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Het is even wennen … een Haaklewie zonder eindredacteur Jokke Smets … Na ruim 10 jaar
trouwe dienst heeft Jokke beslist om de fakkel door te geven. Jokke was een uitstekend,
stipt eindredacteur die borg stond voor inhoudelijke sterke edities. Samen met lay-out verantwoordelijke Jef Jonckers en teamleden Jessy Broeckx, Frieda Van Raevels en Myriam
Van Vlasselaer zorgde hij ervoor dat de Haaklewie bovendien op tijd verscheen. Jokke blijft
wel actief als vrijwilliger in Landschap De Liereman waar hij onder meer verantwoordelijk is
voor de watermonitoring.
Het heeft een tijdje geduurd voor we een geschikte opvolg(st)er konden vinden. En het is
uiteindelijk een duo geworden … Marc Driesen en partner Tilly Hoskens verzorgen vanaf dit
nummer de eindredactie en de coördinatie van de Haaklewie. Beiden zijn al een tijdje actief
als vrijwilliger in Landschap De Liereman. Marc kan je op woensdagnamiddag terugvinden
achter de toog van het bezoekerscentrum en Tilly bemant er zoveel ze kan de balie. Marc
is tevens de vaste fotograaf van het bezoekerscentrum en regelmatig zie je zijn foto’s op de
facebookpagina van Landschap De Liereman en in de Haaklewie.
Daarnaast zijn we ook tevreden dat we ook dit jaar weer verschillende adverteerders bereid
hebben gevonden om ons financieel te steunen.
Veel leesplezier & geniet van de lente!
Karl Wouters

Gluren bij de buren:
Tussen de Visbeekvallei in Lille en de Castelreesche heide (Nederland) ligt een langgerekte
noord-zuid gerichte ‘corridor’ van natuurgebieden (veelal beheerd door Natuurpunt of Natuur
en Bos), die het Neteland verbindt met de Noorderkempen. Eén van die natuurgebieden is de
Eksterheide, in het westen van de gemeente
Beerse en sinds 2006 in beheer bij Natuur en
Bos.
De Eksterheide is ruim 190 ha groot en wordt
omgeven door een aantal andere natuurgebieden (ook beheerd door Natuur en Bos): Gemeenteheide en
Duivelskuil (in het zuiden), Kievitsheide (westen) en Abtsheide
en De Pomp-Poelberg (aan de
overzijde van het kanaal Dessel-Schoten). Het natuurgebied
is vernoemd naar een oud topo
niem: de Eksterheide (met een
natte depressie: het Ekstergoor)
was een onderdeel van de 800
ha grote Abtsheide, die zich over
het grensgebied van Beerse, Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte.
Tot 2006 was de Eksterheide
als jachtterrein in gebruik bij de
oud-directeur van het metaalverwerkende bedrijf Metallo (gelegen
aan de oostzijde van het natuurgebied). In de jaren 1950 verkocht
de gemeente Beerse een groot
deel van het huidige domein (vnl.
heidebebossingen) aan dit bedrijf,
met de belofte van extra tewerkstelling in de gemeente.
Meerdere decennia stond het
beheer van het privédomein in
functie van de jacht: er werden
verscheidene wildakkers en -weides aangelegd
en er werden nogal wat wintergroene exotische
struiken en heesters (laurierkers, rododendron
en cipres) aangeplant als dekking voor het wild.
Veel nog open stukken (met heide en heischraal
grasland) werden beplant, vooral met Corsicaanse dennen. Bosbeheer bleef grotendeels
achterwege, ook in de dennenplantages.
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De Eksterheide
Toen Natuur en Bos het beheer toevertrouwd
kreeg waren de natuurwaarden dan ook flink
aangetast. Donkere dennenbossen domineerden het landschapsbeeld en restanten van het
jachtverleden waren alomtegenwoordig. Bovendien was in de jaren 1960 een deel van het
landduinengebied (de Hoge Bergen) platgewalst
om plaats te maken voor een ca. 800 m lang
geasfalteerd vliegveld. In de oude boerderij in
het noordoosten van het domein had een veeboer zijn intrek genomen: de cultuurgronden in

nabije toekomst een nóg intensievere facelift zal
krijgen. Hieronder schetsen we een beeld van
heden en toekomst voor de belangrijkste landschapstypes.

Landduinen en heide
Reeds enkele jaren na aankoop van het natuurgebied werd het in de volksmond als “Vlimmeren airport” bekendstaande vliegveld afgebroken. Asfalt en maasgrind werden volledig
gerecupereerd in de wegenbouw (o.a. aanleg
van semi-verharde exploitatiewegen in het domein zelf) en het oude heide- en landduinenlandschap werd zo goed mogelijk hersteld. Al

ten als mannetjesereprijs, langbaardgras, stijve
ogentroost en kruipbrem en op de nattere plekken soorten als dopheide, moeraswolfsklauw en
kleine zonnedauw. Enkele depressies (helaas
ingepalmd door de invasieve exoot watercrassula) vormen de voortplantingsplek voor een
in 2010 geïntroduceerde populatie rugstreeppadden en voor poelkikkers. Ook boompiepers,
zandloopkevers, veldkrekels, kleine vuurvlinders en bruine blauwtjes vonden in dit herstelde
landschap een ideaal leefgebied.
Heide en landduinen zijn voor de EU prioritaire
habitats en krijgen dan ook veel aandacht. Zo
werd er in 2018-2019 al 3 ha extra heide binnen de noordelijke bosstrook hersteld (waar prompt een nachtzwaluw kwam nestelen) die nu met het
vroegere vliegveld verbonden wordt
door een heide-corridor (met droge
én natte heide). Nadien volgt nog
grootschaliger heideherstel: zo’n
13 ha aan structuurarm dennenbos
(met exotische Corsicaanse dennen) rondom het vroegere vliegveld
zal omgevormd worden tot een
zone van open landduinen en droge
heide. Bovendien wordt een plantage van de exotische trosbosbes
(of Amerikaanse bosbes/blauwbes)
omgevormd tot een mooi stukje natte heide.

Loofbos

het oostelijke en zuidelijke deel van het domein
(akkers en graslanden) hadden bijgevolg weinig
ecologische waarde.
Sindsdien is er veel veranderd: de voorbije
14 jaar heeft het domein een flinke metamorfose
ondergaan. Na een lange lijdensweg werd eind
2018 het ambitieuze beheerplan goedgekeurd.
Dat gaat ervoor zorgen dat de Eksterheide in de

meerdere jaren grazen hier nu heideschapen en
de resultaten van dit natuurherstel mogen best
gezien worden. Er ontwikkelde zich een typische landduinvegetatie, met soorten als dwergviltkruid, vroege- en zilverhaver, heidespurrie,
klein tasjeskruid en zandzegge. In de vlakkere
delen vind je nu een droge heidevegetatie die
vaak naar heischraal grasland neigt, met soor-

Slechts een kleine oppervlakte van
de Eksterheide bestaat uit loofhout
en dat situeert zich vooral nabij de
vaart. Naast een kleine oppervlakte
elzen-berkenbroek gaat het voornamelijk om al wat oudere, structuurrijke en eerder natte eikenbossen. In
deze loofbossen leven matkoppen,
kleine bonte spechten (soms broedt
hier ook fluiter) en bonte dikkopjes.
Bovendien groeien er tientallen vaak manshoog
uitgegroeide koningsvarens. Hier mag de natuur
haar vrije gang gaan.

Naaldhout
Het grootste deel van de Eksterheide bestaat
uit naaldhout: deels inheems naaldhout (grove
den), maar hoofzakelijk exotisch naaldhout (Cor-
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sicaanse den en ook wat Japanse lork). Vooral
de al wat oudere bestanden met grove den zijn
interessant voor vogels als zwarte specht, goudhaantje, kuifmees en zwarte mees. Roofvogels
als sperwer en buizerd broeden hier jaarlijks; de
wespendief soms, de havik verdween vrij recent
als broedvogel.
Deze naaldbossen worden nu omgevormd naar
gemengd bos, op termijn moeten deze bossen
zelfs evolueren tot oud zuur minnend eikenbos
(een groot deel van de Eksterheide maakt deel
uit van het Europese Natura 2000-netwerk).
Die omvorming gebeurt vooral door dunningen:
er wordt licht en ruimte gemaakt voor een onder-etage van inheemse bomen en struiken die
tot in de boomlaag kunnen doorgroeien. Maar
er wordt ook gewerkt met groepenkappen, waarbij er tijdelijke open plekken gecreëerd worden die deels beplant
worden met wintereik en die het
bos op korte termijn al heel wat
waardevoller maken. Die open
plekken zijn erg in trek bij nachtzwaluw, boompieper, gekraagde
roodstaart, bont zandoogje en levendbarende hagedis.

graslandjes, die voorheen een verleden als
wildakker/wildweide gekend hebben. Vooral die
voormalige akkers zijn nu uitgegroeid tot soortenrijkere heischrale graslanden. In de droge
sfeer gaat het om vegetaties met vroege- en
zilverhaver, slofhak, stekelbrem, borstelgras,
muizenoor, hondsviooltje en nog veel meer. In
de nattere sfeer om de graslanden ontstonden
vegetaties met gewone dopheide, gevlekte orchis, kruipganzerik, knolsteenbreek, …
Daarnaast zijn er ook nog wat rijkere graslanden
die een bloemrijker karakter hebben, met planten als Jakobskruiskruid, margriet, echt duizendguldenkruid, moerasrolklaver, sint-Janskruid, …
Deze ‘nectarkroegen’ zijn in de zomer erg in
trek bij dagvlinders als Icarusblauwtje en oranje
zandoogje.

den, maar de andere watersalamandersoorten
komen hier, net zoals gewone pad, bruine kikker en bastaardkikker nog in flinke aantallen
voor. Enkele voedselarmere plassen herbergen
nog ‘betere plantensoorten’ als veenpluis, loos
blaasjeskruid, veelstengelige waterbies en koningsvaren.

Cultuurgronden
In het zuidoosten van de Eksterheide liggen nog
een aantal cultuurgronden, waaronder een voormalige maisakker die nog steeds als akker wordt
beheerd. Door de geringe bemesting vestigden
zich hier akker(on)kruiden zoals reigersbek en
akkerviooltje - die laatste zorgde ervoor dat er
zich hier in 2019 een flinke populatie kleine parelmoervlinders ontwikkelde. Reeën komen hier

Graslanden
Verspreid over het domein liggen er tal van
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Boerderij
In het noordoosten van de Eksterheide bevindt
zich een boerderij die uit de jaren 1930 stamt.
Hier worden de door Natuur en Bos ingezette
grote grazers (Galloways en Koniks) van gans
de provincie opgevangen in de winterperiode –
deze opvang is nu aan Natuurpunt Beheer uitbesteed. Op termijn zou hier ook een bezoekerscentrum ‘light’ (het Eksternest) moeten komen,
maar het is nog wachten op een planologische
bestemmingswijziging. In de veestal broedt elk
jaar een kerkuil en in de nabije omgeving zijn
kievit, gekraagde roodstaart en putter broedvogels.

Recreatie

Ekstergoor
In de noordrand van de Eksterheide, tegen ‘de vaart’ aan, liggen
twee oude kleiputten die samen
het Ekstergoor vormen. Op deze
locatie lag tot omstreeks 1875 een
natte depressie van zo’n 16-17
ha groot, bestaande uit een ven
en natte heide. Bij de aanleg van
het kanaal Dessel-Schoten werd
de noordelijke uitloper van dit ven
doorgraven. Wat restte van het
historische “Ekstergoir” werd kort
nadien uitgemoerd. Vervolgens werd er naar klei
gegraven: nabij het kanaal stond van 1885 tot
1928 een kleinschalige steenbakkerij.
Die oude kleiputten vormen nu een broedgebied
voor dodaars en kuifeend, en zijn omgeven door
elzenbroek en nat eikenberkenbos - de rabatten
herinneren aan de vroegere pogingen om dit in
landbouwcultuur te brengen.

grasland – met soorten als margriet, knoopkruid
en grasmuur - zal grotendeels als grasland behouden blijven.

Aanvankelijk zorgden Gallowayrunderen en Konikpaarden voor het graslandbeheer, maar sinds
enkele jaren wordt dit nu ‘uitbesteed’ aan een
kudde Kempense heideschapen.

Waterpartijen
Naast de 2 oude kleiputten liggen er verspreid
in het domein nog een vijftiental kleinere en
hoofdzakelijk wat voedselrijkere waterpartijen
die van groot belang zijn voor amfibieën. De
kamsalamander verdween hier 20 jaar gele-

graag grazen en de dwergmuis is er een vaste
bewoner.
De cultuurgraslanden zijn nog redelijk soortenarm door hun landbouwverleden en worden net
zoals het grootste deel van de akker in de nabije toekomst beplant met loofhout. Dit ter compensatie van de oppervlakte naaldbos die voor
het geplande heideherstel gerooid zal worden.
Enkel het best ontwikkelde (schraalste) cultuur-

Om iedereen van al het moois dat
de Eksterheide te bieden heeft te
laten genieten, zijn er 3 kijkhutten
gebouwd en 3 wandelroutes uitgezet: het Ekstergoorpad (1,8 km), het
Hoge Bergen-pad (4,8 km) en het
Duivelskuilpad (2,7 km). De laatste
twee zijn te combineren tot een langere route van 7 km. Het Duivelskuilpad voert je niet alleen door het
zuidelijke deel van de Eksterheide,
maar ook door de Duivelskuil en de
Gemeenteheide. Lange afstandstappers kunnen deze wandeling(en) nog via het jaagpad en de
fietsersbrug in Sint-Jozef Rijkevorsel combineren met wandelingen in
De Pomp-Poelberg en Abtsheide,
aan de overzijde van de vaart.
Enkel wandelaars zijn welkom in
de Eksterheide. Tussen 15 maart en 15 augustus (broedseizoen) mogen honden niet in het
natuurreservaat, daarbuiten enkel wanneer ze
aangelijnd zijn. Bezoekers hebben de keuze uit
maar liefst 6 ingangen, maar als we je een milieuvriendelijke tip mogen geven: 2 hiervan liggen nabij het kanaal Dessel-Schoten en op het
jaagpad is het heerlijk rustig en veilig fietsen…
Meer info (waaronder een wandelkaartje) vindt u
op https://www.natuurenbos.be/eksterheide
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Kort nieuws
Vissen in (uit?) de Wamp
Begin januari 2020 mogelijk meer dan 7 000
vissen op de oever van de Wamp beland.
Zoals alle waterlopen wordt ook de bedding
van de Wamp jaarlijks gemaaid en geruimd.
Toeval wil dat ik na de ruiming, begin januari,
de beek passeerde en tussen de op de oever gedeponeerde bagger enkele dode visjes aantrof. Dit deed me besluiten om verder
op zoek te gaan tussen de plantenresten.
In totaal werd 150 m beekoever afgezocht
en verzamelde ik 115 vissen. De meeste visjes waren niet groter dan 6 cm, maar
toch ook enkele serieuze kleppers van meer
dan 25 cm. De verzamelde vis bestond uit
9 soorten. Vier vissen werden na 24 u op
het droge nog levend aangetroffen. Dat waren een zeelt (20 cm), Europese meerval (8
cm) en 2 voorntjes samen met verschillende
zwanenmossels en vijvermossels. Ze werden terug in het water gezet. De dood gevonden vissen waren; baars (5 ex.), zonnebaars (8 ex.), riviergrondel (2 ex.), kolblei (2
ex.), ruisvoorn (12 ex.), blankvoorn (58 ex.)
en vetje (28 ex.).

het kruid ruimen om het leven komen. Als
je de meting extrapoleert naar de ruimingen
van alle waterlopen van deze categorie in
Vlaanderen dan neemt de jaarlijkse slachting duizelingwekkende proporties aan!
Moet dit gewoon gebeuren of is er een mogelijkheid om deze vissterfte in de toekomst
te minimaliseren of zelfs helemaal te vermijden?
Ward Machielsen

Succes van de Vliegende Mieren
Sinds een groepje vrijwilligers in januari
gestart is met werkzaamheden in onze natuurgebieden mogen deze Vliegende Mieren
verheugd zijn op een steeds stijgend aantal
deelnemers.
Waar hebben ze zoal gewerkt? In het Turnhouts Vennengebied en Zwart Goor, in La
Bonne Esérance, het Kijkverdriet, de Tikkebroeken en Winkelsbroek.
Ook interesse om eens kennis te maken met
deze donderdagactiviteit? We werken telkens van 9.00 u. tot 12.00 u. en we voorzien
tijdens de pauze drank en hapjes!
Contacteer vrijblijvend:
Dirk Segers: 0491 33 62 23 of
dirksegers@hotmail.com

Nieuwe openingsuren Boshuis
Vanaf januari is het Boshuis te Ravels elke
zondag geopend van 11.00 u. tot 18.00 u.

Turnhouts Vennengebied valt opnieuw in
de prijzen

Laat ons even berekenen hoeveel vis zo aan
zijn einde komt tijdens de ruiming van een
beek. Voor de Wamp die 18 km lang is en
waarvan minstens 10 km wordt gemaaid,
gaat dat om meer dan 7 600 vissen die bij
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den te herstellen en weidevogels optimale
levenskansen te geven. Het project kreeg
de naam Life Nardus & Limosa: nardus, het
zeldzame borstelgras, een typische soort
van heischrale graslanden en limosa, de
grutto, als vertegenwoordiger van de weidevogels.
Verscheidene partners zijn hierbij betrokken: uiteraard Natuurpunt maar ook het
Agentschap Natuur en Bos (Weelde Kampheide en Laambeekse Heide), in Nederland
de Stichting Brabants Landschap (Regte
en Roovertse Heide) en de stad Turnhout.
Wetenschappelijke ondersteuning wordt geleverd door de Universiteit Gent en de Stichting Baggerveen (NL).
De volgende 5 jaar zal intensief worden
gewerkt in het Turnhouts Vennengebied:
fosfaatvervuiling uit de bodem halen door
middel van uitmijnen, herstel van het reliëf,
vergroten van de oppervlakte grasland, faunavriendelijk maaien.
De stad Turnhout zal een onderzoek starten
naar waterberging en de Klein Engelandhoeve wordt verder uitgebouwd tot een echt
bezoekerscentrum waar meer informatie ter
beschikking zal zijn over het Turnhouts Vennengebied.

volgen nog enkele lessen rond het determineren.
Wie belangstelling heeft, neemt contact op
met Jan Cortens: jan.cortens@pandora.be

Nieuwe plantenwerkgroep actief

Lichtmis

Binnen afdeling Turnhoutse Kempen (Turnhout en Ravels) heeft een nieuwe studiegroep rond planten al heel wat initiatieven
ontwikkeld.
Zo staan er op 4 april (voorjaarsbloeiers
Merkske) en op 31 mei (orchideeën Kijkverdriet) excursies gepland. In het najaar

Ter ere van lichtmis werden er in de Tikkebroeken pannenkoeken gebakken. Na een
wandeling waarin werd verteld over de mythologie van onze bomen, mocht iedereen
aan tafel en deelnemen aan dit oervlaams
gebruik.

Tikkebroeken
De Tikkebroeken kon onlangs uitgebreid
worden met een mooi weiland. Op dit perceel gaan we 2 evenwijdige houtkanten aanleggen om het aantrekkelijker te maken voor

de geelgors. De aanplant werd onder talrijke
opkomst uitgevoerd op 18 januari door de
vrijwilligers van afdeling Kasterlee.

De Europese Commissie heeft een nieuw
Life-dossier goedgekeurd waarin het Turnhouts Vennengebied de “hoofdaandeelhouder” wordt!
We bedanken hiervoor zeker Joost
Dewyspelaere en de medewerkers van Natuurpunt Beheer vzw, want dankzij hun inspanningen kreeg dit natuurgebied voor de
derde keer een positieve Life-beslissing, wat
op zich al heel uitzonderlijk is.
De doelstelling is om heischrale graslan-
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Europese spin van het jaar 2020

de Gerande Oeverspin (Dolomedes fimbriatus - Clerck, 1757)
De Gerande oeverspin, Dolomedes fimbriatus, behoort tot de familie van de kraamwebspinnen (Pisauridae), die wereldwijd
356 soorten telt. In Europa leven 7 soorten,
waaronder twee oeverspinnen van het geslacht Dolomedes: de Gerande oeverspin
(D. fimbriatus) en de Grote oeverspin (D.
plantarius).

De Gerande oeverspin staat bekend als
een actieve jager die geen web gebruikt om
prooi te vangen, maar jonge exemplaren
maken wel een kleine webachtige constructie, vaak op bladeren van kruidachtige planten, die niet noodzakelijk altijd in de directe
omgeving van water groeien. Als de spinnen

Bedreigde soort
Op sommige plaatsen kan ze redelijk algemeen zijn, maar doorgaans is ze eerder
zeldzaam geworden door de vernietiging
van veel van haar voorkeurhabitats (natte
heide en moerasgebied). In België is het
één van de vier wettelijk beschermde spinnensoorten, naast de Waterspin, de Tijgerspin en de Gewone mijnspin. In de Vlaamse Rode Lijst staat de spin genoteerd als
“kritisch wegens verdwijnen biotopen, op de
rand van uitsterven”.
In het kader van de Vlaamse meetnetten
die beleidsrelevante soorten opvolgen (in
opdracht van Europa), is een zogenaamde
“inhaalslag” voor deze soort opgenomen.
Dat betekent dat men probeert een zicht te
krijgen op de reële verspreiding van de soort
in Vlaanderen. Er zijn al eerste indicaties
dat de soort bij ons te lijden heeft onder een
toenemende verdroging van habitats onder
invloed van de klimaatverandering.

Jagende joekel
Met een lichaamslengte van 15-22 mm bij
vrouwtjes en 10-16 mm bij mannetjes is de
Gerande oeverspin één van onze grootste
spinnensoorten. De spin heeft een stevig
postuur. Ze heeft een geelbruine tot zwartbruine basiskleur (bij jongen groenig tot
olijfkleurig) en aan beide zijden van het lichaam loopt meestal een beige tot gele
lengtestreep zowel over het kopborststuk,
als over het achterlijf. In het veld wordt ze
wel eens verward met bepaalde piratensoorten, maar die behoren tot de familie van de
wolfspinnen.
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gewervelde prooi vangt.
Ze moet dus kunnen duiken om zo’n waterdiertje te vangen, maar ook bij gevaar duikt
ze bliksemsnel onder water. De waterafstotende haartjes over haar gehele lichaam,
zorgen er dan voor dat er een luchtfilm rond
de spin blijft hangen, waardoor ze ook onder
water een tijdlang kan blijven ademen. Wanneer ze terug aan de oppervlakte komt is de
spin dan wonderlijk droog gebleven.

Zorgzame moeder
De paring vindt doorgaans plaats in mei of
juni. Vanaf eind juni legt het vrouwtje haar
eieren in een ronde eicocon van ca. 1 cm
diameter. Die kan wel tot 1.000 eitjes bevatten en wordt door de spin de hele tijd meegedragen in haar monddelen en dus niet

Vrouwtje Gerande Oeverspin © Gilbert Loos

groter worden verhuizen ze naar de waterkant van stilstaande of traag stromende waterpartijen in natte heidegebieden, vochtige
graslanden, oever- of broekbossen. Ze maken dan niet langer een web. Om te jagen
zit de Gerande oeverspin op het wateroppervlak bij de oevervegetatie en kijkt uit naar
insecten die in het water beland zijn en daar
dan liggen te spartelen. Die trillingen registreert ze met haar pootuiteinden, eigenlijk
zoals webwevende spinnen de trillingen in
hun web opmerken. Ze loopt dan vlot over
het water naar de prooi en grijpt die vast. De
Gerande oeverspin gebruikt het wateroppervlak dus eigenlijk als een web!

Als Jezus over het water
Dat “waterlopen” kan ze dankzij speciale waterafstotende haartjes, waardoor de oppervlaktespanning van het water haar drijvende
houdt. De Gerande oeverspin jaagt echter
ook op diertjes die zich onder water bevinden, zoals kikkervisjes, kleine salamanders
en kleine vissen. Daarmee is het één van de
enige Belgische spinnen die regelmatig een

Gerande Oeverspin © Gilbert Loos

bevestigd achteraan het achterlijf zoals bij
wolfspinnen. Als het vrouwtje voelt dat de eitjes gaan uitkomen spint ze het zogenaamde kraamweb, waarin ze de eicocon ophangt. De jongen blijven nog een tijd samen
in dit kraamweb, terwijl het vrouwtje aan de
buitenzijde de wacht houdt. De ontwikkeling van jong tot volwassen dier, neemt een
tweetal jaar in beslag. De spin overwintert
in sub volwassen toestand en vervelt dan
begin mei een laatste keer, waarna ze volwassen is.
Gedurende het hele jaar zijn exemplaren

van de Gerande oeverspin aanwezig en
minstens van maart tot oktober zijn ze waar
te nemen, vooral de vrouwtjes. Vermoedelijk
loopt de belangrijkste activiteitsperiode van
de mannetjes van mei tot augustus.

Waarom is de Gerande oeverspin verkozen tot Europese spin van het jaar?
Niet alleen is de Gerande oeverspin één van
onze grootste inheemse spinnen en is ze
daardoor goed op te merken door de mens,
ze heeft daarnaast een interessante levenswijze: ze weeft in vroege stadia een web,
dat ze dan later ‘verleert’, kan ‘jezusgewijs’
over water lopen, zorgt erg goed voor haar
jongen en vangt al duikend zelfs gewervelde dieren als prooi. De spin is uitzonderlijk
goed aangepast aan haar waterrijke leefgebied, dat helaas hoe langer hoe meer
onder druk staat. Bijzonder schadelijk
zijn daarbij werken aan rivieroevers,
het verwijderen van rietvelden en waterlelies, het uitdrogen van natte heide
en de afnemende oppervlakte aan geschikte moerassige zones.
Met deze keuze van de Europese
spin van het jaar willen we niet alleen
een ‘onpopulaire’ diergroep promoten,
maar ook aandacht vragen voor een
bedreigde habitat. Tegelijk hopen we
dat een breder publiek deze soort zal
melden, zodat onderzoekers nieuwe
gegevens ontvangen over de huidige
verspreiding van de Gerande oeverspin.
Ga dus gerust eens op zoek naar deze intrigerende soort en meldt eventuele waargenomen exemplaren door ze te fotograferen
en in te voeren op de meldingssite van Natuurpunt: www.waarnemingen.be.
De Europese Spin van het Jaar wordt verkozen door 83 arachnologen uit 26 Europese landen. De coördinatie gebeurt door het
Naturhistorisches Museum Wien, samen
met het ‘Arachnologisches Gesellschaft’
(AraGes) en de European Society of Arachnology (ESA).
Gilbert Loos
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Tussen Bos(huis) en tuin

jubileum
kaar
ten
© Emiel Peeters

Wij zijn ervan overtuigd dat vooral het inspirerende en de open mind je zal bijblijven. Je
opvatting, je idee over het ontwerpen van
een tuin zal voor altijd anders zijn.
Ook sluiten wij niet uit dat deze tentoonstelling in zijn geheel of gedeeltelijk elders zal
hernomen worden, bijvoorbeeld in “Het Boshuis” zelf.
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willen we inspiratie aanreiken aan hen die er
open voor staan. Zo hebben we in oktober
2017 contact gelegd met de Erasmushogeschool van Brussel, meer bepaald met de
studierichting Landschapsarchitectuur.
We hebben de studenten gevraagd om voor
de site een tuin te ontwerpen die inspirerend, educatief, modern en representatief
is. We hebben ze ook gevraagd om “out of
the box” te denken. Het out of the box denken hebben ze dikwijls wel heel letterlijk genomen en daar zijn we zeer blij om, omdat
dit leidde tot zeer verfrissende ideeën die
ons en u zullen doen nadenken over wat er
allemaal mogelijk is als je een open mind
hanteert.
Iedere student is vol enthousiasme in zijn
taak gevlogen. Er zijn zoveel ontwerpen/
ideeën als er studenten waren. Voor de
tentoonstelling hebben we een selectie gemaakt, voornamelijk gebaseerd op twee
criteria: de plannen moesten voor een leek
leesbaar zijn en de visie erachter moest vernieuwend en gedurfd zijn.
Dat deze plannen geen spielerei zijn, zien
we duidelijk aan de aanpak. Vooraleer een
tuinontwerp uit de mouw werd geschud was
er al veel studiewerk op macro- en micro-

kenheid en gedragsverandering bij tuineigenaars. Je zou hier en daar de vergelijking
kunnen maken met “waarnemingen.be”.
Wat “waarnemingen.be” is voor de natuur, is
“Mijn Tuinlab” voor uw (achter)tuin.

TURN

Vanaf vrijdag 13 tot en met dinsdag 31 maart
ben je in de gelegenheid om de tentoonstelling “TUSSEN BOS(huis) EN TUIN“ te bezoeken in GC De Wouwer, Kloosterstraat 4
te Ravels. Deze tentoonstelling toont tuinplannen voor de site van het bezoekerscentrum Het Boshuis te Ravels (Jachtweg 27).
Deze site is door de gemeente Ravels in erfpacht genomen van het Agentschap Natuur
en Bos.
De tentoonstelling kadert in onze inspanningen om van Het Boshuis een poort naar de
natuur te maken, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk omdat Het Boshuis zo goed als
tegen het domein van de Gewestbossen
ligt en zo ook vlakbij het door de overheid in
1985 erkende cultuurhistorische landschap
van het Kijkverdriet. Een wandeling in de
omgeving laat je ook kennis maken met het
constant in evolutie zijnde agrarische landschap.
Figuurlijk omdat de volledige infrastructuur,
gebouwen en tuin, kan gebruikt worden om
de natuur en het landschap dichter bij de
mensen te brengen.
Het is een pluspunt dat de site tegelijkertijd
zou kunnen gebruikt worden door anderen.
Dit verhoogt de verweving van ‘de bevolking’, van de buurt, met de natuur.
Net zoals Ravels een “cultuurcentrum”
heeft (GC De Wouwer) zou Ravels een
“natuurcentrum” (Het Boshuis) mogen hebben. Wij als Natuurpunt doen dagelijks ons
uiterste best om aan dit idee invulling te geven door:
- De georganiseerde bosklassen
- De educatieve tuin
- De demoplaats van de compostmeesters
- ’s Zondags het bezoekerscentrum, waar
info ter beschikking is, te bemannen
- Tijdelijke tentoonstellingen rond thema’s
als natuur, ecologie, duurzaamheid, …
- En nog veel meer …
Om dit natuurcentrum ook op een aantrekkelijke en eigentijdse manier vorm te geven

werp. Er is echt geen sprake geweest van
eens snel snel een origineel idee op papier
te zetten.
De tentoonstelling opende op donderdag 12
maart ‘s avonds met een plechtige vernissage/academische zitting waar de op papier
gezette ideeën geduid en gekaderd werden
door Geert Meysmans, docent/praktijklector
aan de Erasmushogeschool, afdeling Landschapsarchitectuur. Er werd ook, terwijl we
het toch over een tuin hadden (zij het een
tuin met een publiek karakter), dieper op het
facet ‘tuin’ ingegaan.
Onlangs is het project ‘Mijn Tuinlab’ van start
gegaan. Een project in het kader van ‘Citizen Science’ of met een Nederlands woord
‘Burgerwetenschap’. Onze tweede spreker,
Paul Verschueren, trekt dit project. ‘Mijn
Tuinlab’ is een gezamenlijk project van het
Kenniscentrum Tuin+ van de Erasmushogeschool, de KU Leuven en Natuurpunt. ‘Mijn
Tuinlab’ stelt wetenschappelijke vragen tot
in de achtertuin. Het wil het op wetenschappelijke wijze onderzoeken van onze tuinen
aanmoedigen en ‘Mijn Tuinlab’ zoekt betrok-

3,870 kg
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het beste speelgoed voor een kind,
is een ander kind!

Sarah en Alexandre

Amfibieënoverzet Toekomstlaan Beerse
Sinds 1989 worden er amfibieën overgezet
in de Toekomstlaan te Beerse. De eerste
teljaren werden er vooral padden overgezet.
Soms tot meer dan 1 000 tijdens de overzetactie. Deze heeft plaats vanaf februari tot
begin april. We kregen een harde terugval
in 1993. Vanaf 1994 zagen we een forse
toename van de alpenwatersalamander met
in 1999 een hoogtepunt van eventjes 1 569
exemplaren. Nadien zagen we deze terug
halveren en zienderogen verder dalen. Ook
vinpootsalamanders werden op het eind
van vorige eeuw en begin 2000 regelmatig
waargenomen, met aantallen rond de 100
diertjes tot zelfs 239 exemplaren in 1997.
Vanaf 2002 kregen we een zware terugval
die nooit meer hersteld is. Met toestemming
van Janssen Pharmaceutica werden er vijf
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poelen aangelegd op hun heideterrein naast
de Toekomstlaan. Deze worden jaarlijks opgevolgd. Elk jaar opnieuw werd er langs de
weg een scherm van +/- 120 meter geplaatst
door vrijwilligers. Vanaf dit jaar moet dit niet
meer gebeuren. Het gemeentebestuur Beerse investeerde in uitvoering van Interreg
2B-Connect (Bedrijven en Biodiversiteit) in
2 amfibieëntunnels en geleidingsschermen.
Hierdoor hopen we dat onze geliefde diertjes veilig kunnen oversteken (zie ook elders
in de Haaklewie). Ik wil iedereen bedanken
die in al die jaren ervoor gezorgd heeft dat al
deze padden, kikkers en salamanders veilig
konden oversteken. De natuurmaatregelen
van de gemeente worden voor de helft gefinancierd door de Europese Unie.
Paul Prinsen

Amfibieënoverzet Toekomstlaan Beerse (1989-2019)
XJaar

Padden

Heen
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

994
1400
1124
1213
465
322
265
257
402
423
311
292
370
333
98
48
115
122
145
198
355
505
646
485
400
287
441
579
526
586
414

Totaal

14121

Alpenwatersalamander VinpootBruine
salamanders kikker
Terug

100
95
10
101
13
41
97
57

Dood Heen

15
1
1
6
3
3
18
10
1
4

1

7
9
9

8

514

88

Terug

16
15
40
145
58
562
654
976
809
736
1569
897
858
361
262
142
126
73
138
110
101
73
158
160
172
91
372
440
169
83
61
10427

Dood

3
2
2

4
4
2
3

24
100
239
121
109
109
163
8
2
1
1

2
3
2
2

1

1
1
3
0

Groene
kikker

29

878

2
7
1
1

1
1
1
14
12
3
6
9
10
14
32
28
20
50
2
43

1

1
1

1
1
1
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De Kievit: een vogelportret
De eerste zingende grote lijster, de vink die
opnieuw slaat, grutto’s die weer terug zijn.
Allemaal voorjaarsboden die garant staan
voor een geluksgevoel. Groepjes hoog overkomende, zich oostwaarts reppende kieviten versterken die stemming. Vanaf februari
zijn de puntig gekuifde, waakzame ridders
van het boerenland met zwarte borst, terug.
Sierlijke acrobatische vluchtbewegingen,
wendend, kerend, loopings makend, zwierend en duikelend, waarbij ze voortdurend
hun naam roepen. Wie immers niet goed
kan zingen, maar een territorium moet verdedigen en de aandacht trekken van de
vrouwtjes, moet iets bedenken om op te vallen: stuntvliegen.
Tijdens de dwarrelende, zoevende lentevluchten tonen ze afwisselend de donkere boven- en de witte onderzijde van de
vleugels. Een macho in de vogelwereld!
Sommige houden het bij 1 vrouwtje, maar
gemiddeld heeft 1 op 3 kieviten meerdere
vrouwtjes met elk een nest. Het mannetje
broedt meestal niet, hij is overdag zo druk
met imponeren en verleiden, wat hem veel
energie kost, zodat hij ’s nachts vooral aan
voedsel zoeken en rusten toe is.
Het nest ligt op de grond, weliswaar enigszins verscholen. De kleur van de eieren
hangt af van de plaats van het nest: olijfgroen in weiden, olijfbruin op akkers. Het
mannetje draait de verschillende kuiltjes.
Het vrouwtje kiest uit al die kuiltjes één als
nest. Hij is zeer territoriaal. Met buurmannen worden felle luchtgevechten gevoerd,
beide mannetjes stijgen tientallen meters
op, dicht tegenover elkaar, alsof ze gescheiden worden door een onzichtbare glasplaat.
Het nest wordt met stoot duikende aanvallen
verdedigd. Alle grote voorwerpen die zich
bewegen in of over zijn broedgebied worden
aangerand. Daarbij schermen en schreeuwen ze op een manier die sterk herinnert
aan hun liefdesbetuigingen. Er gaan voor
deze “ongevaarlijke” vogel veel indringers
opzij. Die kunnen al de beweging en het gekrijs niet verdragen. Zo beschermen ze hun
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nest effectiever en biedt hun aanwezigheid
bescherming voor vogels die minder driest
zijn. Waar ze dicht bijeen wonen verenigen
ze zich om indringers weg te jagen. Maar
kraaien verenigen zich ook: een zenuwachtig bestaan. Door de moedige wijze waarop
het vrouwtje haar nest en kroost tegen indringers verdedigt, gaven de Grieken haar
de erenaam: “de goede moeder”.
Hun vijanden: mensen, bunzings, wezels,
kraaiachtigen, reigers, ooievaars, kiekendieven. Het is haast een wonder dat er nog kieviten zijn. Het zoeken van hun eieren door
de mens is minder algemeen geworden.
Al de belangrijkste levensverrichtingen van
de kievit gebeuren in de lente. Na het broedseizoen in juni verzamelen ze zich in grote
groepen op velden en akkers, samen met
spreeuwen en kokmeeuwen. Ze vergaderen, gaan vliegoefeningen houden en pakken hun koffers.
Als oorspronkelijke steppebewoner prefereert de kievit open landschappen met een
lage vegetatie en kale grond. Pas nadat de
heidevelden voor een groot deel ontgonnen
waren in weilanden en akkergronden, maakte de kievit in grotere aantallen zijn opwachting in de Kempen. Zo rond 1950 was die
ontginning voltooid.
Het zijn oogjagers. Ze zoeken hun voedsel
(larven, spinnen, slakjes) op de kenmerkende plevierenwijze: lopen-stoppen-pikken. Ze
foerageren op maanlichte nachten, trappelen met de tenen om de wormen naar de
oppervlakte te lokken. Kieviten broeden op
vochtige graslanden met korte vegetatie.
De tijd dat ze in spaarzaam bemest blauwgrasland konden nestelen is voorbij. Ze
schikten zich naar het nieuwe boerenland.
Ze hadden geen keuze, de landbouw liet
geen 0,5 ha blauwgrasland over. Ze houden
niet van hoog gras, dat is te nat, te koud voor
de kuikens.
Ze profiteren als een van de weinigen van
het areaal maisakkers, 90% van de kieviten
in de Kempen broedt nu in akkergebied. Dat
heeft te maken met de lange periode dat op

die plaatsen geen landbouwactiviteit plaatsvindt.
Ze waren op termijn, op weg naar een gevaarlijk lot:
- eenvormigheid van graslanden, de sterke bemesting waardoor het gras te snel
groeit en vroeg wordt gemaaid.
- bestrijdingsmiddelen hebben het voedselaanbod drastisch beïnvloed, de kruiden- en insectenloze droge akkers en
graslanden hebben de uitgekomen jongen
niets te bieden.
- de voortdurende jacht in Frankrijk.
- anders dan in de vroegere natte moerassen hebben nestrovers (vos, marter) toegang tot de nesten.
Na 1990 ging het mis met de kievit. Ze
kregen klappen overal waar agrariërs hun
industriële greep op het land te fors opvoer-

Ze hebben oranjerode poten, mannetje en
vrouwtje hebben een kuif, bestaande uit
lange, smalle veren, die een dubbele spits
vormen. Zwart bovenkleed en borst, wit onderkleed. Het vrouwtje is minder contrastrijk
getekend. Zwarte snavel, de veren van de
mantel donkergroen met blauwe, purperen
weerschijn.
In de Kempen sterk afnemend als broedvogel en als wintergast, vorige eeuw algemene
broedvogel. Ernstig bedreigd.
Als een kievit lopen. (Snel)
De kievit legt in maart, al vriest het op zijn
staart.
Met St. Geertrui (17/03) legt de kievit zijn
eerste ei.
Wetenschappelijke naam, Vanellus Vanellus: ijdeltuitje. Lapwing – Vanneau – Kiebitz
Jos Boermans, Vosselaar

Kievit © René Van Echelpoel

den, waardoor steeds minder jonge vogels
hun rangen versterken. De kievit vergrijst.
We kunnen ze helpen door behoud en herstel van open landschappen met kruiden
en structuurrijk grasland met een hoog waterpeil, met gedeeltelijk korte vegetatie en
modderige stukken. 		
Standvogels in zachte winters, in oktober-november naar Frankrijk, terug in februari-maart, ze volgen de vorstgrens.

Kievit
De kievit roept weer in ’t veld
En laat zijn schonen kunsten zien
Voor mij is hij een voorjaarsheld.
Als een volaardig vliegmachien:
Uit: In de loop van de dag, een jaarkalender in miniaturen, Frans Hoppenbrouwers
www.cubra.nl
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Moerasconcerten Winkelsbroek
Vrijdag 7 tot en met zondag 16 augustus 2020

20 concerten - Strikt akoestisch - Beperkt publiek: max. 70 p.
Vanop replica oude moerboot
Oude muziek, Klassiek, Folk, Blues, Pop, Django, Georgisch, Syrisch, Singer-Song, Irakees,
Mauretanisch …
We laten de kracht van de omgeving spreken.
Natuur en cultuur zullen elkaar verrijken in dit uniek kader, met respect voor de stilte.
De opbrengst gaat naar het aankoopfonds van Winkelsbroek.
Ga voor ons boeiend en gevarieerd programma naar onze website :
natuurpunt-turnhoutsekempen.be (activiteiten) of facebookpagina: ‘ Moerasconcerten’
Zo kan je alvast de concerten aanstippen in je agenda!!!!		
Tickets zullen te verkrijgen zijn vanaf 1 mei via Toerisme Turnhout en UIT.
Welkom!

Gezocht: Helpende handen opbouw tentoonstelling
Eind april opent het Natuurpunt Museum haar nieuwe tentoonstelling “Egelwegels en
paddenpaden. Dierenmobiliteit zonder grenzen!”. In de expo ervaar je welke gevaren dieren moeten trotseren en leer je welke vormen van ontsnippering hen kan helpen. Kriebelt het bij jou om mee te werken aan de opbouw van deze unieke tentoonstelling? Spring gerust eens binnen om je aan te melden of vrijblijvend informatie te vragen.
Je kan ook mailen naar katrien.knaeps@natuurpunt.be.

Vele handen maken licht werk!
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HAAKLEWIE - WAT - WAAR
NATUUR.KALENDER 3 2020 - 6 2020
NATUURPUNT VZW - REGIO TAXANDRIA

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

Alle
dinsdagen en
vrijdagen
(niet op
feestdagen)

Landschap De Liereman leeft

Bijeenkomst: 08.45 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Wekelijks verricht een enthousiaste groep gevarieerde werken. Kom maar af!
Meebrengen: aangepaste kledij
Einde: 12.00 u.
Info: Kris Van der Steen, 0496 42 83 78, kris.vandersteen@natuurpunt.be

2020 - MAART - MAART - MAART - 2020
Zondag
29 maart

Fietstocht: Op zoek naar stinzenplanten

Wanneer: 13.30 u., ingang van het Grotenhoutbos te Vosselaar (net over de brug
van de E34) komende van het waterzuiveringsstation van Vosselaar
Op zoek naar voorjaarsbloemen in de omgeving van Gierle-Lille.
Gids: Werner Der Kinderen.
Meebrengen: fiets, wandelschoenen, kijker
Einde: 17.00 u.
Info: Werner Der Kinderen, 0479 67 94 68

2020 - APRIL - APRIL - APRIL - 2020
Vrijdag
3 april

Bierproefavond t.v.v. Expeditie Natuurpunt team Ogentroost

Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Enkele hobbybrouwers vertellen alles over hun passie: bier. We proeven 8 biertjes
inclusief een knabbeltje. O ja, denk eraan glaasje op, laat je rijden.
Deelname: € 15 per persoon.
Info: Gilbert Loos, 0498 21 68 15, gilbert.loos@gmail.com

Haaklewie - activiteitenkalender

I

Zaterdag
4 april

Zaterdag
4 april

Zondag
5 april

Zondag
5 april

Wilde Buitendagen

Bijeenkomst: 09.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Ga tijdens de Wilde Buitendagen mee op een onvergetelijk avontuur in de
natuur! Heb jij ooit al eens een doolhof gebouwd? In ons Bos van Bo kan
je het komen uitproberen! Werk je je liever op een andere manier in het
zweet? Dan hebben we toffe natuurbeheerwerken in petto. Welke werken
we gaan uitvoeren hangt af van de mogelijkheden van het moment en van
de wensen van de groep. Afsluiten doen we met een maaltijd bereid op het
vuur aan ons bezoekerscentrum. Een zalige dag voor het hele gezin. Gratis.
Inschrijven is nodig en kan op deze pagina: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
I.s.m. de Gezinsbond van Oud-Turnhout en Turnhout en de Gemeente Oud-Turnhout.
Einde: 13.30 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag
5 april

Gagelwandeling

Blauwborstwandeling

Dubbelactiviteit: Ochtendwandeling en aperitiefconcert

Bijeenkomst: wandeling 08.45 u., op de parking van het Sint-Jozefcollege, Koningin
Astridlaan te Turnhout.
Aperitiefconcert 10.30 u.: Theater Stap, Brugstraat 55, Turnhout
Een combinatie van natuur en cultuur: een ochtendwandeling door het domein van
het Sint Jozefcollege, gevolgd door een concert van het duo Mackie/Hendrix.
Dit Canadees/Belgisch duo brengt voor ons, met viool en accordeon, levendige dans- en luistermuziek. We sluiten af met een aperitief. De opbrengst
gaat naar het Turnhouts Vennengebied.
Praktisch: We vertrekken op de parking van het Sint-Jozefcollege voor een wandeling van een uurtje met Richard Vergaelen als gids en gaan dan naar Theater
Stap. Voor de wandelaars wordt daar een plaats vrijgehouden. Rechtstreeks
naar Theater Stap gaan kan ook, je hoeft dus niet mee te wandelen. Om
10.30 u. begint het concert van het Duo Mackie/Hendrix.
Inkom: € 12 (1 aperitief drankje inbegrepen), de wandeling is gratis.
Meebrengen: goede stapschoenen
Einde: rond 13.00 u.
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, Rik Hendrix, 0479 76 08 10

Bijeenkomst: 09.00 u., Handvonder, einde Heirbaan, 2370 Arendonk – Bergstraat,
2360 Oud-Turnhout
We gaan langs verschillende poelen op zoek naar amfibieën. Onze gids Ward
Machielsen heeft hier en daar alvast wat fuiken uitgezet.
Meebrengen: laarzen
Einde: 12.00 u.
Info: Ward Machielsen, ward.machielsen@telenet.be

Gezinswandeling met je trouwe viervoeter

Bijeenkomst: 20.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Aan de hand van foto’s, videofilmpjes en een woordje uitleg laat Fons ons en zijn
medereizigers meegenieten van hun reis met Starling naar Oman (o.l.v. natuurpuntgidsen) in februari 2019.
Einde: 22.30 u.
Info: Fons Verheyen, 0473 49 32 10, fonsverheyen@telenet.be
Bijeenkomst: 08.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout.
Op 600 m van de kruising van De Hese (Kasterlee)/Reesdijkstraat
(Oud-Turnhout) met Kluis, 2460 Kasterlee
Leer welke vogel je hoort en waar je precies moet op letten om hem te herkennen.
Met een beetje geluk en geduld ontmoeten we de blauwborst die hier al
enkele jaren opnieuw broedt. Honden kunnen niet mee.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen
Einde: 11.00 u.
Info: Juul Appels, 014 77 30 70, natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Amfibieënwandeling

Zondag
5 april

Voordracht over reis naar Oman door Fons Verheyen

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

II

Zondag
5 april

Zondag
5 april

Bijeenkomst: 10.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Je bent een hondenliefhebber en wandelt graag mét de hond?
Standaard zijn gegidste wandelingen in het Landschap De Liereman ‘honden niet
toegelaten’ zodat de gids zich niet moet beperken tot paden die met honden
toegankelijk zijn. Omdat heel wat hondeneigenaars ook natuurliefhebbers
zijn, voorzien we een aantal wandelingen waarbij honden (uiteraard kort
aangelijnd) welkom zijn.
Gratis.
Meebrengen: stevig schoeisel
Einde: 12.00 u.
Info: Patrick Van den Putte, p.vandenputte@gmail.com

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Wilde gagel geeft het gebied zijn unieke geur en kleur. Tussen eind maart en half
april komen de planten in bloei. Gagel was in de middeleeuwen een belangrijk ingrediënt van gruyt, een mengsel van kruiden dat aan bier werd toegevoegd voor smaak, geur en bewaring. Op initiatief van lokale vrijwilligers
van Natuurpunt werd het biobier Gageleer ontwikkeld. Zo herleeft een oude
traditie ten voordele van het natuurbehoud en van de smaak.
Gratis. Honden kunnen niet mee.
Meebrengen: stevig schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

KABo!-Klokjes

Bijeenkomst: 14.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Op zondag 5 april organiseren we met ons KABo!-team weer een bangelijk bosspel
in ons favoriete Bos van Bo! Kom je mee zoeken naar de bosklokken? Terwijl
wij buiten spelen en binnen knutselen, kunnen de (groot)ouders een mooie
wandeling maken in ons natuurgebied. Voor kinderen van 5 tot12 jaar.
Deelnameprijs: € 3 per kind (inclusief drankje), € 1 voor KABo!-peters.
Inschrijven is nodig en kan via www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda.
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !
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III

Zondag
12 april

Maandag
13 april

Zaterdag
18 april

Zondag
19 april

Zaterdag
25 april

Fietstocht met aandacht voor weidevogels!

Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Fietstocht met aandacht voor weidevogels. We fietsen op een aangenaam tempo
langs onze velden en weilanden en hebben vooral oog voor onze vliegende
en roepende weidevogels
Gratis, inschrijven niet nodig
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens en Marc Smets, 0474 61 30 01,
loyens.p@skynet.be, marcctsmets@belgacom.net

Vroege vogelwandeling met ontbijt

Bijeenkomst: 06.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Op paasmaandag organiseert het boshuis een gegidste vroege vogelwandeling met
ontbijt.
De wandeling is gratis en vrij toegankelijk, voor het ontbijt dien je wel in te schrijven bij moeskopstoon@gmail.com
Prijs: € 7 voor Natuurpuntleden en € 10 voor niet–leden
Meebrengen: laarzen, stevig schoeisel
Einde: 09.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

Woensdag
29 april

Bijeenkomst: 09.00 u., aan wandelknooppunt 73, in de Watertappingsstraat te
Turnhout
Beheerswerken.
Meebrengen: handschoenen, laarzen, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden, knapzak en drank voor de mensen die gans de dag blijven.
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens, loyens.p@skynet.be

Vrijdag
1 mei

Repair café en weggeefmarkt

Bijeenkomst: 09.00 u., Boshuis, Jachtweg 27 in Ravels
Er zijn verschillende hoeken: kleding, tuingereedschap, electro, speelgoed, computer
enz...
Alle reparaties zijn gratis, alsook de spullen op de weggeefmarkt.
Einde: 12.00 u.
Info: Hilde Paeshuyse, hildepaeshuyse@gmail.com

Erfgoednacht in het Natuurhuis

Bijeenkomst: 19.00 u., Natuurpunt Museum, Graatakker 11, 2300 Turnhout
Buiten aan het haardvuur luisteren naar het verhaal over mysterieuze nachtdieren.
Binnen start elk uur een schimmenspel en kan je kijken naar een verhaal
verteld door schaduwen.
Verder zijn er binnen en buiten nog allerlei andere activiteiten gepland, knutselen
met kinderen, nachtvlinders bekijken met een lichtbak, vleermuizen ontdekken via een bat-detector, smullen van pannenkoeken, enz.
Einde: 23.00 u.
Info: Tinneke Thijs (CVN), tineke.thijs@cvn.natuurpunt.be,
Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be

Bijenwandeling

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
De ‘Lieremanhoning’ die in ons winkeltje te koop is, is afkomstig van een plaatselijke imker die zijn bijenkorven in het Landschap De Liereman heeft opgesteld. We gaan op bezoek bij de imker en zijn bijen. De imker vertelt over
de honingbijen en de huidige problematiek. Onderweg is er aandacht voor
verschillende soorten solitaire bijen en hun verrassende levenswijze. Gratis,
inschrijven niet nodig. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: stevig schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Workshop ‘Insectenhotel bouwen in het Boshuis’

Bijeenkomst: 14.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Speciaal voor de kleinsten onder ons richten we een workshop in! Zorg ervoor dat
bijen en insecten een rustplaats vinden in uw tuin.
Einde: 17.00 u.
Info: Gilbert Loos, 0498 21 68 15, gilbert.loos@gmail.com

2020 - MEI - MEI - MEI - 2020

Werkdag in de Dombergheide

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

IV

Zondag
26 april

Zaterdag
2 mei

Gezinsbushcraft

Bijeenkomst: 09.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Onze Gezinsbushcraft vindt opnieuw plaats! De hele dag zijn er workshops en demonstraties voor alle leeftijden. Je kan leren vuur maken met een firesteel,
proeven van wilde plantjes tijdens de kruidenwandeling, een shelter bouwen, zelf schieten met een echte pijl en boog en nog veel meer! ’s Middags
kan je aanschuiven voor een vegetarische bushcraft-lunch. Je eigen picknick
meenemen kan ook. Voor wie wil is er soep. Picknickdekentje niet vergeten!
Inschrijven doe je op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Prijs Natuurpuntleden: € 20 per volwassene, € 10 voor kinderen (van 3 tot 16 jaar)
Prijs niet-leden: € 25 per volwassene, € 12 voor kinderen (van 3 tot 16 jaar)
De maaltijd kost € 15.
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Spaghettiavond t.v.v. Expeditie Natuurpunt team Ogentroost

Bijeenkomst: 16.30 u. of 19.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
Vermits de plaatsen beperkt zijn, zullen we eten in 2 shiften. U kunt kiezen om te eten tussen 16.30 u. en 18.00 u. of vanaf 19.00 u.
We serveren spaghetti à volonté naar keuze vegetarisch of niet. Jouw
keuze mag je bij inschrijving doorgeven. Uiterlijke inschrijfdatum:
26/4/2020. Prijzen: € 12 voor volwassenen, voor -12-jarigen betaal je € 8.
Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen in het Boshuis tijdens de zondagsopening
tussen 11.00 u. en 18.00 u. of via proostvicky@gmail.com
Info: Vicky Proost, 0497 12 51 79, proostvicky@gmail.com

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !
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V

Zondag
3 mei

Wandelen in de Zegge

Zondag
3 mei

Wandeling De Ronde Put

Zondag
3 mei

Louis Adriaensens plantenwandeling

Zondag
10 mei

Zondag
10 mei

Bijeenkomst: om 07.30 u. aan de kerk in Lichtaart, start 08.00 u.
De Zegge in Geel is een beschermd natuurgebied van 111 ha. Dit paradijs voor zeldzame planten, vogels, amfibieën en reptielen is enkel toegankelijk met een gids.
Honden kunnen helaas niet mee.
Afspraak: Omdat de parking bij het gebied erg klein is, carpoolen we vanaf de
kerk in Lichtaart. Met de fiets kan je rechtstreeks naar het gebied komen: Mosselgoren 13 in Geel. Deelname: € 4 per persoon. Inschrijven via
www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-kasterlee
Meebrengen: stevige wandelschoenen of laarzen
Einde: 11.00 u.
Info: Juul Appels, 014 77 30 70, natuurpunt.kasterlee@gmail.com
Bijeenkomst: 09.00 u., Brug 2 te Retie, Postelsebaan 74
Een interessante wandeling! Begeleider: Frans Daemen.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker
Einde: 12.00 u.
Info: Frans Daemen, Vital Van Gorp, 0474 42 19 75, vital.van.gorp@skynet.be
Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Met deze wandeltocht houdt Natuurpunt De Wulp de traditie in ere van haar
oud-voorzitter. De wandeling focust dus op de planten in het Landschap De
Liereman en daarom is het ook de Natuurpunt Plantenwerkgroep van het
Landschap De Liereman die de wandeling in goede banen leidt. Deelname is
gratis. Een vrijwillige bijdrage in het nestkastje aan de toog wordt uiteraard
erg gewaardeerd. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: aangepast schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag
10 mei

Zondag
10 mei

Zaterdag
16 mei

Wandeling: de Visbeekvallei in Lille

Bijeenkomst: we carpoolen om 12.45 u. vanuit het Boshuis, Jachtweg 27, Ravels en
starten om 13.15 u., carpoolparking te Lille
Thema: Onder begeleiding van een lokale gids bezoeken we het bijzondere gebied
van de Visbeekvallei.
Gids: Nico Paepen
Meebrengen: goede stapschoenen
Einde: 16.30 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied

Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Vennenwandeling (8 km). Thema’s: schraalgraslandherstel en weidevogels (Europees Life-project Vennengebied), natuur en landbouw, klimaat. Honden kunnen aangelijnd mee.
Einde: 16.00 u.
Info: Gerd Zonnenberg, 0489 10 24 54, gerd.zonnenberg@telenet.be

Zondag
17 mei

Kruidenwandeling

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Natuurpunt De Wulp en de Natuurpunt Plantenwerkgroep van het Landschap De
Liereman nodigen iedereen uit om op stap te gaan met het kruidenvrouw
tje. Samen gaan we op zoek naar planten met allerhande bijzondere eigenschappen en een boeiend verhaal.
Inschrijven is niet nodig.
Gratis. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: stevig schoeisel
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Wandeling in het Moer in Merksplas

Bijeenkomst: 13.30 u., Sint-Willibrorduskerk, Merksplas-centrum
Grondruil in uitvoering van de ruilverkaveling Zondereigen leidde tot een aaneengesloten natuurgebied in de depressie van het Moer. Door natuurinrichtingswerken werden de natuurpotenties verhoogd. Ongeveer een 100-tal hectare
voormalige landbouwgronden werd tijdens het project ingericht om natuur
te realiseren ter hoogte van Wortel-Kolonie, het Moer en het beekdal van
Merkske/Markske en Noordermark. Tijd om 4 jaar na de werken nog eens
een kijkje te gaan nemen.
Meebrengen: wandelschoenen en/of laarzen en kijker
Einde: 17.00 u.
Info: Daniël, 014 61 79 60

Werkdag in de Dombergheide

Bijeenkomst: 09.00 u., aan wandelknooppunt 73, in de Watertappingsstraat te
Turnhout
Beheerswerken.
Meebrengen: handschoenen, laarzen, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden, knapzak en drank voor de mensen die gans de dag blijven.
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens, loyens.p@skynet.be

Gezinswandeling met je trouwe viervoeter

Bijeenkomst: 10.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Graag op stap mét je hond? Snel de wandelschoenen aan! Standaard zijn gegidste
wandelingen in het Landschap De Liereman ‘honden niet toegelaten’ zodat
de gids zich niet moet beperken tot paden die met honden toegankelijk
zijn. Omdat heel wat hondeneigenaars ook natuurliefhebbers zijn voorzien
we nu een aantal wandelingen waarbij honden (uiteraard kort aangelijnd)
welkom zijn.
Gratis, inschrijven niet nodig.
Meebrengen: gepast schoeisel
Einde: 12.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

VI
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VII

Zondag
17 mei

Maandelijkse wandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen.

Zondag
17 mei

Blotevoetenwandeling

Woensdag
27 mei

Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Thema: Vogels van bos en hei. Honden aangelijnd toegelaten.
Gids: Richard Vergaelen
Meebrengen: laarzen aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Richard Vergaelen, 0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be

Bijeenkomst: 14.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Lopen op blote voeten is bevrijdend en gezond! We wandelen heel rustig om met
de volle voet te voelen en te beleven. Gratis. Inschrijven via contactformulier
van www.eutonie-kempen.com
Meebrengen: rugzak, handdoek
Einde: 16.00 u.
Info: Renild Van den Plas, renild.vdp@gmail.com, Bezoekerscentrum Landschap De
Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Zondag
7 juni

Bijeenkomst: 13.30 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Als woensdagactiviteit in mei hebben we een kleine beestjeswandeling voor de
kinderen.
Gids: Gilbert Loos
Meebrengen: laarzen aangeraden
Einde: 16.00 u.
Info: Gilbert Loos, 0498 21 68 15, gilbert.loos@gmail.com

Zaterdag
13 juni

Op zoek naar de Europese waterdraak

Bijeenkomst: 13.30 u., Parking van de gemeentelijke visvijver Huffelen
Mannetjes kamsalamander lijken in de paartijd met hun hoge, gekartelde rugkam
op een heus waterdraakje. We gaan op zoek naar de grootste inheemse watersalamander aan het Oosteneinde in Beerse.
Meebrengen: wandelschoenen en/of laarzen
Einde: 17.00 u.
Info: Daniël, 014 61 79 60

Lieveheersbeestjeswandeling

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Lieveheersbeestjes, wie houdt er niet van?
Tijdens een leuke wandeling gaan we samen op zoek naar lieveheersbeestjes. Hoe
kan je ze vinden? Hoeveel soorten vind je hier? Hoe (over)leven ze?
Gratis. Honden kunnen niet mee.
Meebrengen: eventueel loepje
Einde: 16.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !

VIII

Woensdag
10 juni

Kleine beestjeswandeling in de omgeving van de Ravelse gewestbossen

2020 - JUNI - JUNI - JUNI - 2020
Zondag
7 juni

Zondag
7 juni

Zondag
14 juni

Bloemenwandeling

Bijeenkomst: 14.00 u., infobord ingang Tikkebroeken, Kluis, Oud-Turnhout
(51.278691, 4.995301) Op 600 m van de kruising van De Hese (Kasterlee)/
Reesdijkstraat (Oud-Turnhout) met Kluis., 2460 Kasterlee
Leer planten herkennen aan hun bloemen en krijg het antwoord op vragen als:
‘waarom hebben sommige planten opvallende bloemen?’.
Na de wandeling kan je in de stal bij een drankje nog wat nagenieten. Honden
kunnen niet mee.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, bij nat weer laarzen.
Einde: 16.00 u.
Info: Dirk Potters, 0485 41 54 29, dirk.potters@telenet.be,
natuurpunt.kasterlee@gmail.com

Stiltewandeling

Bijeenkomst: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Stapvoets in stilte, een stiltewandeling in de natuur ...
Door in stilte te wandelen hoor je meer, zie je meer, voel je meer, proef je meer,
rondom jezelf, maar ook in jezelf. Alleen en toch samen met anderen en
verbonden met de natuur. Onderweg pauzeren we om te genieten van een
uitzicht, een mooie plaats of een deelmoment.
Inschrijven is nodig en kan op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Gratis.
Meebrengen: dekentje, aangepaste kleding
Einde: 22.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Sponsortocht t.v.v. Expeditie Natuurpunt team Ogentroost

Bijeenkomst: tussen 09.00 u. en 10.00 u., Boshuis Ravels, Jachtweg 27
De tocht is 21,5 km lang en voert ons van het Boshuis in Ravels naar het Turnhouts
vennengebied en terug. Onderweg zijn 2 rustpauzes voorzien.
Inschrijvingen aan € 12, 2 drankjes onderweg inbegrepen
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens, loyens.p@skynet.be

Blotevoetenwandeling

Bijeenkomst: vanaf 10.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Lopen op blote voeten is heerlijk bevrijdend en gezond!
De wandeling start om 11 u.
We wandelen heel rustig om met de volle voet te kunnen voelen en beleven. Ontdek onze Kempense natuur met hart en zool en beleef een heilzame ontspanningswandeling met natuurlijke voetmassage. Een perfecte manier om
het jachtige leven los te laten en het hoofd leeg te maken.
Gratis. Verplicht inschrijven via contactformulier van www.eutonie-kempen.com
Info: Renild van den Plas, renild.vdp@gmail.com
Meebrengen: rugzak, handdoek
Einde: 13.00 u.
Info: Renild van den Plas, renild.vdp@gmail.com

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !
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Zondag
14 juni

Maandelijkse wandeling in het Turnhouts Vennengebied

Zondag
14 juni

Klimaatwandeling

Zaterdag
20 juni

Zaterdag
20 juni

Zondag
21 juni

Bijeenkomst: 13.30 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Focus op de flora.
Gids: Richard Vergaelen en Marc Smets
Meebrengen: laarzen of stevige schoenen
Einde: 16.00 u.
Info: Marc Smets, marcct.smets@belgacom.net en Richard Vergaelen,
0494 39 36 87, lailah.richard1@telenet.be

Bijeenkomst: 13.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
De Natuurpunt Studiewerkgroep van het Landschap De Liereman nodigt je uit op
een interessante zondagswandeling. Over de oorzaak van de klimaatverandering zijn wetenschappers het eens: de mens is verantwoordelijk. In de
natuur zien we al verschuivingen en zijn planten en dieren bedreigd. Bovendien zijn er ook gevolgen voor de mens.
Gratis, inschrijven niet nodig. 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

Onderhoud wandelpaden

Bijeenkomst: 09.00 u., Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout
Meebrengen: handschoenen, laarzen, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden, knapzak en drank voor de mensen die gans de dag blijven
Einde: 16.00 u.
Info: Peter Loyens, loyens.p@skynet.be

Nachtzwaluwwandeling

Woensdag
24 juni

Kruidenpannenkoeken bakken

Bijeenkomst: 14.00 u., Boshuis, Jachtweg 27, Ravels
Als woensdagactiviteit in juni maken we een wandeling doorheen onze educatieve
tuin en de Ravelse bossen, we verzamelen er allerlei kruiden waarna we deze
verwerken in heerlijke pannenkoeken. Die je dan natuurlijk mag opeten!
Einde: 17.00 u.
Info: Toon Moeskops, 0476 81 41 12, moeskopstoon@gmail.com

UITGESTELDE ACTIVITEIT !
Vrijdag
27 maart

Lezing: Een natuurrijke tuin, hoe begin je eraan?

Bijeenkomst: 19.30 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Myriam en Lodewijk begonnen ruim 25 jaar geleden met het realiseren van hun
natuurrijke droomtuin. Natuurlijk ogend, ronde vormen, een waterpartij,
mooie èn diervriendelijke beplanting, eco, creatief hergebruik… Ze zagen het
helemaal zitten. Een natuurrijk paradijsje op zo’n 850 m², dat was de bedoeling. Hoe en wat en waarom, heftige discussies, aha-momenten… De tuin is
er gekomen. Natuurrijk? Ja, absoluut. Maar nog steeds in evolutie, dat ook.
Net zoals zijzelf trouwens. Met hun ervaring en nuttige tips helpen ze je op
weg. Zodat ook jouw tuin een natuurrijke droomtuin wordt.
Er is ruim tijd voorzien om concrete vragen te beantwoorden.
Inschrijven is nodig en kan op www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Prijs: € 7,5 voor Natuurpuntleden, € 10 voor niet-leden, € 5 voor vrijwilligers van
het bezoekerscentrum
Info: Ecotuin Ons Verhaal, 0496 91 09 00,
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

Bijeenkomst: 21.00 u., aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
De Natuurpunt Vogelwerkgroep van het Landschap De Liereman nodigt je uit op een
snorrende avondwandeling. De nachtzwaluw is één van de meest mysterieuze
vogels uit de regio. Geeft de geitenmelker vanavond zijn geheimen prijs?
Inschrijven niet nodig. Deelnemen is gratis, een vrijwillige bijdrage in het
nestkastje wordt erg gewaardeerd. Honden kunnen helaas niet mee.
Meebrengen: zaklamp
Einde: 23.00 u.
Info: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, 014 42 99 66, bc.deliereman@natuurpunt.be

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

Verplicht inschrijven voor deze activiteit !
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Gezellig eetcafé op domein ‘Baalse Hei’
Midden in het groen (Turnhouts Vennengebied, Dombergheide ...)
Ontspannen op het terras of in het eetcafé bij een glas of maaltijd

E ETCAF É ATA L A N TA • Tel. 0468 000 455 • Roodhuisstraat 10, Turnhout
Meer info op: W W W.E E TCAFE-ATAL ANTA.COM

Cursus “Planten voor beginners (voorjaar)”

Cursus “Lieremanranger Plus”

Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Kris Van der Steen, i.s.m. Plantenwerkgroep Landschap De Liereman
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:
woensdagen 22 april, 29 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei en 10 juni 2020
telkens van 13.30 u. tot 16.30 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 70; niet-leden: € 85
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Doelgroep: volwassenen met een beperking
Lesgever: Mike De Roover
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:
maandagen 4 mei, 11 mei, 18 mei en 25 mei 2020 telkens van 10.00 u. tot 15.45 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 35; niet-leden: € 50
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Cursus “Lieremanverkenner”
Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgevers: Kris Van der Steen
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:
woensdagen 22 april, 29 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 10 juni, 17 juni en
24 juni 2020 telkens van 19.00 u. tot 22.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 90; niet-leden: € 105
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Cursus “Vlinders”
Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Joeri Cortens
Locatie: OC Tielen
Data:
woensdagen 22 april en 29 april 2020 van 19.30 u. tot 22.30 u. en
zaterdag 9 mei van 14.00 u. tot 17.00 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 21; niet-leden: € 24
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be

Cursus “Grassen voor beginners”
Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgevers: Kris Van der Steen, i.s.m. Plantenwerkgroep Landschap De Liereman
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:
vrijdagen 8 mei, 22 mei, 5 juni, 19 juni en 3 juli 2020
telkens van 13.30 u. tot 16.30 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 50; niet-leden: € 60
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Cursus “Libellen”
Doelgroep: iedereen, geen voorkennis vereist
Lesgever: Joeri Cortens e.a., i.s.m. Natuurpunt CVN, Libellenvereniging Vlaanderen,
Werkgroep ongewervelden Landschap De Liereman
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:
maandagen 18 mei en 25 mei 2020 van 19.30 u. tot 22.00 u. en
zaterdag 30 mei 2020 van 9.30 u. tot 12.30 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 40; niet-leden: € 50
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Cursus “Vegetatiekunde (voorjaar)”

Cursus “Lieremanranger”

Doelgroep: je volgde bij voorkeur al een basiscursus planten en/of grassen voor beginners
Lesgever: Kris Van der Steen, i.s.m. Plantenwerkgroep Landschap De Liereman
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:
Vrijdagen 24 april, 15 mei, 29 mei, 12 juni en 26 juni 2020
telkens van 13.30 u. tot 16.30 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 50; niet-leden: € 65
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Doelgroep: kinderen van 7 tot 10 jaar
Lesgever: Kris Van der Steen, i.s.m. Plantenwerkgroep Landschap De Liereman
Locatie: Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
Data:
woensdagen 20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni 2020 telkens van 13.30 u. tot 16.00 u.
en zaterdag 13 juni 2020 van 9.30 u. tot 12.30 u.
Kostprijs: Natuurpuntleden: € 35; niet-leden: € 50
Meer info en inschrijven: www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
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Zoogdieren gaan en komen (terug)
in de Kempen - deel1
Er beweegt wat in de zoogdierenwereld in
onze streek, in Vlaanderen, in ons land, in
heel West-Europa.
Zeker tot halfweg vorige eeuw bepaalden
jacht en in functie daarvan ook de bescherming van het jachtwild het lot van heel wat
zoogdier- en vogelsoorten. Natuurlijke predatoren werden bestreden met alle mogelijke middelen tot klemmen en met strychnine
vergiftigd lokaas toe. Bepaalde grotere soorten zoals de wolf en lynx waren in ons land
al meer dan een eeuw uitgeroeid, de wilde
kat en het edelhert zijn in de Kempen al enkele eeuwen verdwenen, maar gedijen nog
wel elders in ons land, met name in Wallonië. Er zijn echter ook soorten die hier maar
korte tijd - één tot enkele decennia - afwezig
waren en dan terug begonnen zijn aan een
“herovering” van onze contreien. Daarvan
zijn er die hier al volledig terug ingeburgerd
zijn, andere zijn nog maar schoorvoetend
begonnen aan hun comeback.
We zullen hieronder het wel en wee van
deze verloren en terugkomende zoogdiersoorten overlopen.
Daarbij past ook een bespreking van een
zoogdiersoort die aan een natuurlijke uitbreiding van haar leefgebied in Europa bezig is
en hoogstwaarschijnlijk ook in ons land zal
opduiken, de gouden jakhals. Tot slot volgt
nog een overzicht van een aantal exotische
zoogdiersoorten die zich hier al gevestigd
hebben of nog aan het vestigen zijn maar
die we eigenlijk liever kwijt dan rijk zijn.
Voor het samenstellen van de overzichten
werd gebruik gemaakt van historische bronnen, van publicaties over studies van het
INBO naar bepaalde van de hier besproken
soorten, van gegevens van mensen van
ANB uit onze streek en van meldingen in
www.waarnemingen.be en voor sommige
soorten ook naar www.waarneming.nl.
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Wolf
Van alle soorten die in deze artikelenreeks
ter sprake komen, valt de wolf het meest op.
Het is eeuwenlang onze grootste predator
geweest, zijn verdelging was prioritair en is
goed gedocumenteerd. Ook het feit dat hij
opnieuw opduikt in ons land krijgt ruime aandacht in het nieuws.
Tot zowat 2 eeuwen geleden kwam de wolf
nog regelmatig voor in onze streek, zij het
in sterk schommelende aantallen. In onze
provincie was hij vroeger standwild, vooral
in het Zoerselbos, het Grotenhoutbos en
de omgeving Postel. Deze gebieden boden
toen ook nog plaats aan groter wild (edelhert, ree, everzwijn) en van daaruit kon ook
gejaagd worden op kleiner wild of grondbroedende vogels. De wolvenpopulaties kenden
wel sterke ups en downs en floreerden in
tijden van oorlog, waarvan onze gewesten
niet gespaard bleven. In zulke tijden boden

niet alleen lijken van gesneuvelden en kadavers van paarden hen extra voedsel, dikwijls
ging de burgerbevolking op de vlucht en liet
het vee achter, dat zo ook een makkelijke
prooi werd. In de periode 1720-1739 was er
in onze provincie sprake van een wolvenexplosie met jongen in zeker 10 gemeenten,
meestal in de Kempen. De soort was hier
zeker standwild tot in 1763. Dat jaar betaal-

de de gemeente Oostmalle nog premies uit
voor een nest van 2, één van 3 en één van 4
jongen telkens met het wijfje.
De laatste meldingen voor onze provincie
betreffen:
- 1800: 1 premie betaald voor het afschieten van een “razende” wolf.
- eind september 1804: wanneer in Ravels
5 à 6 wolven opduiken wordt opgeroepen
tot een grote klopjacht. Toeval of niet,
maar nog geen 14 dagen vroeger was
er in het zuiden van de Peel (Noord-Brabant, zowat 50 km. naar het oosten) ook
een grote klopjacht op wolven gehouden
waaraan 1400 jagers deelnamen.
- laatste melding uit onze streek: 1834
groepje wolven valt schaapskudde aan te
Postel. Herdertje kan vluchten.
- tijdens de strenge winter van 1838-1839
worden 2 wolven gedood te Putte.
- niet zover in Limburg, namelijk in Leopoldsburg, werd in het voorjaar van 1888
nog een wolf gedood.
Betroffen deze laatste drie gevallen al “voorlopers” van Anja, August en Noëlla? Invasie
vanuit Duitsland was toen nog makkelijker
omdat het Ruhrgebied nog niet zo’n uitgestrekte industrie- en woonzone was. Ook in
Zuid-Nederland doken in die periode af en
toe nog wolven op (bv. Schinveld, 1845).
Overigens kregen we ook bezoek uit het
zuiden, meer bepaald de Franse Ardennen.
In de jaren 1859-1861 komt een groepje
wolven via Henegouwen in Vlaanderen terecht. In 1861 wordt één ervan gedood in
Merksem. Sommige bronnen spreken voor
deze periode ook van een gedode wolf in
Merksplas. Werden beide gemeenten verwisseld?
En toen werd het hier een tijd stil. In de rest
van Europa liep het wolvenbestand verder
achteruit tot in de tweede helft van de voorbije eeuw. Het eerste land dat maatregelen
nam, was Italië. Daar bleven nog een 100-tal
exemplaren over in de Abruzzen, het centrale deel van de Apennijnen. De soort werd er
in 1972 beschermd en de populatie begon
terug toe te nemen, in die mate dat 15 jaar
later al de eerste wolf opdook in de Alpes

Maritimes (Frankrijk). In 1992 vestigde zich
daar de eerste roedel. Ondertussen is de
wolvenpopulatie in Frankrijk uitgebreid tot
zowat 500 stuks, vooral in het oosten van
het land en duiken er van daaruit exemplaren op in Duitsland en Wallonië.
Ook de Europese Unie verleende de wolf
een bescherming. In Polen was er nog een
flinke populatie van Baltische wolven in het
oosten van het land. Na de bescherming
ging die zich al vlug uitbreiden in westelijke
richting en kwamen zo ook in het oosten van
Duitsland terecht (eerste jongen in 2000).
Van daaruit trekken ze verder op uitbreiding
van hun woongebied tot in Denemarken en
Nederland, waar in 2018 al 10 verschillende wolven (4 mannetjes, 6 wijfjes) werden
waargenomen, waarvan er ook weer verdwenen (verkeersslachtoffer, terugtrek naar
Duitsland, doortrek naar België ...).
De eerste maal dat een wolf deze eeuw in
België opdook, gebeurde begin augustus
2011 in Gedinne (Namen). Nachtelijke opnamen ervan werden door VRT uitgezonden in het programma “Dieren in Nesten”.
In 2016 werd een wolf waargenomen in het
Plateau des Tailles in La-Roche-en-Ardenne. Door analyse kon vastgesteld worden
dat dit exemplaar uit Duitsland afkomstig
was. In juni 2018 dook een mannetje op
in de Hoge Venen en in maart 2019 in de
buurt van Waismes (beide ook van Baltische
oorsprong). Datzelfde jaar in mei verscheen
echter in Ebly (Neufchâteau) een wolf afkomstig uit Frankrijk, dus van Italiaanse origine. In augustus vorig jaar werd nog een
wolf waargenomen in Havelange (Namen).
De herkomst van dit dier is nog niet bepaald. In www.waarnemingen.be staan nog
meerdere meldingen van wolven in Wallonië
(2012-2019), vooral in Luik en Luxemburg,
slechts een enkele in Namen en Henegouwen. Maar de meeste zijn (nog) niet gevalideerd.
Inmiddels was begin 2018 wolvin Naya na
een lange tocht door Duitsland, via Nederland in Limburg beland. Niet veel later werd
ze gevolgd door een mannetje (Roger) dat
echter op 11 maart als verkeersslachtoffer
werd gevonden in het noordoosten van Limburg. Een nieuw mannetje, August, duikt op
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begin augustus en diezelfde maand wordt dat de dieren en hun nakomelingen ditmaal
hij al in gezelschap gezien van Naya. Sinds wel gerust gelaten worden.
begin 2019 worden er ook sporen gevonden Met dank aan Koen Van den Berge en zijn
van een wolf in oostelijk Limburg, eerst in collega’s van het INBO voor het genetisch
de omgeving van Bree, later ook rond Lana- onderzoek en voor de mensen van ANB
ken. Hier is nog geen genetische bevesti- (o.a. Eddy Ulenaers die dagelijks de cameging. Hoewel Naya en August soms wel op ravallen controleert).
afstand van mekaar foerageren, blijven ze
wel een koppel. Eind april vorig jaar wordt Vos
vermoed dat Naya drachtig is. De laatste ca- Deze hondachtige is lange tijd het grootste
merabeelden van haar dateren van 10 mei. roofdier in onze streek geweest en was hier
Kort daarna wordt August gezien als hij prooi vroeger wijd verspreid. Vossen en ander
aandraagt voor Naya en de jongen. Er ko- “schadelijk wild” waren hoegenaamd niet
men echter geen beelden meer van Naya, beschermd, zelfs niet in de periode dat ze
noch van jongen en na een tijd verandert jongen hadden, maar konden hevig worden
ook het gedrag van August. Vermoed wordt bejaagd en verdelgd, o.a. met klemmen en
dat het wijfje en de jongen het slachtoffer vergif (strychnine). Op plaatsen waar men
zijn geworden van jagers of stropers.
een nest vond met jongen, werden alle toeIn de loop van het jaar worden in onze gangspijpen op één na afgestopt. Langs de
streek dode schapen gevonden (17 februari overblijvende pijp werden dan 1 of meer aalin Weelde, 21 november in Geel) waarvan tonnen water in het nest geloosd. Wanneer
men denkt dat die gedood zijn
door een wolf. Onderzoek wijst
echter uit dat honden de daders
zijn. Even later is de wolf echter
wel terug in onze streek, de eerste melding na 175 jaar. Twee dagen voor en op kerstdag wordt in
Zoersel een doodgebeten schaap
gevonden en in Balen een dode
wallaby. Aan de tuinafsluiting daar
hangen wel haren van een wolf.
Genetisch onderzoek wijst echter
uit dat het om een andere dader
gaat dan in Zoersel, maar wel van
Vos © René Van Echelpoel
het type van August. Op 26 december wordt ook in Balen een
schaap gedood, ditmaal door genetisch wel hetzelfde type als dat in Zoersel. de jongen (en ook het wijfje als dat aanwezig
Op 6 januari dit jaar wordt August gezien in was) verdronken waren, werd het nest gehet gezelschap van een wijfje, dat inmiddels opend. Elders werd het nest open gegraven
Noëlla wordt genoemd. Ze is geboren in en werden jongen en, indien aanwezig, ook
2018 in de buurt van Dresden (niet zo ver het wijfje gedood. Tot in de helft van de 50van de Poolse en Tsjechische grens) maar er jaren werd elk jaar 1 nest uitgegraven in
is niet rechtstreeks bij ons beland. Op 15 no- de jachtzone Liereman/Hoge Mierdse Heivember vorig jaar werd haar DNA gevonden de/de Lint (toen nog niet bebouwd). Bij Jef
aan de Duitse Waddenkust. Nog geen an- Vromans, de toenmalige boswachter in die
derhalve maand later belandt ze in Zoersel streek, hingen in huis foto’s van de buit die
en vervolgens in West-Limburg in het ge- elk jaar werd uitgegraven.
bied waar August verblijft. Dat is net voor de Door intensief gebruik van die bestrijdingspaartijd bij de wolf begint. Laat ons hopen wijzen verdween de soort hier toen bijna
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volledig. Af en toe werd er nog een vos geschoten (bv. 1965, Sint-Jozef Rijkevorsel),
maar vanaf 1970 duiken er terug exemplaren op in de grensstreek met Nederland
met o.a. waarnemingen in Meerle, Poppel
(Papschot), Weelde, Ravels, Arendonk en
Postel. Nadien volgen nog waarnemingen in
Turnhout (Tielenheide en de Melle), Tielenkamp, Beerse, Retie Prinsenpark, Poederlee en Herentals.
Vanaf het begin van de terugkeer werd de
vos echter direct vervolgd. Uit persberichten
van destijds bleek o.a.:
- in 1973: 1 nest uitgegraven in Meer/Meerle, 1 ex. geschoten in Oud-Turnhout en 3
ex. in Arendonk (den Tip),
- in 1974: 1 nest uitgegraven in Tielenkamp
en in april 1 nest met 7 jongen uitgegraven in Arendonk (den Tip), in juni wordt er
1 geschoten op het vliegveld van Weelde
en begin juli 1 aan de Staatsbossen van
Ravels,
- in 1975: 1 nest uitgegraven en wijfje gevangen in De Lint (Oud-Turnhout), 1 nest
met 7 jongen uitgegraven in Ravels en 2
nesten (waarvan 1 met 9 jongen) in Arendonk
- ....
Om de soort toch enige bescherming te geven beslist de overheid dat de jacht beperkt
wordt tot de periode van 1 oktober tot 14 februari, alleen met vuurwapens en roofvogels
én op minstens 50 meter van de vossenburcht. Nu, wat die roofvogels betreft, zullen
smelleken, torenvalk en sperwer zeker “tekortschieten”. Kleine vossenjongen kunnen

wel geslagen worden door een havik.
Op vraag van bepaalde sectoren dient de
toenmalige Vlaamse minister Joke Schauvliege begin 2012 een voorstel in om de
jachtregelingen te versoepelen zodat de vos
ook buiten de vermelde jachtperiode kan bejaagd worden, mits voldaan is aan een aantal jachtvoorwaarden. Dit wordt inderdaad
opgenomen in de jachtopeningsbesluiten
van 2013-2018. Op 23 april 2015 vernietigt
de Raad van State echter deze besluiten.
Momenteel is de vossenjacht open van 15
oktober tot 28 of 29 februari. Een bijzondere jacht is evenwel nog mogelijk van 15 mei
tot 14 oktober. Dus met een beetje geluk/
mededogen kunnen vossen rekenen op een
“schoontijd” van 2,5 maand.
In ieder geval, nu is de soort terug verspreid
over de gehele streek en ook veel verder.
In Brussel (bv. omgeving station Brussel-Noord) kan men ‘s nachts zelfs vossen
zien ronddolen op zoek naar iets eetbaars
dat werd weggegooid. Op www.waarnemingen.be kan men de hokken bekijken waar
de vos tijdens de 2 decennia van deze eeuw
werd waargenomen. Dit beslaat omzeggens
heel België op enkele hokken na in de Westhoek en in Henegouwen.
De jacht is niet de enige beperkende factor,
ook het autoverkeer is dat. Jonge vossen
verlaten in de zomer hun geboorteplek en
gaan zwerven. Bij het oversteken van wegen gebeurt het soms dat ze aangereden
worden. Ook volwassen vossen eindigen
meermaals als verkeersslachtoffer.
Gie Luyts
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Expeditie Natuurpunt 2020:

Zaterdag

28 mrt
2020

www.natuurpunt.be/nachtvandesteenuil
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V.U. Lieven De Schamphelaere • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen © Shutterstock.com

Nacht
van de
Steenuil

Na de fantastische ervaring van vorig jaar op
de kennismakingstocht van Expeditie Natuurpunt heeft team Ogentroost besloten dit
jaar opnieuw deel te nemen.
Stappers Peter en Jack worden versterkt
door Hilde en Ward, onder begeleiding van
coach Vicky. Zij gaan op 27 en 28 juni 2020
wandelen voor onze natuurgebieden Kijkverdriet in Ravels en het Turnhouts vennengebied.
Samen vormen ze dus team Ogentroost, genoemd naar de plant Eufrasia erecta, maar
met een beetje fantasie kan je het ook gebruiken als synoniem voor ‘kijkverdriet’.
Team Ogentroost vertrekt vanuit het Bezoekerscentrum Grote Netewoud, Watermolen
6-12, Meerhout voor een prachtige 2-daagse tocht langs moerassen, vennen, graslanden en bossen. De eerste dag wandelen ze
zo’n 35 kilometer tot op de kampplaats in
Begijnendijk, op dag 2 stappen ze ongeveer
30 kilometer naar Muizen.
Het geld dat voor Expeditie Natuurpunt
wordt ingezameld zal aangewend worden

Ogentroost

om de aankoop van gronden mee te financieren. Daarmee verleggen ze dus met uw
steun de grenzen van het Kijkverdriet en het
Turnhouts Vennengebied, twee topreservaten qua Europese natuurwaarde.
Ons team krijgt echter pas startrecht voor
hun wandeltocht als de minimumopbrengst
€ 1 500 is. Dat bedrag, en liefst meer, hopen
we te behalen met uw steun en het organiseren van allerlei acties.
Vanaf € 40 krijgt u een fiscaal attest toegestuurd vanwege Natuurpunt.
-- Zaterdag 4 april organiseren we een
bierproefavond waar enkele hobbybrouwers alles komen vertellen over hun passie: bier.
-- Zaterdag 2 mei zal er een spaghettiavond doorgaan in het Boshuis,
Jachtweg 27 te Ravels.
-- Op zaterdag 13 juni organiseren we een
unieke sponsortocht. De wandeling is
21,5 km lang en vertrekt in het Boshuis te
Ravels tussen 9.00 u. en 10.00 u.
Meer info over deze activiteiten is terug te
vinden in onze Haaklewie Natuurpunt.Kalender op de desbetreffende data.
Iedereen kan onze acties volgen op:
https://expeditie.natuurpunt.be/project/25980
of

Ogentroost – Natuurpunt Expeditie
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Nieuws uit
het bezoekerscentrum
Zag jij onze mooimakers al?
Heel wat vrijwilligers van
Landschap De Liereman
zetten zich al jaren in om
het zwerfvuil in ons natuurgebied op te ruimen. Sinds
eind 2019 zijn we als organisatie daarvoor ook aangesloten bij Mooimakers.
Dat is het Vlaamse initiatief
tegen zwerfvuil en sluikstort
van de OVAM, Fost Plus en
de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG).
We gaan de uitdaging aan om de omgeving
van het bezoekerscentrum vrij te houden
van zwerfvuil. En dat vraagt heel wat inzet!
Het is soms niet te geloven hoeveel afval er
wordt achtergelaten in onze prachtige natuur.
Wil je zelf meehelpen in de strijd tegen
zwerfvuil? Tijdens de openingsuren van het
bezoekerscentrum kan je gratis afvalprikkers
en vuilniszakken
lenen om te gebruiken tijdens je wandeling door het gebied.
Vraag ernaar aan de balie.

Bruine lijster lokt massa volk
Het leek wel alsof Madonna in haar blootje
door Landschap De Liereman liep, zo veel
telelenzen stonden er tijdens de eerste dagen van het jaar opgesteld in ons natuurgebied. Maar
niks van dat.
Het was de
bruine lijster
die met alle
aandacht
ging lopen/
vliegen. We© David Botteldoorn
kenlang liet
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de verdwaalde vogel, die Siberië als thuisbasis heeft, zich opmerken. Hij leek maar niet
genoeg te krijgen van de twitcher-paparazzi.

Bruine lijster © Mark Van Mierlo

een welverdiende maaltijd bereid op het
vuur aan ons bezoekerscentrum. Een zalige dag voor het hele gezin! Deelnemen
is gratis. Inschrijven is nodig en kan via
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Deze activiteit is in samenwerking met Gezinsbond Oud-Turnhout, Gezinsbond Turnhout en Gemeente Oud-Turnhout.

Amfibieënwandeling
Zondag 5 april 2020 – 9.00 u. tot 12.00 u.
Tijdens deze wandeling gaan we langs
verschillende poelen op zoek naar amfibieën. Gids Ward Machielsen van Natuurpunt

Klimaatmaten gezocht
Het bezoekerscentrum van Landschap De
Liereman wil iedereen verenigen die begaan
is met ons klimaat. Daarom
hebben we begin dit jaar
de actie Klimaatmaat op
poten gezet. Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief en
ontvang geregeld tips om
je eigen impact op ons klimaat te verlagen.
Ben jij nog geen Klimaatmaat? Surf snel
naar www.natuurpunt.be/klimaatmaat en
kom bij de club!

Paasvakantie in Landschap De Liereman
Er valt tijdens de paasvakantie weer heel
wat te beleven voor (gezinnen met) kinderen
in Landschap De Liereman. Een overzicht:

Wilde Buitendagen
Zaterdag 4 april 2020 - 9.30 u. tot 13.30 u.
Heb jij al eens een doolhof gebouwd? In ons
Bos van Bo kan je het komen uitproberen.
Werk je je liever op een andere manier in
het zweet? Dan hebben
we toffe natuurbeheerwerken in petto. Welke werken
we uitvoeren hangt af van
de mogelijkheden van het
moment én van de wensen
van de groep. Maar dat De
Wilde Buitendag leuk wordt,
staat vast.
© Marc Driesen
Afsluiten doen we met

Wamp & Neten heeft hier en daar alvast wat
fuiken uitgezet. Vergeet je laarzen niet! We
komen samen om 9.00 u. aan Handvonder
(Einde Heirbaan– Bergstraat).
Deelnemen is gratis, inschrijven niet nodig.

KABo!-Klokjes
Zondag 5 april 2020 – 14.00 u. tot 16.00 u.
We organiseren met ons KABo!-team weer
een bangelijk bosspel in ons favoriete Bos
van Bo!
Ben je tussen 5 en 12 jaar en heb jij zin om
mee te komen zoeken naar de bosklokken?
Terwijl wij buiten spelen en binnen knutselen, kunnen de (groot)ouders een mooie
wandeling maken met een van onze gidsen. We komen samen om 14.00 u. aan het
bezoekerscentrum. Afronden doen we om
16.00 u.
Prijs: € 3 per kind (inclusief drankje), € 1
voor KABo!-peters
Info en inschrijven:
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Leuke vogeldag voor kinderen
Dinsdag 7 april – 9.30 u. tot 16.30 u.
Is jouw kind gefascineerd door vogels?
Schrijf het dan in voor onze leuke vogeldag
voor kinderen! Kleine ornithologen kunnen
hun kennis tijdens de paasvakantie een
hele dag lang komen bijspijkeren
in Landschap De
Liereman.
Onze
gids leert hen meer
over vogels en hun
biotopen en neemt
de groep mee op
excursie door het gebied. Het ideale tijdverdrijf voor alle vogelkenners tussen 9 en
12 jaar die graag op een leuke manier bijleren.
De cursus start om 9.30 u., eindigen doen
we om 16.00 u. Er is opvang voor de kinderen vanaf 9.00 u.en tot 16.30 u.
Prijs: € 25 voor Natuurpuntleden, € 30 voor
niet-leden.
Meer info en inschrijven:
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

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.

Gezinsbushcraft
Vrijdag 1 mei - 9.30 u. tot 16.00 u.
Tijdens onze Gezinsbushcraft kan je leren

© Marc Driesen

vuur maken met een firesteel, proeven van
plantjes in het wild, deelnemen aan kinderyoga, een shelter bouwen, zelf schie-
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ten met een echte pijl en boog en nog veel
meer! ’s Middags schuif je aan bij Teute Gerard voor een vegetarische bushcraftlunch.
Je eigen picknick meenemen kan natuurlijk
ook. En voor wie wil is er een tas soep.
Prijs Natuurpuntleden: € 20 per volwassene,
€ 10 voor kinderen (van 3 tot 16 jaar)
Prijs niet-leden: € 25 per volwassenen, € 12
voor kinderen (van 3 tot 16 jaar)
De bushcraftmaaltijd kost € 15 per persoon.
Inschrijven is nodig en kan op
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda

Op kamp in Landschap De Liereman
Maandag 13 tot en met donderdag 16
juli, van 9.30 u. tot 16.00 u. (opvang van
9.00 u. tot 16.30 u.)
Deze zomer organiseert Landschap De Lie-

Lieremanranger Plus
Maandag 4, 11, 18 mei van 13.30 u. tot
15.45 u. en op maandag 25 mei van
10.00 u. tot 15.45 u.
Met de steun van Natuurpunt CVN organiseren we in mei een
meerdaagse
cursus
voor volwassenen met
een mentale beperking. Samen met een
gids spenderen de
deelnemers vier dagen
in Landschap De Liereman.
Tijdens de eerste dag
gaan ze op ontdekkingstocht naar planten en dieren die hier
leven. Dag twee staat
in het teken van vogels: voederen, spotten, geluiden leren...
De derde dag gaan ze op kleur-, geur- en
voeltocht, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Die dag eindigt met een snoezelmoment in de natuur en een pannenkoek op
de vuurschaal.
De laatste dag staat in het teken van avontuur. Met kaart en kompas trekken ze het
natuurgebied in en brengen ze een aantal
opdrachten tot een goed einde. Tot slot zorgen wij voor een feestelijke afsluiter en krijgt
elke deelnemer een welverdiende badge.
Inschrijven is nodig en kan via onze activiteitenkalender:
www.natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
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© Jurgen Cornelissen

reman voor het eerst een Natuurkamp voor
kinderen. Dat betekent vier dagen zorgeloos
ravotten in ons speelbos en bezoekerscentrum. Het kamp is bedoeld voor kinderen geboren in 2010, 2011, 2012 of 2013.
Deelnemen kost € 100, inschrijven kan vanaf
28 april via onze activiteitenkalender: www.
natuurpunt.be/bcdeliereman-agenda
Er is elke dag opvang voor de kinderen vanaf 9.00 u. en tot 16.30 u.

De Lieremannen en -vrouwen
Het bezoekerscentrum van Landschap De
Liereman zou niet kunnen draaien zonder
zijn vele vrijwilligers. In deze rubriek laten
we hen aan het woord.
Vandaag: Jessy Broeckx (43)
Woonplaats: Retie
Actief als vrijwilligers sinds: 2014
Taken: verantwoordelijke van ’t Winkeltje, opmaak halfjaarlijkse activiteitenkalender, ondersteuning lay-out Haaklewie,
af en toe toog
De volgende keer dat je rondsnuffelt in ’t
Winkeltje van ons bezoekerscentrum en
denkt: ‘Tiens, dat is hier netjes’, weet dan
dat je het noeste werk van vrijwilligster
Jessy Broeckx staat te bewonderen. “Ik heb
graag dat het ordelijk is, ja”, lacht ze. “Alles
proper op een rij, etiketjes naar voren. Dat
presenteert mooier.”

Wekelijks
brengt
Jessy ongeveer vier
uren door als ‘winkelmadam’ van Landschap De Liereman.
“Ik doe de bestellingen, prijs de artikelen en kies ook mee
wat we in het aanbod
opnemen.” In 2019
beleefde ’t Winkeltje
een topjaar. Steeds
meer mensen komen ernaartoe om iets te
kopen voor zichzelf of vinden er het ideale
cadeautje. Ze wil het zelf niet zo gezegd
hebben, maar dat is zeker ook Jessy’s verdienste.
Moeilijke beslissing
In 2014 kwam Jessy voor het eerst aanwaaien in het bezoekerscentrum van Landschap
De Liereman. “Ik werkte toen halftijds en
had tijd te veel. Thuis met mijn vingers zitten draaien, dat is niks voor mij. Dus kwam
ik hier eens luisteren of ze hulp konden gebruiken.” Aanvankelijk wilde Jessy vooral
graag met de dieren werken. Niet verwonderlijk, al wie haar kent weet dat ze een heel
groot hart voor dieren heeft. Meer dan tien
jaar werkte ze als vrijwilligster in een asiel
en thuis hebben zij en haar man Sven Boets
(42) liefst drie honden. De kuddes in Landschap De Liereman komen verzorgen, zag
ze dus wel zitten. “In
het begin heb ik eventjes meegelopen met
de dierenverzorgers,
maar uiteindelijk ben
ik toch in het winkeltje
terechtgekomen. Dat
is toevallig zo gelopen. Ondertussen ben
ik er niet meer weg te
slaan.”
Een tijdlang was Jessy ook als betaalde medewerker aan de slag in het bezoekerscentrum. “Ik ben gestart met een 1/5e contract.
Later is dat uitgegroeid tot een voltijdse job.
Maar hoe graag ik hier ook kom, ik voelde
me niet thuis in die job. Ik miste mijn vroegere werk op de personeelsdienst van WEB in
Turnhout. Toen zij mij belden om te vragen
of ik wilde terugkomen, heb ik dat gedaan.”

Het was niet de makkelijkste beslissing.
“Ik was bang dat ik hier niet meer welkom
zou zijn als vrijwilliger. Dat ik mijn krediet
verspeeld had.” Niets van dat. Jessy werd
opnieuw met open armen ontvangen in het
vrijwilligersteam en is sinds toen een van de
drijvende krachten.
Lievelingsplek
“Het winkeltje mag ik niet zeggen zeker?”,
antwoordt Jessy op de vraag wat haar lievelingsplek is in Landschap De Liereman.
“Nee, het Echelkuilpad vind ik heel mooi.
Als je over dat plankenpad loopt en uit het
broekbos komt, heb je het gevoel dat je op
een weidse vlakte staat.”
Voor Jessy voelt Landschap De Liereman
als thuiskomen. “Ik voel me goed hier en
denk dat ik nog jaren blijf rondhangen. Als ik
later met pensioen ben gaan ze me moeten
tegenhouden of ik sta hier elke dag (lacht).”
OPROEP: Ook zin om de handen uit de
mouwen te komen steken in ons bezoekerscentrum?
Extra
vrijwilligers
zijn altijd welkom! Geef een seintje op
bc.deliereman@natuurpunt.be

Uit het winkeltje
Last van eikenprocessierupsen? Hang een mezennestkast!
Onderzoek van Nature Today
heeft uitgewezen
dat het ophangen van
nestkastjes voor koolmezen het aantal eikenprocessierupsen in je tuin
drastisch kan verminderen. De vogels gebruiken
de rups als voedsel voor
hun jongen. Reden te
meer dus om nestkastjes voor koolmezen op te
hangen in je tuin. Je kan
meerdere exemplaren vinden in ’t Winkeltje van ons bezoekerscentrum.
De opbrengst van het winkeltje wordt integraal
gebruikt voor het aankopen van nieuwe natuur.
Het perfecte excuus op te shoppen.
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Boekbespreking van boeken te koop in ’t Winkeltje van
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
De vegetatie van Nederland (volume 6), Mossen- en korstmossengemeenschappen
Auteur(s): Klaas van Dort, Bas van Gennip, Marcel Schrijvers-Gonlag
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Aantal blz.: 536
In moeras, bos en hei, op kerkmuren, zeedijken en dakpannen,
haast overal geven mossen en korstmossen kleur aan onze
leefomgeving. Net als vaatplanten groeien soorten met overeenkomstige milieueisen bij elkaar: ze vormen gemeenschappen. Deze gids geeft een beeld van alle tot nu toe onbelicht
gebleven gemeenschappen van mossen en/of korstmossen in
Nederland. De diversiteit zal u verbazen!
‘De vegetatie van Nederland deel 6’ brengt voor het eerst alle
in Nederland waargenomen gemeenschappen van mossen en
korstmossen in één overzicht samen. Het boek behandelt alle
aquatische, epilitische, epifytische en terrestrische associaties,
verdeeld over 16 klassen. De soortensamenstelling is per klasse weergegeven in synoptische tabellen. Ook alle associaties
zijn met vegetatieopnamen onderbouwd en in tabelvorm opgenomen.
Een uniek naslagwerk voor bryologen, lichenologen en natuurbeheerders. Ook prima toegankelijk voor amateurs en liefhebbers.

Reservaatprojecten
Koken kost geld, dat weet iedereen. Maar ook het aankopen van gronden om onze reservaten
uit te breiden, te verbinden met elkaar om zo de natuurwaarde van onze Kempische reservaten
te kunnen vergroten en te behouden voor onze (klein)kinderen, kost geld. Handenvol geld.
Giften vanaf 40,00 euro geven recht op een fiscaal attest. Dat bedrag hoef je daarom niet in
één keer op te hoesten. Je kan dat ook doen via een doorlopende opdracht. Dan stort je elke
maand een klein bedrag voor jouw favoriete reservaat. Als het jaartotaal 40,00 euro (of meer is),
bezorgt Natuurpunt automatisch jou het attest.
Giften en/of doorlopende opdrachten op IBAN-rekening: BE56 2930 2120 7588;
BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Wil je dat je gift/doorlopende opdracht ten goede komt van onze Kempische
reservaten, vermeld dan in je mededeling een van volgende projectnummers:
project 3705:
project 7115:
project 7005:
project 7031:
project 7806:
project 7252:
project 7716:

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

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

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

De fantastische meneer Willughby, de eerste echte ornitholoog
Auteur(s): Tim Birkhead
Uitgever: Atlas Contact
Aantal blz.: 356
Tim Birkhead geeft Francis Willughby, de eerste ornitholoog en
een echte gentleman-geleerde, in ‘De fantastische meneer Willughby’ de erkenning die hij verdient. In de 17de eeuw werd de
basis gelegd voor de moderne wetenschap: alleen door middel
van observatie en experiment kon er écht nieuwe wijsheid opgedaan worden.
Zo was Francis Willughby naarstig op zoek naar kennis over de
natuur, en reisde hij met John Ray, zijn acht jaar oudere vriend
en docent aan de universiteit van Cambridge, dwars door Europa (waaronder Nederland). Het was opwindend, veeleisend en
uitputtend werk, waarbij hun belangstelling vooral uitging naar
vogels.
Het resultaat van hun inspanningen, het in 1676 verschenen
standaardwerk de ‘Ornithologiae’, kan beschouwd worden als
het allereerste serieuze vogelboek.
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Kasterlee
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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

