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‘t Bieteutje

Ambassadeursvan de natuur

NATUURPUNT
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Natuur.ambassadeurs

Foto: Wim Verschraegen

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

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

Den Rooy: 7807 - De Halsche Beemden: 7108

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

Natuurpunt vzw is een vereniging voor
natuurbehoud en landschapszorg in
Vlaanderen. Met 120.000 aangesloten
gezinnen,6.000 vrĳwillige medewerkers en
25.000 hectare natuurgebied in beheer, is
Natuurpunt de belangrĳkste vereniging voor
natuurbehoud en landschapszorg in
Vlaanderen.

Tot haar kerntaken rekent de vereniging
natuurbehoud en –beheer, landschapszorg,
beleidswerking, natuurbeleving, natuurstudie,
vorming en educatie.

Natuurpunt Markvallei werkt met haar
vrĳwilligersgroep vanuit Bezoekerscentrum De
Klapekster in Wortel Kolonie. Hier ontvangt de
afdeling zoveel mogelĳk mensen die
geïnteresseerd zĳn in de natuur.

Natuurpunt Markvallei is daarnaast een
vereniging. We maken veel plezier samen. We
organiseren cursussen, lezingen, wandelingen,
uitstapjes, buitenlandse excursies, ... En
iedereen is welkom!

Lid worden? Schrĳf 30 euro over op rekening
BE17 230 00442 3321met vermelding ‘nieuw lid
Natuurpunt Markvallei’. Als lid ontvangt u
automatisch het nationaal contactblad
‘Natuur.blad’ en ‘t Bieteutje. Je geniet daarnaast
van tal van voordelen.

Andere geïnteresseerden kunnen een
jaarabonnement op ‘t Bieteutje nemen door
overschrĳving van 8 euro op rekening IBAN
BE73 8601 1267 3360 van Natuurpunt
Markvallei vzw.

info@natuurpuntmarkvallei.be -

03 383 02 08

Natuurpunt Markvallei



Voorwoord
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Wehebben een op alle vlakken bijzonder jaar achter de rug, het zou
ons feestjaarworden.. Datwerd het niet, maar toch zullenwe de
voorbije twaalfmaanden niet vergeten.

Met onze afdeling hebbenwe ons proberen teweren in een
wijwatervat. Flexibiliteit enwederzijds begrip zijn in dergelijke
omstandighedenwelgekomen kwaliteiten diewemeer dan eens
hebbenmoeten aanspreken. De voorbijemaanden ben ik overigens
aangenaam verrast geworden door de hoge graad van professionaliteit
van onze vrijwilligers. In heelmoeilijke omstandigheden zijnwe erin
geslaagd het hoofd koel te houden. Ook almanoeuvreerden derden ons
in een positiewaaromwe zelf niet vroegen, het heeft ons niet uit ons lood
geslagen enwe bleven vasthouden aan deweg diewe ingeslagen zijn. De
mensenwetenwaarwemetNatuurpuntMarkvallei voor staan, dat
vertrouwen zullenwe niet beschamen.

Op de valreepmogenwe overigens aankondigen dat NatuurpuntMarkvallei er in
slaagde om 5,5 ha natuurgebied aan te kopen in de Vallei van hetMerkske. Het
gaat omeen strategische aankoopwaarwe bijzonder blij meemogen zijn.

Laat het tegelijkertijd een hoopvol teken zijn voor het jaar dat komt.We
wensen jullie allemaal een goede gezondheid, veel geluk en KNUFFELplezier
in 2021. De natuur enNatuurpunt zullen je hier graag bij helpen!

A
lles is anders door Corona ook onze jaarlĳkse Algemene Vergadering. We knippen deze
vergadering dit keer in twee delen. Op vrĳdag 26 februari organiseren wĳ via een
videomeeting die begint om 19 uur. Het is de bedoeling om de statutair af te kloppen
agendapunten, zoals de jaarrekening, begroting, benoemingen, enz. op deze

Coronaveilige manier te behandelen. Alle leden mogen zich hiervoor inschrĳven via deze link:

Ieder jaar geven we ook inzicht in onze verwezenlĳkingen en onze toekomstplannen. Naast de
video-meeting organiseren we een wandeling in Den Rooy met stops waar uitleg gegeven wordt
door de verschillende verantwoordelĳken . Afspraak op zondag 28 februari tussen 10 uur en 12
uur op de parking van natuurgebied Den Rooy. We wandelen in enkele niet te grote groepen die
op gepaste afstand van elkaar vertrekken. Alle leden zĳn hierbĳ van harte welkom. Je moet
hiervoor inschrĳven via de onderstaande links:

Algemene vergadering

DE STATUTAIRE AV (26/2)

DE INFORMATIEVE AV (28/2)



Kort nieuws

Natuur op wandelafstand
De voorbĳe maanden stonden onze natuurgebieden in het
middelpunt van de belangstelling. Heel veel mensen
zochten de natuur op. Als mensen het moeilĳk hebben
blĳkt de natuur een belangrĳke houvast. Het legt de
noodzaak aan natuur op wandelafstand nog maar eens
pĳnlĳk bloot. Natuurpunt roept daarom de lokale besturen
op omwerk temaken van nieuwe natuur. Te dikwĳls liggen
onze woongebieden te ver verwĳderd van natuur en bos.

1 100 aangesloten gezinnen
In 2020 groeide het ledenaantal niet spectaculair aan zoals
in de voorgaande jaren. Een eenvoudige verklaring is dat
we omwille van corona veel mindermogelĳkheden hadden
mensen aan te spreken. Op nationaal vlak echter
noteerden we wel een spectaculaire toename (120 000!). En
ook de giften voor Natuurpunt gingen spectaculair de
hoogte in. Dat gebeurde vooral online.

Youtube-kanaal voor Natuurpunt
Markvallei
We beschikken sinds enige tĳd over een eigen Youtube-
kanaal. Hierop verzamelden we een aantal filmpjes die te
maken hebben met onze werking, met de natuurgebieden
en met onze activiteiten. Je kan het videokanaal
gemakkelĳk raadplegen via de website van Natuurpunt
Markvallei : www.natuurpuntmarkvallei.be

Prettig weerzien!
Dat je een slangenarend ziet in onze regio is al heel
bĳzonder. Maar twee keer diezelfde slangenarend zien in
zes weken tĳd is dat natuurlĳk helemaal! Die eer viel onze
trektellers op de Castelreesche heide te beurt.

Op 29/9 vloog een slangenarend over de telpost van de
Castelreesche heide (dezelfde die twee dagen voordien ook
in de Biesbosch gezien werd). Stĳn Leestmans zag de vogel
nog aan De Hees en wat later spotte men de slangenarend
ook op het Groot Schietveld te Brecht.

Op 4 november werd er opnieuw een slangenarend op de
telpost Castelreesche Heide gezien (de eerste in november

in Nederland) en drie dagen later opnieuw eentje op het
Groot Schietveld (eveneens de eerste in november in
België).

Op 13 oktober werd een slangenarend gezien in
Gelderland. Op basis van foto's en het ruipatroon van de
vogel steldemen vast dat het steeds om dezelfde vogel ging!
Dus deze tweedejaars slangenarend is letterlĳk het
noorden en zuiden kwĳt en zwierf heeft heel lang bĳna
onopgemerkt rond in de Lage Landen.

Peter houdt het schip op koers
Natuurpunt heeft op bestuurlĳk vlak de voorbĳe twee jaar
best woelige tĳden beleefd, en nog steeds bevinden we ons
niet op rustig water. In ieder geval heeft onze vereniging
toch weer een belangrĳke stap vooruit kunnen zetten
tĳdens onze laatste algemene vergadering. Peter
Smittenaar, onze afdelingssecretaris, is in die woelige
tĳden vaak een duidelĳk baken geweest. Dat bleek ook op
de laatste algemene vergadering waar hĳ de
afgevaardigden toesprak en de nodige duiding kon geven
bĳ belangrĳke punten. Stiekem zĳn wĳ een beetje trots.
Dank je Peter.

Nestkastjes tegen de processierups
Samen met het stadsbestuur startten we in 2020 met de
nestkastjesactie om de overlast aan processierupsen te
bestrĳden in Hoogstraten. We willen deze actie verlengen
en roepen daarom iedereen op nestkastjes te kopen en op
te hangen in je tuin of bos. Het is nu hoog tĳd om de
nestkastjes op te hangen.

De Klapekster in Corona-tijden
De voorbĳe maanden hebben we De Klapekster in

Kort nieuws
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verschillende vormen gezien. Een constante was
duidelĳk, onze vrĳwilligers stonden telkens klaar met
veel enthousiasme en flexibiliteit.

Sinds 1 december zĳn we terug open als winkel,
infopunt, take-away en ook onze toiletten zĳn
beschikbaar. Aan de openingsuren wĳzigt er niets.
Dinsdag tot en met zaterdag open van 13u tot 17u. Op
zondag van 10.30u tot 17u.

Onze winkel hebben we wat uitgebreid. Naast de wat
traditionelere producten zoals onze jenevers, Gageleer,
nestkasten, vogelvoeder... hebben we ook nog een aantal
andere cadeau artikelen in onze rekken liggen. Schriftjes
om in te schetsen of te schrĳven, kommen en bekers van
bamboe, magneten voor op de koelkast, een
vogelscheurkalender, paraplu’s, etc…

Voor de take-away hebben we onze vaste warme
dranken, enkele frisdranken/sapjes, versnaperingen en
op sommige dagen zelfs verse soep!

Nieuw formaat voor ‘t Bieteutje
Als jullie deze Bieteut vasthouden zal het je al wel
opgevallen zĳn dat we zĳn overgeschakeld op een nieuw
formaat. Zo kunnen we niet alleen beter ons verhaal
kwĳt, maar komen ook de veelal mooie foto’s beter tot
hun recht. Hopelĳk smaakt deze nieuwe versie even
goed!

•

HET MARKDAL: GESCHIEDENIS VAN
HET LANDSCHAP EN DE MENSEN DIE
ER LEEFDEN EN WERKTEN

door George Dirven

HetMarkdal is een gebied
met een rĳke
geschiedenis. Het dal en
de rivier ontwikkelden
zich in een tĳdsbestek
van vele, vele eeuwen.
Uiteindelĳk ontstond een
beekdallandschap met
een meanderende beek
met drassige oevers, een
landschap met
dekzandruggen en
donken.

Zo’n 40.000 jaar geleden
zĳn er Neanderthalers in het Markdal geweest. Vanaf
de midden-steentĳd tot het einde van de Romeinse
tĳd (ca.. 410) woonden mensen in het Markdal en
lieten hun sporen na. Ongeveer in 550 keerden de
mensen hier terug om vanaf toen tot nu toe het
landschap met de beek naar hun hand te zetten.
Boeren bewerkten gedurende vele eeuwen hun land
en woonden in verspreid liggende hoeven of in
nederzettingen, die in de loop van de eeuwen
uitgroeiden tot dorpen en gehuchten.

De abdĳ van Thorn vanaf de 11e eeuw en de heer van
Breda vanaf de 12e eeuw probeerden zoveel
mogelĳk invloed en macht te verwerven. Vanaf de
14e eeuw ontstonden er in het Markdal
landgoederen. Grote invloed hadden de gevolgen
van de Vrede van Munster in 1648, ook voor de band
met Meersel-Dreef. Aan veel macht en privileges
kwam in 1794-95 een einde. Vooral in de 20e eeuw
ging de ontwikkeling snel: in de landbouw, de
inrichting van het landschap, de ontwikkeling van de
dorpen en gehuchten. Positief wat
bestaanszekerheid en welvaart betreft, negatief vaak
voor het beekdallandschap en de natuur.

In het derde decennium van de 21e eeuw moet een
nieuw evenwicht tussen natuur, economie, cultuur
en leefbaarheid tot stand komen.

Het boek is te koop voor €30 in
Bezoekerscentrum De Klapekster.

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

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

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

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

Veilingstraat 25 – 2320 Hoogstraten

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

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

Enkel op afspraak

Advertentie
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Trekte l l e n

Natuurstudie
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Je hebt ze wellicht al eens gezien, mensen met een stijve nek die allerlei wartaal
uitslaan. Hier in onze regio staan ze net over de grens, op de Castelreesche Heide.

„Twintig tjsakkers, een beflijster, vijfendertig keep,...” Als je je van geen kwaad
bewust bent zou je denken dat het gaat om één of andere codetaal. Ze staan dan ook
nog met grote kijkers in de lucht te turen en schrijven allerhande dingen op. En soms
wordt de groep ook duidelijk onrustig. Dan wijst de man met de langste kijker
zelfzeker in een bepaalde richting. Plots gaan alle kijkers die richting uit en
weerklinkt „Oh”, „Ja daar”, „sjiek” ... En je ziet dat ze moeite doen om geen
vreugdedans te beginnen.

www.trektellen.nl, Castelreesche Heide 2020
109 soorten, 240.100 vogels geteld



Een groep vrijwilligers, verenigd in vzwDe Laermolen, restaureerden de oude
watermolen op deMark. Sinds de voltooiing van de restauratie in 2004 oogt de
Laermolen zoals in de jaren 1800.

Het binnen- en buitenwerk van deze olieslagmolen staat er nagenoeg bij als op het
hoogtepunt van gebruik toen volop koolzaadolie geslagenwerd.

Alleswerd hersteld: de indrukwekkende kollergang, (verticalemolenstenen) voor het
pletten van het koolzaad, de vuister, (een houtkachel) voor het opwarmen van het
geplette koolzaad en tenslotte de doormerg en been gaande klap(pen) van de
slagbank die de olie uit het koolzaad slaat.

Geenwatermolen zondermolenrad. Demolenaars zorgden er eveneens voor dat
waterkracht het helemolenwerk aandrijft door het opmaken van hetmolenrad. Het is
de bedoeling omnog de hele omgeving van de Laermolen aan te pakken omdemolen
nog beter tot zijn recht te laten komen.

Erfgoed
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De Laermolen

Erfgoed
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De Laermolen dateert uit de 17de en de 18de eeuw,
alhoewel de eerste melding over de molen werd opgetekend
in 1381.

In de veertiende eeuw was het een graanmolen die
toebehoorde aan de Heer van Hoogstraten. Deze bezat

verschillende molens in de heerlĳkheid Hoogstraten.

De meest biedende molenaar mocht de molen gebruiken. Dat
was geen garantie voor succes. De molenaars kregen dikwĳls
af te rekenen met allerlei onheil. De erosie van het water was
vaak onvoorspelbaar, rovende soldaten uit allerlei oorlogen
plunderden molens of erger ... staken ze in brand. Oogsten

mislukten soms en de molenaar ontkwam ook niet aan de
economische crisissen.

De molenfunctie veranderde in de loop van de eeuwen.
Oorspronkelĳk was die middeleeuwse molen een
graanmolen, maar in de 15e eeuw stond hĳ bekend als een
oliemolen. In de zestiende eeuwwas dewatermolen danweer
ingericht als graanmolen.

In 1585 brandde de molen af omwille van het oorlogsgeweld
tussen de Spanjaarden en de geuzen. De heropbouw van de
molen duurde wellicht tot het einde van de zeventiende
eeuw.

Men is in ieder geval wel verknocht gebleven aan de plaats.
Op de plaats waar nu de molen staat werden relicten
gevonden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.

Het summum voor de molen is wel de achttiende eeuw
geweest. Toen had men op de rechteroever een oliemolen, op
de linkeroever een schorsmolen gebouwd. Beide molens
waren met elkaar verbonden.

De molen bleef in deze vorm tot in 1900 bestaan. De Heer van
Hoogstraten was in die periode niet meer de eigenaar. Een
particulier, notaris de Bounge, beheerde de molen. Hĳ bleef
de molen verpachten Maar met de komst van de koloniale
tĳden, werd de interesse in de olie geslagen uit lokale noten

Erfgoed
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Normaal kan je de molen bezoeken op
de tweede en de vierde zondag van de

maand tussen 14 en 16 uur en de
daaropvolgende dinsdagavond tussen

19.30u en 21.30u.

(Maar nu is niets normaal - dus check de website)

•

Natuurstudie
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Vragen
aan Leen

Waarom spreken we niet meer over
Vlaamse gaaien?

Vlaamse gaai was vroeger de naam die we gebruikten
voor „den hannenbroek”. Sinds enige jaren noemen we
die luidruchtige vogel gewoon gaai.

Omdat men de (Vlaamse) gaai (beduidend groter,
kleurrĳker, luidruchtiger en agressiever dan de
Taigagaai) veel belangrĳker is gaan vinden, dan de
Taigagaai, heeft men het woord Vlaamse laten vervallen.
Men vindt dat het woord gaai voldoende is om de juiste
gaai aan te duiden.

Meer uitleg vinden we ook terug in de Standaard van 26
februari 2015: ‘De Nederlandse vogelaars zĳn
verantwoordelĳk voor de wĳzigingen’, zegt Jan Rodts van
Vogelbescherming Vlaanderen daar. ‘Ze hadden
daarvoor zelfs een naamgevingscommissie opgericht, en
die heeft al heel wat eeuwenoude namen in één
pennentrek veranderd zonder de Vlaamse
vogelliefhebbers daarover om raad te vragen. Zo
verloren heel wat vogels hun achtervoegsel. Het
roodborstje heet nu officieel de roodborst, terwĳl dat
toch heel raar klinkt?

Verderop in datzelfde artikel geeft André Van Loon van
het Nederlandse onderzoeksinstituut Naturalis toe dat de
naamsveranderingen niet altĳd ideaal zĳn, maar dat hĳ
toch achter de recente naamsveranderingen staat.
‘Verkleinwoordjes zĳn nergens voor nodig, want wat is
klein en wat niet? Ook de wĳziging van Vlaamse gaai in
gaai vindt hĳ verdedigbaar. ‘Een gaai heeft immers geen
enkele speciale band met Vlaanderen noch met enige
andere regio.’

kleiner. De ingevoerde pindanotenolie was goedkoper,
de oliemolens in onze regio waren iet meer rendabel

In 1911 moest notaris de Bounge de maalinstallatie
verkopen. Hĳ verkocht de sluisrechten aan de Belgische
overheid. Deze besliste prompt om de sluizen af te

breken en ook het gebouw op de linkeroever moest er
aan geloven.

Het gebouw bleef zo honderd jaar staan en
verkommerde helemaal. Een groep molenfanaten
namen het heft echter in handen en zorgden ervoor dat
de olieslagmolen helemaal gerestaureerd werd. Niet
enkel de buitenkant werd gerestaureerd, maar ook de
olieslagmolen werkt weer., Zodat hier weer terug het
proces van ‘koolzaad tot olie’ aanschouwd kan worden.

(Bron: www.laermolen.be)
Info: info@laermolen.be

Foto: David Verdonck

Foto: Wim Verschraegen

Foto: Wim Verschraegen



LAURYSSEN
Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

03/340.25.40 -www.selexionhoogstraten.be

Compacte,multifunctionele transport-
machines en knikladers volledig gemaakt

in Hoogstraten.

Gebroeders Geens nv
Hinnenboomstraat 5
2320 Hoogstraten

www.knikmops.be

Advertenties
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Grune Plastron
21 Maart begint de lente. NatuurpuntMarkvallei wil dat samenmet

Natuurpunt Kempen vierenmet de „Dag van de Grune Plaston”. Op die
zondag zullen overal in de afdelingen vanNatuurpunt Kempen
gegidstewandelingen aangebodenworden.

De natuurgidsen zullen allemaal een groene plastron of groene strik dragen om op die manier het lentegevoel uit te
dragen en meer kracht bĳ te zetten.

Het idee van deze campagne groeide in de schoot van onze afdeling en het zal je dan ook
niet verbazen dat we er echt werk van maken. In elke (deel)gemeente, in praktisch elk
natuurgebied zal je wel een gegidste wandeling kunnen meemaken.

De „Dag van de Grune Plastron” organiseren we ook in het kader van ons veertigjarige
bestaan. We wilden er toch nog graag een verlengstukje aan breien want veel
gelegenheid om te vieren hadden we in 2020 niet.

Deze wandelingen staan op het programma:

Meer - Aschputten - Zintuigenwandeling: Susan en Gie Segers

Meerle - Den Rooy - Korte Broeken wandeling met Pierke!: Yvonne en Karolien

Minderhout - Halsche Beemden - Voorjaarsbloeiers: Erik en Jef

Wortel - Casterleesche Heide - Weidevogels: Dominiek en Carlo

Rĳkevorsel - Bolkse Beek - Bĳenwandeling (i.s.m. de Raam): Tim en Steven

Meersel-Dreef - Klooster en omgeving - Grottenwandeling: toerke langs
bĳzondere plekken in het park en langs de Mark: Drej en Jos

Baarle-Hertog - Het Moer - Klimaatwandeling: Staf en Marcel

Sint-Jozef - Kievitsheide - 50 tinten groen: Bart en Ward

Hoogstraten - ‘t Stad - Stadswandeling Taal in het bos: Marleen, Hilt, Katrien
en Mai

Wortel - Kolonie - Erfgoedwandeling: Els en Luce (deze vertrekt
om 14u)

Voor meer info: www.natuurpuntmarkvallei.be/
activiteitenkalender

DAG VAN DE

21 maart

13 u

Activiteit
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VERZEKERINGEN
KREDIETEN
SPAREN EN BELEGGEN
AGENTSCHAP AXA BANK

www.vanbavelrommens.be

Meerdorp 21
2321 Meer
T: 03 315 72 54
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Voor leden van Natuurpunt:

-10% op monturen
-10% op glazen
-10% op zonnebrillen

Theo, Silhouette, Prada, Dolce & Gabbanna, Porsche, Monoqool, Ray Ban, Kinto,
Gold & Wood, Feb 31, Lunor, Garrett Leight, Giorgio Armani, Emporio Armani, Gucci,
Bottega Veneta, Chloé, Xavier Garcia, Boss, Salvatore Ferragamo, Alain Mikli,
William Morris, Ioko Inyaké, …
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Cursussen
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Cursussen 2021
Cursus “Vogels voor beginners”

Deze beginnerscursus is voor alle mensen die iets meer willen weten over tuinvogels.

In twee theorielessen worden enkele typische tuinvogels besproken.We gaan in opwat we kunnen doen omhet de vogels
in onze tuin meer naar hun zin te maken. De beplanting neemt daarbĳ een belangrĳke plaats in. Ook nestkasten
kunnen nuttig zĳn. Uiteraard komt het wat, hoe en waarom van wintervoedering ook ruim aan bod.

Op zondag 30 januari - tĳdens het ‘Grote Vogelweekend van Natuurpunt'- neemt lesgever Erik
Vervoort ons vervolgens mee rond de Klapekster. Zo leren we in de praktĳk welke vogels er zo dicht in
onze omgeving leven.

Wanneer Covid 19 het ons toelaat geven we live les in het Bezoekerscentrum De Klapekster. Zo niet, wordt er
online les gegeven, en kan je de theorielessen thuis vanuit je luie stoel volgen.

Wanneer?

21/01/2021 van 19u30 tot 22u00 : theorie
28/01/2021 van 19u30 tot 22u00 : theorie
30/01/2021 van 10u00 tot 12u30 : praktijk

De cursus kost € 24 voor leden, € 55 voor niet-leden. Inschrĳven doe je via deze link:

Het aantal deelnemers is beperkt (corona), maar we leggen een reservelĳst aan.

Info: natuurgidsen@natuurpuntmarkvallei.be

Begeleider: Erik Vervoort

Cursus “Natuurbeheer”
De cursus “natuurbeheer” staat al langer op ons verlanglĳstje. De vrĳwilligers van Natuurpunt Markvallei beheren
zoveel mogelĳk hun natuurgebieden zelf. Of je nu je handen uit de mouwen wil steken als vrĳwilliger in ons
natuurbeheer-team, of gewoon meer wil weten over natuurbeheer? Deze basiscursus geeft je meer inzicht in
natuurbeheer.

Je leert over de samenhang tussen de soorten, de biotopen in een natuurgebied én hoe je biodiversiteit kan ondersteunen
met een goed beheer in 10 lessen.

Corona maakt dat we anders met de lesvormen omgaan: De eerste 4 lessen worden online gegeven. De lessen daarna
maken we een combinatie van theorie en de praktĳk in onze én andere natuurgebieden in onze regio.

Wanneer?

23/02/2021 van 19u30 tot 22u00 : theorie
02/03/2021 van 19u30 tot 22u00 : theorie
09/03/2021 van 19u30 tot 22u00 : theorie
13/03/2021 van 13u00 tot 16u00 : theorie - buiten
16/03/2021 van 19u30 tot 22u00 : theorie
20/03/2021 van 13u00 tot 16u00 : theorie - buiten
27/04/2021 van 13u00 tot 16u00 : theorie - buiten
25/04/2021 van 09u00 tot 12u00 : Excursie
08/05/2021 van 13u00 tot 16u00 : Excursie

De cursus kost € 90 voor leden, € 105 voor niet-leden. Inschrĳven kan je via deze link:

Het aantal deelnemers is beperkt (corona), maar we leggen een reservelĳst aan.
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Cursus “Nachtvlinders”
Motten zĳn niet mottig! Als je deze cursus hebt gevolgd, weet je dat nachtvlinders echt niet saai zĳn!

Wist je dat meer dan 95% van de Belgische vlinders nachtvlinders of motten zĳn? Van de grotere, goed
herkenbare nachtvlinders komen er in Vlaanderen meer dan 700 soorten voor!

Wat leer je zoal tĳdens deze cursus: Waarom komen zĳ op licht af? Hoe kan je al die
verschillende soorten en families uit elkaar houden? Hoe kan je nachtvlinders bestuderen in je
eigen tuin?

Tĳdens twee theorie- avonden gaat Wim Veraghtert dieper in op de leefwĳze, herkenning en
waarnemingsmethoden van nachtvlinders. Tĳdens de praktĳkles (onder voorbehoud van goed
weer) trekken we met enkele kenners het veld in om nachtvlinders te zoeken. Wie weet heb je
hierna de smaak ook wel te pakken? Dan is er de kans om aan te sluiten bĳ de werkgroep studie van
Natuurpunt Markvallei, zodat je de rest van het jaar de theorie in de praktĳk kunt omzetten.

Wanneer?

11/05/2021 van 19u30 tot 22u30 : theorie
18/05/2021 van 19u30 tot 22u30 : theorie
06/06/2021 van 20u00 tot 23u00 : praktijk

De cursus kost € 24,00 voor leden en € 54€ voor niet-leden. Inschrĳven doe je (vanaf 15 maart) via
deze link:

Corona zal bepalend zĳn voor het maximaal aantal deelnemers. Snel inschrĳven geeft dus
zekerheid van je deelname.

Begeleider : Wim Veraghtert en vrĳwilligers Natuurpunt Markvallei

Voor 30 euro ben je lid van de grootste
natuurvereniging in Vlaanderen. Je ontvangt
een welkomstpakket en elk seizoen het
prachtige ledenmagazine Natuur.blad. Als lid
download je onbeperkt wandelkaartjes op de
website om volop van de natuur te genieten.
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In ons afdelingstĳdschrift zetten we graag
mensen in de kĳker die op één of andere
manier bĳdragen aan de werking van onze
vereniging. Deze keer viel de keuze op een
relatieve nieuwkomer: Peter De Wilde.

Tekst: Drej Oomen, Foto’s: Peter De Wilde

Peter De Wilde is een graag geziene kerel in
Bezoekerscentrum De Klapekster maar is ook een
enthousiast natuur.ambassadeur. Met zĳn enthousiasme
probeert hĳ vooral ook wandelaars enthousiast te maken
voor natuur en voor Natuurpunt.

Peter, heb je altĳd iets met natuur
gehad? Heb je het op één of andere
manier van huis uit meegekregen?
“Ik heb het niet echt van huis uit meegekregen. Maar ik
heb altĳd wel de drang gehad om naar buiten te gaan. We
trokken dan naar den “hof van de juge”. De “juge” was
mĳn grootvader. De tuin was één groot ravotparadĳs en
iedereen was er welkom. We hebben er vooral veel
kampen gemaakt, we klommen in de bomen, ontdekten er
vanalles en .... Iedereen was er ook welkom. Het was echt
é é n groot genot. Ik herinner me ook nog

dat we een gewonde vogel naar Jan
Spannenburg brachten. Dat was
boeiend, want we gingen iedere

keer terug om te kĳken hoe
Jan die vogels verzorgde. “

“Met mĳn grootouders gingen
we ook dikwĳls naar de bossen
van Kasterlee en toen ik mĳn
eerste autootje had, trokken we
regelmatig naar de Ardennen. Ik
begeleiddemĳn kinderen ook naar
het allereerste JNM-kamp. De
leiding van toen zĳn nu actieve
Natuurpunters geworden.”

Hoe ben je in contact
gekomen met
Natuurpunt?
“Een tweetal jaren geleden had
ik plots meer vrĳe tĳd. Het
gebeurde op een bĳzondere
manier. Op een
vrĳdagnamiddag verzeilde
ik in Bezoekerscentrum De
Klapekster. Ik geraakte aan
de babbel met Koen
Verschueren, die me ook lid
maakte. Achteraf bleek dat
Koen ook mĳn moeder
jaren voordien lid maakte,
aan de zelfde tafel nota bene!

Er was onmiddellĳk een klik. Nieuwe leden krĳgen een
gratis consumptie in De Klapekster en dat drankje
mondde uit in een gezellige boel aan de toog (Waar is de
tĳd?!, Nvdr). Dat was de tweede “klik”, ondertussen zit ik
wel aan “klik 83” denk ik.”

“Dat eerste Bieteutje en het hele kennismakingspakket
heb ik onmiddellĳk verslonden. Ik deed ook onmiddellĳk
mee met de activiteiten. Op alle wandelingen was ik van
de partĳ, alle lezingen en voordrachten heb ik
bĳgewoond. Deugd heb ik gehad. De vroege
vogelwandeling, de fotowerkgroep, taal in het bos,
sleedoornbessenpluk .... Het was allemaal zo boeiend en
zo afwisselend. Maar ik werd vooral getroffen door het
enthousiasme van iedereen die met de natuur en met
Natuurpunt Markvallei begaan is.”

Wat waren de eerste taken die je op je
nam? Beviel dat?
“Ik wilde eigenlĳk rustig beginnen en gaf aan dat ik wel
zou kunnen invallen als er hiaten vielen in de takenlĳst
van de Klapekster. Op die manier heb ik op een snelle
manier toch veel nieuwe mensen leren kennen.”

“Het werk in de Klapekster doe ik ook graag. Ik kom graag
in contact met mensen en werd al gauw geboeid door hun
mooie verhalen. De wandelaars deelden hun ervaringen
in de natuur en dat zorgde voor geanimeerde gesprekken
en veel goesting op de duur om die natuur ook beter te
leren kennen.”

“Dan ben ik over het muurke heen gaan kĳken en toen
was Ik vertrokken. Ik ging zelf op zoek naar alles wat ik
maar wilde en moest weten. Die microbe voor de natuur
heb ik echt in de Klapekster te pakken gekregen.’

Toen de oproep kwam om
natuur.ambassadeurs in te zetten, was
je een van de eerste kandidaten.
Waarom?
“Ik las de oproep in de nieuwsbrief van Natuurpunt. Ik
vond die oproep er ‘boenk op”. Die vraag ommensen in te
zetten als gastheren of gastvrouwen in de natuurgebieden
leekme echt tegemoet te komen aan een belangrĳke nood.
Er waren nog enkele “Markvalleiers” geïnteresseerd. Toen
ging het snel. Vanuit nationaal werd aan de hand van een
Google-meeting tekst en uitleg gegeven, we belegden een
vergaderingmet de geïnteresseerden van onze afdeling en
het viel me op dat iedereen onmiddellĳk taken op zich
begon te nemen. Contacten met de andere beheerders,
administratie, overleg met de plaatselĳke politie, .... Het
werd allemaal heel snel geregeld.“

Wat trekt je zo aan in de taak als
ambassadeur?
“We merken dat het hele idee een win-winsituatie is .
Voor ons Natuur.ambassadeurs is het gewoon een extra

Peter De Wilde in de kĳker
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gelegenheid om de natuur in te kunnen gaan.

Als Natuur.ambassadeurs leren we de natuurgebieden veel
beter kennen en op die manier kunnen we de rol van
gastheer beter op ons nemen. Vooral het aanspreken van
mensen is heel bĳzonder. Mensen zĳn, zeker in deze tĳden,
heel open en de gesprekken zĳn zeer boeiend. Van waar
ben je? Wat brengt je hier? Hoe vind je dit natuurgebied?
Heb je eventueel vragen of voorstellen? Ken je
Natuurpunt? … .”

“Natuurlĳk waken we over een goed evenwicht en
proberen we zodanig te sturen dat het draagvlak-
draagkracht van de natuur niet overschreden wordt.
Dat doen we in nauwe samenwerking met het
beheerteam. Tot op heden is dat een heel positieve
ervaring.”

Jullie hebben het de laatste
maanden best wel druk gehad. Veel
mensen vonden de weg naar de
natuur. Houden de mensen zich aan
de regels?
“Het is zo dat het alsmaar drukker wordt in onze
natuurgebieden. Op zich is daar geen probleem mee,
het is goed dat de mensen in de natuur terecht
kunnen. Alleen blĳkt er gewoon te weinig natuur te
zĳn en niet alle bezoekers zĳn op de hoogte van de
geldende gedragsregels. Maar ik wil toch wel
meegeven dat de overgrote meerderheid het wel goed
doet.Wat we vooral horen is dat mensen heel tevreden
zĳn over netheid in onze natuurgebieden, dat is echt
wel een pluim voor ons beheerteam.”

“We komen ook heel veel ravottende kinderen en
gelukkige (groot-)ouders tegen langs het Korte
Beentjespad in Den Rooy. Dat is echt wel
hartverwarmend. Kinderen mogen zich hier echt
uitleven en je leest het plezier van de gezichtjes af!”

Hoe zie je jouw toekomst binnen
Natuurpunt Markvallei?
“Ik ben heel dankbaar dat ik al van veel heb mogen
“proeven”. Eerst wil ik het concept van de
Natuur.ambassadeurs verder mee helpen uitbouwen. Ik
ben ervan overtuigd dat dit echt nodig is. Het is trouwens
ook een keitoffe groep, maar kandidaten zĳn nog altĳd
welkom.”

Wat moet er volgens jou zeker
gebeuren om de natuur in onze regio
te versterken? Hoe?
“Verder wil ik nieuwe dingen ontdekken, en wie weet
daar ook mĳn schouders mee onder zetten. Ik maak
me bĳvoorbeeld heel veel zorgen over het dreigende
watertekort. Binnen Natuurpunt Markvallei is er ook
veel aandacht voor beleidskwesties. Mogelĳk kan ik
me daar ook nuttig in maken. “

Hoe zou jĳ willen dat de natuur er
uitziet over twintig jaar?
“Ik vind het belangrĳk dat er een betere
samenwerking komt met de landbouw. Dat is een
gevoel dat bĳ veel van onzemensen heerst. Die dialoog
op gang brengen lĳkt me heel belangrĳk. Voorts lĳkt
me “natuur” te weinig aanwezig in het onderwĳs. Het
zou veel meer in de eindtermen moeten worden
opgenomen en misschien iets meer moeten worden
toegespitst op beleving. Mogelĳk kunnen we vanuit
Natuurpunt Markvallei ook ons steentje bĳdragen.
Het organiseren van natuurkampen, bushcraft,
natuurweekends... Ik denk dat de jeugd dat echt wel
zou appreciëren en het zou ons de mogelĳkheid
bieden om een jeugdwerking op te starten of JNM
terug nieuw leven in te blazen. De jeugd is de
toekomst, nog altĳd een waarheid als een koe.”
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Castelreesche Heide - Wim Verschraegen

Schapen; Castelreesche Heide - Wim Verschraegen

Parelduiker; E10 Put - Geert Brosens

Druytsloop - Dominiek Beerens

Siemons (Werken SBB Baarle Brug) - Senne Verschraegen

Vlucht ganzen; Broskens - Jan Voet

Wortel-Kolonie - Wim Verschraegen

Dotterbloem; Halsche Beemden - Wim verschraegen

Aardster; Elsakker - Geert Brosens
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De Gemeentelĳke Basisschool van Hoogstraten doet het weer. De school vaardigt 2 (twee!)
teams af om deel te nemen aan “Expeditie Natuurpunt”. Den Rooye Lantaarn brandt weer!

“Wĳ zĳn 10 leerkrachten van de Gemeentelĳke Basisschool
in Hoogstraten. Dat we natuur en bewegen belangrĳk vinden,
moeten we jullie vast niet vertellen. Zeven leerkrachten, in twee
ploegen, gaan de uitdaging aan om mee te doen aan de 260 km lange
fietstocht van Expeditie Natuurpunt. Met deze sportieve prestatie
willen we 1500 euro (en liefst veel meer) inzamelen om de natuur in
de buurt te beschermen.”

We zien nu dat natuur zeer belangrĳk is. Ook in De Rooy staat de
parking vol en zĳn er zeer veel wandelaars en rustzoekers. Daarom
fietsen we dit jaar voor natuurgebied Den Rooy.

Ga naar de website van Expeditie Natuurpunt, steun onze twee
ploegen Den Rooye Lantaarn 1 en 2, steun Den Rooy en de natuur in
onze regio.”

Of scan deze qr-codes in en stort je bĳdrage!

Alvast veel dank,

Den Rooye Lantaarn

1 < Den Rooye Lantaarn > 2

Den Rooye Lantaarn
gaat de uitdaging aan!

voor natuurgebied Den Rooy in Meerle

Expeditie Natuurpunt
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Tĳdens de eerste corona-lockdown
werd al heel snel duidelĳk dat de
interesse in onze natuurgebieden voor
wandelaars en rustzoekers nog groter
zou worden. Die belangstelling was er
zelfs al voor dat covid-19 ons in de
greep kreeg.

Natuurgebieden zĳn er in de eerste
plaats om de natuur te beschermen. In
tweede instantie proberen we zoveel
mogelĳkmensen van de natuur te laten
genieten, maar dat mag nooit de
draagkracht van het gebied
overschrĳden.

Binnen Natuurpunt zĳn bĳzondere
veldwachters actief. Zĳ houden een
oogje in het zeil en treden op als
bezoekers zich niet aan de
gedragsregels houden. Binnen onze
afdeling, en ook binnen Natuurpunt,
voelden we aan dat dit niet voldoende
is om demensen te sensibiliseren en op
goede gedachten te brengen.

Daarom ontstond het idee om te starten
met natuur.ambasssadeurs.
Natuurpunt koos bewust voor die
naam, want het zĳn in de eerste plaats
gastheren en gastvrouwen in onze
natuurgebieden.

We spreken iedereen
aan...
Natuur.ambassadeurs gaan regelmatig
in onze natuurgebieden wandelen. Ze
zĳn herkenbaar aan hun Natuurpunt-

outfit en hebben ook een badge bĳ om
zich te legitimeren. Die badge krĳgen
ze nadat ze een overeenkomst hebben
ondertekendmet de afdeling of met het
beheerteam, in ons geval dus met
Natuurpunt Markvallei. En nadat ze
zich hebben aangemeld bĳ
Natuurpunt.

Op hun wandeltochten, die ze alleen of
per twee afleggen, spreken ze iedereen
aan die ze tegenkomen en vervullen op
die manier hun rol als gastheer en
gastvrouw. Bedoeling is het om een
heel informele babbel te doen om te
polsen naar de ervaringen van de
wandelaars, te vertellen over de
vereniging Natuurpunt en over de
natuurgebieden. Die communicatie
werpt vruchten af. Wandelaars zien
veel en ervaren zelf wat beter kan of
beter zou kunnen. Die informatie
wordt dan gedeeld met het beheerteam
van het natuurgebied.

Maar soms gaat de
vinger omhoog
Naast het feit dat onze
natuur.ambassadeurs altĳd
aanspreekbaar zĳn, zullen ze het niet
nalaten om ook mensen aan te spreken
die zich niet houden aan de
gedragsregels.

Uiteindelĳk is het natuurlĳk ook de
bedoeling dat mensen die onwetend
zĳn of bewust geen rekening houden

met de basisregels in onze
natuurgebieden terecht worden
gewezen.

Dat zal altĳd op een vriendelĳke en
beleefde manier gebeuren, volledig
binnen de stĳl die we binnen
Natuurpunt hanteren.

Natuurlĳk kan het niet dat mensen
zonder meer weigeren om zich aan
regels te houden. In dat geval zal de
natuur.ambassadeur in samenspraak
met het beheerteam of de afdeling
stappen ondernemen in de richting
van de politiediensten. Een delegatie
van de natuur.ambassadeurs had al
een gesprek met de politiezone en met
de boswachters van Natuur en Bos en
Staatsbosbeheer om de nodige
afspraken te maken.

De natuur.ambassadeurs hebben zich
in onze afdeling verenigd in een
werkgroep die regelmatig bĳ elkaar
komt. Op dit ogenblik meldden zich al
negen vrĳwilligers aan om de taak van
natuur.ambassadeur op zich te nemen.

Er zĳn heel wat mensen die het ook wel
zouden zien zitten om een gastheerrol
op zich te nemen en een oogje mee in
het zeil te houden. Peter DeWilde is het
aanspreekpunt. Je kan bĳ hem terecht
voor vragen en om je eventueel
kandidaat te stellen om de groep te
vervoegen.

Info: peter.de.wilde@hotmail.com

Natuur.ambassadeurs: een relatief nieuw begrip binnen de
werking van Natuurpunt. Een beetje duiding bij de taak van deze

vrijwilligers kan geen kwaad.

Natuur.ambassadeur

Gastheer met
arendsoog
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10% kor�ng
op alle wandelschoenen van Lowa en Berghen en op de wandelkousen van Bridgedale

op vertoon van uw lidkaart van natuurpunt.
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10% kor�ng
op alle wandelschoenen van Lowa en Berghen en op de wandelkousen van Bridgedale

op vertoon van uw lidkaart van natuurpunt.

Hemdsmouwenomhoog

Wa’s dees? Werk van Kees!
We weten allemaal dat Kees Strybos kan zeisen als de beste.. Maar als je daar het
levende bewijs van wil zien, moet je toch even Google maps openen. Zoom in op de
Halsche Beemden en je krijgt een staaltje van ambacht te zien.

De dag voorafgaand aan de eigenlijke zeiswerk-dag ging Kees op z’n eentje al „een
beetje” voorwerken. Het resultaat is onwaarschijnlijk , oordeel zelf.

Er wordt gewerkt in onze natuurgebieden, hard gewerkt soms. Niet dat onze vrĳwilligers mekaar zitten af te
jakkeren. Maar de resultaten laten alvast vermoeden dat er veel enthousiasme en goesting aanwezig is bĳ de
verschillende vrĳwilligers.
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We kunnen zelf ook iets doen aan de verbetering van onze luchtkwaliteit en versterking van de biodiversiteit! Dat kan
bĳvoorbeeld door minder vlees te eten. Vegetarisch eten is gezond en beter voor het milieu, want een deel van de
wereldwĳde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de veehouderĳ. Bovendien leidt het huidige
vleesgebruik tot watertekort en water-, lucht- en grondvervuiling.

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

Menu voor morgen
mag het eens wat minder vlees zijn?

Lekker ideetje
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Activiteiten
Activiteiten
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15.01
Spelletjesavond
Natuurpunt Markvallei organiseert een spelletjesavond in
Bezoekerscentrum De Klapekster. In tĳden van tablets, sociale media en
bingewatching zĳn er ook andere leuke manieren om de donkere
winteravonden gezellig in vriendenkring door te brengen. Kruip uit je luie
zetel en kom naar onze gezelschapsspelavond in de Klapekster!

Geannuleerd

Maar speel gerust in uw
kot!

17.01

Koloniewandeling
Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei een
gratis gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil de
natuurvereniging geïnteresseerden kennis laten maken met de rĳke
geschiedenis van het beschermde landschap enmet de hier volop aanwezige
natuur. Zondag 17 januari staat een natuurgids van Natuurpunt Markvallei
klaar om een groep mee op sleeptouw te nemen.

Vertrek: 14u aan BC De
Klapekster, Kolonie 41,
Wortel

21.01 Cursus tuinvogels
Theorie-les 1

Online - 19.30u

28.01 Cursus tuinvogels
Theorie-les 2

Online - 19.30u

30.01
Grote Vogelweekend
Op zaterdag 30 en zondag 31 januari gaat Het Grote Vogelweekend van
Natuurpunt door. Tel dat weekend de vogels in je tuin en stuur je gegevens
door via de website van Natuurpunt.

Thuis

Tel mee vanuit uw kot!

31.01 Cursus tuinvogels
Praktĳkles

Vertrek: 10u aan BC De
Klapekster, Kolonie 41,
Wortel

Gezien de onzekerheid rond de maatregelen die de volgende maanden
zullen gelden, raden we telkens aan de activiteitenpagina op onze
website te raadplegen om te controleren of de activiteit kan doorgaan.
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07.02

Thema-wandeling: op zoek naar de klapekster
Natuurpunt Markvallei organiseert op 7 februari een expeditie op
zoek naar de klapekster op de Strĳbeekse heide (NL). ‘De Klapekster’
staat bekend als het gezellige Bezoekerscentrum van Natuurpunt
Markvallei in Wortel Kolonie. Maar wist je dat de klapekster vooral
een heel interessante vogel is, die we de laatste jaren af en toe weer in
onze streek kunnen spotten? Carlo en Yvonne nemen jullie mee naar
zĳn habitat, de Strĳbeekse heide, net over de grens in Nederland. We
rekenen er op dat we net zoveel geluk hebben als vorig jaar, en hĳ
zich echt laat bewonderen!

Vertrek: 13u,
Gemeenteplein in
Meerle

info@
natuurpuntmarkvallei
.be

12.02

Spelletjesavond
Natuurpunt Markvallei organiseert een spelletjesavond in
Bezoekerscentrum De Klapekster. In tĳden van tablets, sociale media
en bingewatching zĳn er ook andere leuke manieren om de donkere
winteravonden gezellig in vriendenkring door te brengen.

Breng een leuk gezelschapsspel mee en ook wat vrienden en kom
gezellig met ons een pintje drinken

Onder voorbehoud

Aanvang: 20u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

14.02

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

Onder voorbehoud

vertrek: 14u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

21.02

Koloniewandeling
Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei
een gratis gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil
de natuurvereniging geïnteresseerden kennis laten maken met de
rĳke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier
volop aanwezige natuur. Zondag 21 februari staat een natuurgids van
Natuurpunt Markvallei klaar om een groep mee op sleeptouw te
nemen.

Vertrek: 14u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

Fototentoonstelling
weer en klimaat in het werkingsgebied van Natuurpunt Markvallei

In Bezoekerscentrum De Klapekster stelt de fotowerkgroep elke drie maanden
een andere fototentoonstelling voor aan de bezoekers. Van januari tot juni
(jawel - o.w.v. Corona 6 maanden om iedereen de kans te geven te komen) staat
de tentoonstelling in het teken van het weer en klimaat in het werkingsgebied
van Natuurpunt Markvallei.

Maar iedereen kan deelnemen aan onze tentoonstellingen. In de volgende
tentoonstelling van juli tot en met september tonen we foto's van (het leven
in) poelen en vennen in de Markvallei. Iedereen die een mooie foto rond dit

thema heeft, en deze graag tentoongesteld ziet, mag deze in hoge resolutie (dus liefst via we-transfer of gelĳkaardig
medium) voor 20 juni 2021 doorsturen naar wimverschraegen@hotmail.com.
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23.02 Cursus Natuurbeheer
Theorie-les 1

Online - 19.30u

21.02
28.02

Paddenoverzet
De padden beginnen massaal naar de voortplantingspoelen te trekken.
Om hen een handje te helpen en hen te redden vanonder de wielen van
het drukke verkeer organiseert Natuurpunt Markvallei op deze
zondagen een paddenoverzet in Merksplas en Rĳkevorsel. Vooral voor
de kinderen is dit een hele belevenis.

Onder voorbehoud
van weersomstandig-
heden.

Hou de website en
nieuwsflits in de
gaten!

28.02

Fotowerkgroep naar het Moer
De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op deze
zondag een foto-uitstap naar het Moer in Zondereigen, het
brongebied van de Noordermark die verder stroomafwaarts het
Merkske vormt. De foto-uitstappen zĳn telkens bedoeld om de
deelnemers de kans te bieden van mekaar te leren. De leden van de
fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten
en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelĳke manier in
beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, maar
deelnemen is in ieder geval gratis.

Onder voorbehoud

vertrek: 08u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

info:
fotowerkgroep@natuu
rpuntmarkvallei.be

02.03 Cursus Natuurbeheer
Theorie-les 2

Online - 19.30u

06.03 Cursus Zoogdieren
Excursie (uitgestelde datum)

Vertrek: 14u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

07.03

Thema-wandeling: „Kakwandeling”
In het afwisselende kleinschalige landschap van de vallei van het
Merkske wandelen we langs de gehuchten Heikant en Ginhoven. We
volgen het meanderende riviertje langs bos, ven en kruidig weiland.
We zien zelfs de restanten van een historische motte.

Het thema van de wandeling is zowel onverwacht als veelzĳdig: kak in
al zĳn geuren en kleuren. Excrementen geven ons veel informatie.
Droppings verraden de aanwezigheid van dieren en zelfs wat die
gegeten hebben. Uitwerpselen beïnvloeden de plantengroei en een
teveel aan mest bedreigt de diversiteit van de natuur. Roofdieren
markeren hun territorium ermee en ze vermĳden de plekken waar
bospoepers hun gevoeg hebben gedaan. Stof genoeg voor een boeiende
gegidste wandeling van Natuurpunt Markvallei van 7 kilometers,
waaraan iedereen gratis kan deelnemen.

Vertrek: 09u aan
Parking Vaneleke,
Witte-keiweg 1,
Merksplas

09.03 Cursus Natuurbeheer
Theorie-les 3

Online - 19.30u

13.03 Cursus Vogels - zang tuinvogels
Excursie (uitgestelde datum)

Vertrek: te bepalen
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13.03 Cursus Natuurbeheer
Theorie-les 4 (buiten)

Vertrek: 13u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

16.03 Cursus Natuurbeheer
Theorie-les 5

Online - 19.30u

19.03

Foto-café: natuur in en rond het huis
Tĳdens de fotocafés ligt de focus niet alleen op de fotografie, maar ook
op gezelligheid. Iedereen is welkom. Je brengt enkel door je zelf
genomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een
drankje, onder elkaar besproken. Op die manier leer je veel bĳ over
sluitertĳden, diafragma-openingen, brandpuntafstanden,
composities, … Het thema is deze keer natuur in en rond het huis. Vĳf
foto’s over dit thema en vĳf andere natuurfoto’s mogen worden
doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht op
een stick.

Onder voorbehoud
online

Aanvang: 20u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

20.03 Cursus Natuurbeheer
Theorie-les 6 (buiten)

Vertrek: 13u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

21.03
Grune
Plastronnekesdag

Zie pagina 13

21.03

Koloniewandeling - erfgoed
Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei
een gratis gegidste wandeling inWortel Kolonie. Op deze manier wil de
natuurvereniging geïnteresseerden kennis laten maken met de rĳke
geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop
aanwezige natuur. Zondag 21 maart staat deze zowel in het teken van
de lente (zie Grune Plastronnekesdag) als in het teken van Erfgoed.
Komende zomer beslist een UNESCO-comité of Wortel Kolonie samen
met de Nederlandse kolonies erkend wordt als werelderfgoed. Ontdek
met de deskundige gids waarom deze site een unieke
cultuurhistorische site is.

Vertrek: 14u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel

27.03 Cursus vogels : zang bosvogels
Excursie (uitgestelde datum)

Vertrek: te bepalen

27.03 Cursus Natuurbeheer
Theorie-les 7 (buiten)

Vertrek: 13u aan BC
De Klapekster, Kolonie
41, Wortel



Foto: Senne Verschraegen - Wortel Kolonie

Klimaatopwarming
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Lap, we hebben het weer zitten. Nu 2020 voorbij is, stellen de klimatologen weer vast dat we
net het warmste jaar sinds de waarnemingen hebben gehad. En of dat nog niet genoeg is,
zitten de 10 warmste jaren allemaal in deze 21ste eeuw!. Nu, ons verbaast het helemaal niet.
Ook in de Markvallei kan je merken dat we bezig zijn met het opwarmen van de aarde. Om dat
in beeld te brengen hebben we jullie hulp nodig.

Dus, als je ergens merkt dat je te maken hebt met de opwarming van de aarde in onze
contreien, neem daar een foto van en bezorg ons dat met wat uitleg waar je dit gezien hebt en
waarom je denkt dat het beeld te wijten is aan de klimaatopwarming. Dit stuur je door naar:
bc.deklapekster@natuurpunt.be.

Alvast hartelijk dank!

Klimaatopwarming !
Breng jij het mee in beeld?
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Wandelen, natuurbeheer, genieten,...

OPROEP
Leuke foto’s van activiteiten in onze afdeling mogen

doorgestuurd worden naar
verschraegen.wim@telenet.be.

Foto’s verschĳnen op zowel onze site als op de
facebookpagina van Natuurpunt Markvallei. En

misschien ook in deze overzichtsrubriek!
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Foto: Wim Verschraegen

Natuurpoëzie
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II

De nacht heeft de kleur
Van een vrouwenarm;
Nacht, de vrouwelijke,
Obscure,
Geurige en soepele,
Houdt zich schuil.
Een plas glinstert
Als een armband,
Geschud tijdens een dans.

Wallace Stevens

Vrienden van de natuur

Zes veelzeggende landschappen
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Energie
voor onze
toekomst!
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