanderen, Natuurpunt en het Kem-
pens Hoen veel geïnteresseerde aandacht.
De hongerige bezoeker kon terecht bij de 
tent van hotdogs en croque-monsieurs of in 
de chalet voor verse soep, een portie kaas 
of een heerlijk appeltaartje. Live muziek bin-
nen en buiten maakten het plaatje af.

Kortom, ondanks het slechte weer, was deze 
zondagnamiddag van de Week van het Bos 
voor zowel de vrijwilligers van het Boshuis 
Ravels als voor de meer dan 400 bezoekers 
een groot succes te noemen.

De Staat van het Klimaat
Had iemand dezer dagen een citytripje naar 
Venetië of een safari in Oost-Afrika gepland? 
De Amazone misschien? Een reisje naar 
Los Angeles of Sydney? Of gewoon naar 
het noorden van Engeland of het zuiden van 
Frankrijk? Dan toch maar even de actuele 
situatie checken … 
Wie ook maar van verre volgt welke klimaat-
rampen als bosbranden, zondvloed, storm of 
megadroogte gelijktijdig en op alle continen-
ten nu vrijwel permanent aan de gang zijn, 
zal het niet verbazen dat meer dan 11000 
actieve wetenschappers uit meer dan 150 
landen in een publicatie in BioScience (dd. 
5 november 2019) uitdrukkelijk verklaren dat 
de Aarde zich in een klimaatnoodtoestand 
bevindt die vroeger en sneller om zich heen 
grijpt dan de meeste onderzoekers hadden 
verwacht, scherper en bedreigender voor 
de natuurlijke ecosystemen en de mens, die 
ongekende ellende te wachten staat bij het 
langer uitblijven van de onmiddellijke en im-
mense opschaling van de maatschappelijke 

inspanningen om de biosfeer te bewaren. Zij 
achten zich als wetenschappers moreel ver-
plicht te waarschuwen voor de op handen 
zijnde catastrofe en “het te zeggen zoals het 
is” (een knipoog naar Greta).
Het artikel synthetiseert een aantal grafische 
tijdreeksen over de laatste 40 jaar als effec-
tieve indicatoren (vital signs) van enerzijds 
menselijke activiteiten die het klimaat beïn-
vloeden en anderzijds de fysische respons 
van het klimaatsysteem. De auteurs pleiten 
voor het monitoren van deze indicatoren om 
een beter zicht te krijgen op de klimaatcri-
sis, ook ten behoeve van beleidsmakers, het 
publiek, economische actoren en de interna-
tionale VN-onderhandelingen over klimaat 
(Akkoord van Parijs), biodiversiteit (Aichi BD 
Doelen) en duurzame ontwikkeling (SDGs).
Het is bijzonder verontrustend dat - 40 jaar 
na de eerste alarmerende Wereldconfe-
rentie van wetenschappers (Geneve 1979) 
over het klimaat - de concentratie van de 
belangrijkste broeikasgassen (CO2, CH4, 
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N2O) onafgebroken blijft toenemen. Er werd 
in de voorbije 40 jaar evenveel CO2 door 
de mens in de atmosfeer gedumpt als in de 
hele menselijke geschiedenis daarvoor. Van 
de voor-industriële periode tot 1980 ging het 
vertrekkend van een normale interglaciale 
280 naar 335 ppm. Vandaag bedraagt de 
concentratie 412 ppm. De globale opper-
vlaktetemperatuur stijgt gestaag overeen-
komstig de BKG concentratie zij het met een 
interval. 
Een andere belangrijke indicator is de cryo-
sfeer die nu overal en vlug smelt: het Arc-
tische zee-ijs, de ijskappen van Groenland 
en Antartica en de gletsjers die wereldwijd 
spectaculair in hoogte en lengte afnemen. 
Dan zijn er de oceanen waarvan de warmte 
opslag, de verzuring en de hoogte van de 
zeespiegel scherp toenemen. De opper-
vlakte grondgebied die jaarlijks verbrandt 
in de VS is reeds meer dan verdrievoudigd. 
Extreem weer is wereldwijd verviervoudigd 
en de schade hierdoor verdubbelt om de 
10 jaar.
Prof. W.Ripple van Oregon State University, 
co-hoofdauteur, zegt dat hij door de waar-
neming van steeds meer extreme weerfeno-
menen aangezet werd het initiatief voor het 
artikel en de verklaring te nemen. 
De klimaatontwrichting zal het leven in de 
oceanen, in zoetwater en op land in het ge-
drang brengen.
Deze versnellende klimaatontsporing vraagt 
om een dringend antwoord dat evenwel uit-
blijft.
Erg zorgwekkend is volgens de auteurs de 
mogelijkheid van hothouse Earth (broeikas 
Aarde), een klimaattoestand die volledig aan 
menselijke controle ontsnapt en (grote de-
len van) de planeet onbewoonbaar maakt. 
De hothouse paper (augustus 2018) stelt dat 
ook na het einde van alle BKG-uitstoot een 
opwarming van 1.5 tot 2 graden (het Parijs 
akkoord)een drempelwaarde kan overschrij-
den waarna de aarde zichzelf verder op-
warmt door versterkende terugkoppelingen 
(zie een vorige Haaklewie) die niet meer 
stoppen en door de aaneenschakeling (cas-
cades) van zulke feedbacks die een kantel-
punt bereiken.
De belangrijkste sterk toenemende oorza-

kelijke indicatoren van de planetaire crisis 
die in BioScience grafisch worden aange-
toond zijn behalve de globale en per capita 
CO2eq-uitstoot en fossiele energieverbran-
ding (kolen, olie en gas), de groei van de we-
reldeconomie(GWP), de bevolkingsexplosie 
(200000 mensen per dag), de uitbreidende 
veestapel, de per capita vleesproductie, de 
globale ontbossing en het aantal vliegtuig-
reizigers (maal acht!). 

De klimaatcrisis is in hoge mate het gevolg 
van de excessieve consumptie van de hoge 
inkomensgroepen. De 10% rijksten nemen 
50% van de mondiale uitstoot voor hun re-
kening. Indien deze 10% zich zouden be-
perken tot het niveau van de gemiddelde 
Europeaan, wat nog altijd het dubbele is van 
de gemiddelde wereldburger, dan zou de 
werelduitstoot met 30% (!) verminderen.
Een fundamentele heroriëntatie van de hui-
dige economische prioriteiten, het energie-
systeem, de voedselproductieketen en een 
aangepaste bevolkingspolitiek zijn aange-
wezen om de klimaatcrisis het hoofd te bie-
den. De auteurs hechten ook veel belang 
aan bescherming en herstel van de aardse 
ecosystemen: phytoplankton, koraalriffen, 
zeegrassen, mangroves, bodems, veenge-
bieden, draslanden, graslanden, savannes 
en wouden leggen grote hoeveelheden kool-
stof vast. Het behoud van intacte koolstofbo-

dems in veengebieden en primaire wouden 
is cruciaal. Een veel geciteerd PNAS artikel 
(2017) berekent dat de zogenaamde natuur-
lijke klimaatoplossingen tot een derde van 
de tegen 2030 noodzakelijke CO2 reductie 
voor het 2°C doel op zich kunnen nemen. 
De eerlijkheid gebiedt evenwel te vermelden 
dat volgens ditzelfde artikel tegen 2100 dit 
natuurlijk koolstofopslorpingsvermogen nog 
maar 9% van de uitstoot zal bedragen in een 

BAU scenario. Klimaatwetenschappers be-
nadrukken dan ook dat zonder totale stop-
zetting van BKG-emissies de klimaatdoelen 
niet haalbaar zijn. Vooral omdat alle reduc-
tiescenario’s van het IPCC (2018) negatie-
ve emissies (= onttrekken van BKG aan de 
atmosfeer) veronderstellen van een grootte 
orde van minstens 100 maal de in het beste 
geval nog te realiseren jaarlijkse opslagca-
paciteit van de natuur.
De essentie is dat een reusachtige inspan-
ning voor natuurbehoud- en herstel onont-
beerlijk is om zowel de biodiversiteit op aarde 
in stand te houden als het klimaat te stabili-
seren. De negatieve emissies waarvoor de 
natuur kan zorgen kunnen in het beste ge-
val de BKG-concentratie terugbrengen naar 
een veilig niveau ná het bereiken van de 
nul-uitstoot. En het zal dan eerder eeuwen 
dan decennia duren om van een in het ide-
ale geval 500 ppm CO2eq terug onder de 

350 ppm te geraken. 500ppm komt uiteinde-
lijk overeen met een temperatuurstijging van 
5 tot 8 graden en dat betekent game over 
voor Homo Sapiens en vele andere soorten. 
Het is vandaag wel het meest waarschijnlij-
ke scenario. Alle nog beschikbare opslag-
capaciteit van de natuur zal amper volstaan 
voor de trage opslorping van emissies uit het 
verleden en de nog onvermijdelijk toekom-
stige. Daarbij komt dat de jaarlijkse uitstoot 
nog stijgt in plaats van scherp te dalen. Een 
consequentie is dat compensatie van uit-
stoot (voor industrie, vliegtuigreizen, auto-
kilometers enz.) door bvb. het planten van 
bomen gezichtsbedrog is. Het komt neer op 
het interen op het kapitaal van de natuur dat 
al onder zware hypotheken gebukt gaat. 
Klimaatwetenschapster Valerie Trouet (Ari-
zona SU) zegt over bomen planten: “Dat is 
altijd een goed idee. Helaas zullen we het 
probleem ook daarmee niet oplossen. Die 
bomen houden CO2 alleen maar vast zo-
lang ze leven. Een bosbrand, grote droog-
te of een insectenplaag zijn genoeg om die 
weer vrij te geven. Momenteel slagen we er 
zelfs niet in de ontbossing tegen te gaan.”
Bij klimaat-uitstellers populaire negatieve 
emissietechnologie is ondanks de alom re-
clame van oliegiganten het experimentele 
stadium nog niet voorbij en zal ecologisch, 
technisch en economisch niet de vereiste 
schaalgrootte kunnen bereiken. Hetzelfde 
geldt voor vormen van geo-engineering die 
vooral gevaarlijk zijn. Dat neemt niet weg dat 
alles wat effectief werkt een beperkte bijdra-
ge zou kunnen leveren zoals het interessan-
te onderzoek naar het CO2-captatievermo-
gen van silicaatgesteenten als olivijn.
Het minste wat je kan zeggen is dat toekom-
stige of reeds toepasbare technologieën zo-
als ook hernieuwbare energie niet vanzelf 
hun weg vinden, maar actief beleid vragen. 
Prof. Paul De Grauwe (LSE) stelt het zoge-
naamde politieke ecorealisme dat gelooft 
dat de technologie wel alles en tijdig zal 
oplossen daarom gelijk met klimaatontken-
ning. De wetenschappelijke diagnose van 
de reële ecologische crisis wordt door de 
zelfverklaarde realisten inderdaad ontkend 
of veronachtzaamd.
Gerd Zonnenberg - Foto’s Marc Driesen
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Kom op tegen Kanker-wandelpad
Kom op tegen kanker en Eén hebben op 
zaterdag 28 september het eerste “Kom op 
tegen Kanker-wandelpad” geopend in het 
Landschap De Liereman. Ambassadrice 
van het wandelpad is Kristel Verbeke die 
zelf haar vader aan kanker verloor: “Het pad 
biedt ons de kans om er te zijn voor elkaar 
en samen te genieten van de natuur. Soms 
vind je de woorden niet en moet je zeggen: 
zullen we eens naar Oud-Turnhout gaan 
om daar te gaan wandelen? Ik hoop dat het 
wandelpad een plek kan zijn waar mensen 
kunnen luisteren, troosten, lachen, goed 
praten of keihard samen huilen.”

Met het wandelpad in De Liereman wil Kom 
op tegen Kanker iedereen de kans geven 
om gezond te bewegen, even te bezinnen 
en de batterijen weer volledig op te laden. 
“Want kanker doet iets met een mens, licha-
melijk én mentaal. Daarom is het belangrijk 
om tot rust te komen in de natuur en zo je 
veerkracht te versterken”, zegt Marc Michils, 
algemeen directeur van Kom op tegen Kan-
ker. “Dat geldt niet alleen voor kankerpatiën-
ten en de mensen in hun omgeving, maar 
voor iedereen die wil standhouden in deze 
hectische wereld.”
Langs het wandelpad zullen in 2020 ook zes 
Kom op tegen Kanker-mijlpalen verschijnen. 
Dat zijn hoge houten palen waarop je voor 

400 euro een persoonlijke boodschap kan 
laten vereeuwigen. Zo kan je er bijvoorbeeld 
een aandenken aan een dierbare plaatsen 
of steun betuigen aan iemand die ziek is. 
“De boodschappen dienen als inspiratie en 
steun om de volgende mijlpaal in de strijd te-
gen kanker te bereiken. Want ook al hebben 
we de afgelopen 30 jaar gezorgd voor meer 
overlevingskansen en een betere levens-
kwaliteit, toch krijgen nog steeds 41.000 Vla-
mingen per jaar de diagnose kanker en sterft 
een op de drie patiënten”, vervolgt Michils.

Eerste boodschap

Kristel Verbeke had de eer om de eerste 
boodschap in een mijlpaal te laten graveren. 
Haar boodschap ‘Nooit zonder jou onder-
weg’ heeft een tweeledige betekenis. “‘Nooit 
zonder jou’ duidt erop dat ik nog zo vaak aan 
mijn papa moet denken. Ook het woord ‘on-
derweg’ is belangrijk, want je moet wel weer 
verder. Je neemt afscheid en ook al is de 
rouwperiode zwaar, op een bepaalde ma-
nier leer je ermee te leven. Hopelijk kunnen 

we ooit naar een wereld evolueren waarin 
niemand nog getroffen wordt door kanker, of 
ten minste iedereen kan genezen.”

Foto’s: Marc Driesen
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Taart op vrijdag

Elke vrijdag kan je 
in ons bezoekers-
centrum komen 
smullen van een 
stuk appeltaart en 
een kop koffie of 
thee voor maar 4 
euro. De taart wordt gemaakt bij dorpsge-
meenschap Widar op basis van biologische 
producten. Mmmmm.

De Lieremannen en -vrouwen

Het bezoekerscentrum van het Landschap 
De Liereman zou niet kunnen draaien zon-
der zijn vele vrijwilligers. In deze rubriek la-
ten we hen aan het woord.
Vandaag: Raf Arts (70)
Woonplaats: Oud-Turnhout
Actief als vrijwilligers sinds: 2001
Taken: “Alles en niks”

Raf wordt al eens ‘de vrijwilliger van het 
eerste uur’ genoemd. Hij is sowieso elke 
maandag en dinsdag aanwezig in het be-
zoekerscentrum voor allerhande klusjes. En 
sinds vaste dierenverzorgster Annemie bui-
ten strijd is met een gebroken been, neemt 
hij ook een deel van haar taken over. “Elke 
twee dagen ga ik de veulens eten geven”, 
zegt hij. Goed nieuws: vandaag mogen wij 
mee.
Konikpaard Odin en zijn gevolg staan ons al 
op te wachten wanneer we aan hun weide 
arriveren. “We hebben acht konikpaarden. 
Hier staan hengst Odin en merrie Duchesse, 

samen met veulentjes Iris, Merlijn en Erica. 
De andere drie staan ergens anders. Daar 
moeten wij vandaag niet naartoe, dat doen 
Jos en André.” Dieren verzorgen, het is een 
teamsport. “Het is spijtig dat Annemie nu 
buiten strijd is. Als ze fysiek honderd procent 
is, zit ze alle dagen bij de dieren.”

Raf neemt er een emmer muesli bij voor de 
veulentjes. Erica en Merlijn zijn wezen. “Hun 
moeders zijn gestorven aan koliek”, weet 
Raf. “Toen we de moeder van Erica hebben 
laten inslapen, stonden Annemie en ik hier 
met tranen in de ogen.” Ondertussen stellen 
de jonge paarden het goed. Hun eten is in 
een mum van tijd op, dus wij kunnen voort. 
Op naar “de shetty’s”, zoals Raf het zo mooi 
verwoordt.
Oudste vrijwilliger

“Dit voelt als een voortzetting van het werk 
van mijn zoon”, vertelt Raf onderweg. “Hij 
stapte 22 jaar geleden uit het leven, amper 
16 was hij toen. Als kind kwam hij vaak in 
De Liereman. Eerst met JNM, later vroeg hij: 
‘Papa, mag ik met de grote mensen gaan 
meehelpen?’. Zo ging hij als 13-jarige al 
mee plaggen. Als ik hem even niet kon vin-
den, dan wist ik: ik moet hem gaan zoeken 
in De Liereman.”
Ondertussen is Raf al bijna twintig jaar actief 
als vrijwilliger. Ook zijn vrouw Lutgart stond 
twaalf jaar lang twee dagen per week ach-

Nieuws uit 
het bezoekerscentrum

Word peter!

Wil je graag op de hoogte gehouden worden 
van de nieuwtjes van onze kuddes? Word 
dan peter van één van onze kuddes!
Meer info via www.deliereman.be/adoptie

Kerst en Nieuwjaar

Met Kerstmis is het bezoekerscentrum naar 
jaarlijkse gewoonte gesloten.
Met Nieuwjaar ben je welkom tussen 11 en 
17 uur! Er zal een gezellig standje met war-
me soep en jenever staan om 2020 goed in 
te zetten. Om 13.30 uur wandelen we het 
nieuwe jaar in.

Warme winteravonden op ons terras

Nood aan een beet-
je warmte tijdens de 
koude wintermaan-
den? Na het succes 
van onze zomerbar 
stellen we ook deze 
winter ons terras ’s 
avonds open voor 
publiek.

Kom je drie vrijdagavonden verwarmen aan 
een knisperend kampvuur en deugddoende 
dranken. De sfeer en gezelligheid krijg je er 
zomaar bovenop. Alle opbrengst van de win-
terbaravonden gaat naar het in stand hou-
den van de kievit in en om het Landschap 
De Liereman.
Afgelopen zomer konden we 2.900 euro 
schenken, doen we dit keer minstens even 
goed?
De winterbar is open op vrijdag 17 januari 
en vrijdag 14 februari tussen 17 en 23 u. Op 
vrijdag 17 januari kan je ’s avonds ook deel-
nemen aan de driekoningenwandeling voor 
gezinnen. Achteraf staat de warme choco-
melk in de winterbar!

 

KABo!-nieuws

Winnaars KABo!-Raadjepaadje zomer

Elk seizoen nieuwe afbeeldingen, nieuwe 
opdrachtjes en nieuwe winnaars! Uit de juis-
te antwoorden van de zomerversies werd 
een winnaar geloot.
Maud Geerts, 7 jaar uit Arendonk, kleurde 
de tekening het mooiste in. Miel Pernet, 6 
jaar uit Geel, werd als winnaar uit de juiste 
inzendingen getrokken.
De winnaars krijgen een KABo!-peterschap 
cadeau.

Tweehonderd deelnemers voor KABo!-lloween

Derde keer, topkeer! KABo!-lloween trekt 
elk jaar meer volk. De derde editie op 31 
oktober lokte bijna tweehonderd deelne-
mers. Zij trokken hun stoute schoenen aan 
en trotseerden een griezeltocht door het Bos 
van Bo. Onderweg stootten ze op vreem-
de schepsels en konden ze maar met veel 
moeite voorbij gruwelplekken als het rad der 
martelarij en het knuffelkerkhof. Alle held-
haftige krijgers overleefden de tocht met 
glans en konden bekomen in het bezoekers-
centrum. Daar zorgde een dj-duo voor een 

heuse party. Bedankt aan het 
KABo!-team en de vele vrijwil-
ligers die hebben geholpen tij-
dens de voorbereidingen en op 
de avond zelf. Fotograaf Marc 
Driesen zorgde voor enkele 
griezelige kiekjes.
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ter de toog in de cafetaria. “Nu helpt ze nog 
mee op maandagnamiddag en tijdens knut-
selactiviteiten.” Zelf denkt Raf nog niet aan 
minderen. Hij is 70 en daarmee een van de 
oudste vrijwilligers van het bezoekerscen-
trum.
“Hé Bonnie!”, roept Raf wanneer we een 
kleinere weide naderen. Het shetlandveu-
len komt enthousiast aangelopen. Duts, een 
merrie van ruim dertig jaar, komt gezapig 
achterna gesjokt. Ook dit veulen had een 
moeilijke start. Haar moeder stierf kort na 
de geboorte aan de gevolgen van een baar-
moederontsteking. Annemie en Raf zetten 
alles op alles om het dier te redden. “Toen 
zeiden we tegen elkaar: ‘Dit veulentje moet 
het halen, koste wat het kost.’ ’s Morgens, 
’s middags en ’s avonds zijn we het in het 
begin melk komen geven. Nu zij een halfjaar 
is, krijgt ze om de twee dagen melk.” 
Raf doet zijn vrijwilligerswerk met hart en 
ziel. “Als ze me dit afpakken, mogen ze zes 
planken bestellen.” Maar dat is nog lang 
niet voor vandaag. Vandaag wacht hem een 
hele lijst taken die hij met plezier afwerkt. Wij 
krijgen er nog een gratis levenswijsheid bo-
venop: “Je moet maar één ding doen in het 
leven en dat is genieten, ondanks alle tegen-
slagen. En dat probeer ik te doen.”
OPROEP: Ook zin om de handen uit de 
mouwen te komen steken in ons be-
zoekerscentrum? Extra vrijwilligers 
zijn altijd welkom! Geef een seintje op  
bc.deliereman@natuurpunt.be

Om naar uit te kijken

Er staat weer heel wat op het programma 
de volgende maanden zoals je kan zien in 
de activiteitenkalender. Enkele activiteiten 
worden hier wat extra toegelicht.

13 – 24 januari: Vogeltelweek voor scholen

Tussen 13 en 24 januari kunnen lagere-
schoolkinderen met hun hele klas komen 
bijleren over vogels in het Landschap De 
Liereman. Per leeftijdscategorie nemen ze 
deel aan leuke activiteiten. In kleine groe-
pen wandelen we met de leerlingen naar 
de kijkhut, krijgen ze info over nestkasten 
en vogelvoeder of kunnen ze vogels obser-
veren in ons bezoekerscentrum. De oudere 

leerlingen leren zelfs vogels observeren en 
vogelgeluiden herkennen. Meer info en in-
schrijven via bc.deliereman@natuurpunt.be

25 en 26 januari: Het Grote Vogelweekend

Doe mee aan Het Grote Vogelweekend van 
Natuurpunt! Op zaterdag 25 en zondag 26 
januari 2020 is het weer zover. Deelnemen is 
simpel: bekijk en tel de vogels in je tuin. Met 
maar een halfuurtje werk neem je deel aan 
het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. 
Meer info op www.vogelweekend.be  .
Zondag 26 januari kan je om 13.30 uur met 
een gids op pad voor de themawandeling 
Op zoek naar het bandietenmasker. Vroeger 
was de klapekster in Vlaanderen en Neder-
land een broedvogel van heidevelden en 
hoogvenen. Als broedvogel is hij in Vlaan-
deren 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.

7 februari om 19.30 uur Infoavond amfibieën

Wist je dat eind 
februari de am-
fibieën ontwa-
ken uit hun win-
terslaap? Dan 
trekken ze naar 
de voortplan-
tingspoelen. Ze 
zijn fascinerend 
om te zien, 
maar het is niet vanzelfsprekend om ze te 
herkennen. Wil je het verschil leren tussen 
kikkers en padden en te weten komen hoe 
een bepaalde salamander heet? Dan ben je 
welkom op 7 februari om 19.30 uur in het 
bezoekerscentrum voor een infoavond rond 
amfibieën.
Onze vrijwilligers helpen al jaren de padden, 

kikkers en salamanders veilig de Bergstraat 
over te steken. Misschien krijg je na de in-
foavond wel zin om mee te helpen!

25 februari: Gezinsdag tijdens de krokus-
vakantie

Beleef tijdens de krokusvakantie met het 
hele gezin een leuke dag in het Landschap 
De Liereman. Zowel in de voor- als in de na-
middag kan je deelnemen aan een leuke ac-
tiviteit. Je schrijft voor de activiteiten apart in. 
In de voormiddag nemen we je mee voor 
een sporenwandeling waarbij we op zoek 
gaan naar sporen van dieren die in ons 
gebied leven. Deelnemen kost 5 euro voor 
Natuurpuntleden en 6 euro voor niet-leden. 
Kinderen jonger dan 3 mogen gratis deelne-
men.
’s Middags kan je picknicken in het bezoe-
kerscentrum en ‘s namiddag blijven we ge-
zellig binnen om samen naar een film te kij-
ken. De familiefilm Gordon & Paddy: de zaak 
van de gestolen nootjes vertelt het verhaal 
van commissaris Gordon en pientere muis 
Paddy die op zoek gaan naar wie de nootjes 
van de eekhoorn heeft gestolen. Deelnemen 
kost 5 euro voor Natuurpuntleden en 6 euro 
voor niet-leden. Kinderen jonger dan 3 mo-
gen gratis deelnemen.

Tentoonstellingen

Tentoonstellingen zijn vrij te bezichtigen tij-
dens de openingsuren van het bezoekers-
centrum.

Potloodtekeningen van Elke Campforts, 
vanaf maart

De potloodtekeningen van Elke Campforts 
uit Lichtaart (Kasterlee) zijn 
vanaf maart te bezichtigen 
in ons bezoekerscentrum. 
“Ik beschouw de mogelijk-
heid te kunnen tekenen als 
een groot geschenk”, zegt 
Elke. “Tekenen is voor mij 
een ultieme manier van rei-
zen. De tekening is daarbij 
het beeld dat onderweg 
vastgelegd wordt.” Die beelden wil ze nu 
graag delen. Ze wordt vooral geïnspireerd 
door de natuur. “Door haar wijsheid en hoe 
ze tot ons spreekt in verhalen, mythes, sa-

ges en symbolen, over hoe onze psyche on-
losmakelijk met haar verbonden is. Momen-
teel ga ik graag op reis via kleurpotloodjes 
omdat dat heerlijk traag gaat en ik daardoor 
goed kan rondkijken.”

Gezocht: tentoonstellingen

Ben jij of ken jij iemand met een creatief ta-
lent en combineer je dit talent met een pas-
sie voor de natuur? Het bezoekerscentrum 
beschikt over een mooie tentoonstellings-
ruimte en is steeds op zoek naar nieuwe 
tentoonstellingen. Je kan je werk gedurende 
2 maanden exposeren.

Uit het winkeltje

Pukka adventskalender

Elke dag een heerlijke biologische thee. 
Vier het aftellen naar Kerstmis met Pukka’s 
adventkalender. Ge-
inspireerd door de 
natuur, is deze ka-
lender een gezond 
en smakelijk alterna-
tief voor chocolade; 
perfect voor mensen 
die het gezellig willen hebben met een war-
me kop kruidengeluk. Met 24 verschillende 
biologische kruidentheeën die je in decem-
ber elke dag kunt proberen, is er voor ieder-
een zeker een favoriete mix te vinden.

Loepjes

Handige loepjes voor het 
bekijken van planten en in-
secten.

 
 
 
 
 
De opbrengst van het 

winkeltje wordt integraal gebruikt voor het 
aankopen van  nieuwe natuur. Het perfecte 
excuus om te shoppen.
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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

Boekbespreking van boeken te koop in ’t Winkeltje van 

Bezoekerscentrum Landschap De Liereman

Een kleine eetbare tuin, met vaste planten

Auteur(s): Madelon Oostwoud
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Aantal blz.: 184
Genieten van heerlijk fruit, groenten, kruiden en eetbare bloe-
men van ‘eigen grond’ kan ook met een kleine tuin of balkon. Dit 
boek biedt volop inspiratie voor ontwerp, aanleg en onderhoud 
van een kleine eetbare tuin met vaste planten. En dat alles zon-
der veel werk en onderhoud. De vele praktische tips, haalbare 
voorbeelden en ontwerpen helpen je op weg!
‘Een kleine eetbare tuin’ biedt een verse kijk op tuinaanleg en 
geeft een 10-tal tot in detail uitgewerkte ontwerpen met bijbeho-
rende plantenlijst voor geurige, kleurige en smaakvolle tuinen.
Uniek is de losse plantenlijst als keuzewijzer: met meer dan 200 
soorten eetbare vaste planten met informatie over o.a. grond-
soort, groeiwijze en toepassing in de keuken. Deze is uitneem-
baar en kan makkelijk meegenomen worden naar het tuincen-
trum. Heel handig!
‘Een kleine eetbare tuin’ is een heerlijk creatief boek, ook ge-
schikt voor beginners!

Handboek voor natuurwandelingen

Auteur(s): Koos Dijksterhuis
Uitgever: Atlas Contact
Aantal blz.: 248
In "Handboek voor natuurwandelingen" laat "Koos Dijksterhuis" 
je kennis maken met de meest uiteenlopende landschappen: 
duinen, stranden, heiden, bossen, akkers, heuvels, rivieren, 
meren en moerassen. Elk landschap heeft zijn eigen planten, 
bloemen, insecten en zoogdieren. In verruigde rietvelden tref je 
blauw borsten aan, in vochtige duinvalleien en op zilte strand-
vlakten vind je de zeldzame parnassia, in drassige heidevel-
den hoor en zie je in het prille voorjaar heikikkers die in paartijd 
prachtig blauw kleuren. In elk jaargetijde en bij elk weertype valt 
er weer iets anders te ontdekken.
Koos Dijksterhuis attendeert je op wat er zoal te zien is tijdens 
deze lange wandeltochten, en waar je op kunt letten. Het is het 
ideale natuurboek voor iedereen die graag meer wil waarnemen 
tijdens het wandelen, maar niet goed weet waar te beginnen.



            Echte Kempense volmoutbieren van hoge gisting met
  het kenmerkende aroma van gagel (Myrica gale).
Gagel is een struikje dat groeit op veenachtige gronden zoals in het
Landschap 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.

www.gageleer.be

De opbrengst van de Gageleerbieren is bestemd voor de aankoop en het 
onderhoud van natuurreservaten. 
Meer inlichtingen en verkooppunten zijn te vinden op de website.
Verdeeld door Biosano – www.biosano.be - info@biosano.be – 03 664 17 69
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