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Natuurbeleid

Beste natuurvrienden,
De vakantie staat voor de deur, of is misschien voor sommige
al achter de rug. De natuur is op zijn mooist, profiteer er van
om ook wat natuurgebieden in eigen streek te bezoeken. Een
wandeling langsheen de Kreken van Saleghem, doorheen
het Steengelaag of in De Stropers, allemaal pareltjes die het
verdienen om bezocht te worden.
Natuur in eigen streek is van groot belang om even te
genieten van de rust en te ontstressen. Ook kleine stukjes
natuur zijn hiervoor belangrijk, natuur op wandelafstand.
We hopen dat Minister Joke Schauvliege dit ook inziet. Al
meer dan 42.000 mensen hebben de digitale petitie “Red
de natuur in je buurt. Nu het nog kan!” ondertekend. Zowel
langsheen de Kreken van Saleghem als in het Steengelaag
werden door ons actieborden geplaatst.
Wat betekent dit concreet voor onze natuurgebieden:
Kreken van Saleghem (Meerdonk): verspreid langsheen
de Kreken van Saleghem liggen diverse kleine en grotere
natuurreservaten. Sommige zijn erkend als natuurreservaat,
andere niet. Al meer dan 30 jaar voeren we een
aankoopbeleid in deze omgeving. Door telkens kleine
percelen aan te kopen (soms maar een 10-tal are groot)
slagen we er in om dit uit te bouwen tot een samenhangend
geheel. Als de steun voor aankoop en beheer van
natuurreservaten kleiner dan 10 ha wordt geschrapt zal dit
in de toekomst onmogelijk zijn.
Steengelaag (Stekene): het Steengelaag is eigendom van
de Gemeente Stekene, en in beheer bij Natuurpunt sinds
1992. Als de steun voor deze openstelling wegvalt wordt
het moeilijk om de wandelpaden nog te onderhouden. Als
ook de erkenning als natuurreservaat wegvalt, verdwijnt

Award Wakona
Op 28 maart 2015 mochten wij, in naam van Wakona, uit de
handen van Walter Roggeman (toenmalige voorzitter van
Natuurpunt vzw.), één van de vijf uitgereikte Natuurpuntawards 2015 ontvangen. Deze award hebben we gekregen
voor onze samenwerking boven de afdelingsgrenzen heen
op vlak van natuurstudie. Onze jaarlijkse soortenzoekdag
en de succesvolle natuurstudiedag het afgelopen jaar zijn
maar twee van de meest in het oog springende activiteiten.
Maar ook in 2015 gaan we door op dit elan, de cursus
Natuurbeheer die we dit jaar organiseren is er maar één van.
Marc Bogaerts

alle financiële steun en zal dit moeten bekostigd worden
vanuit de gemeentelijke begroting. En hier moet nu al sterk
bespaard worden. De gemeente gaat alvast een schrijven
richten aan de minister om hun bezorgdheid hierover te
uiten.
Speelhof (Stekene): In het Noorden van Stekene, tegen de
Nederlandse grens, zijn we volop bezig aan de uitbouw
van dit natuurreservaat. Verschillende kleinere percelen
hebben we al in eigendom. Ook hier willen we door gerichte
(kleine) aankopen deze met elkaar verbinden. Blijft dit in de
toekomst nog mogelijk?.
De uitbouw van deze natuurreservaten gebeurt door een
grote groep vrijwilligers met een hart voor de natuur. In
2014 werden er, op de door onze afdeling georganiseerde
beheerdagen, 1.542 werkuren gepresteerd (komt overeen
met een full time werkkracht). Hierbij zit dan nog niet
inbegrepen de vele 100-den uren die besteed worden
aan de monitoring van onze reservaten, het maken van
rapporten voor de overheid, allerlei administratieve taken.
Dankzij de inzet van deze vrijwilligers kan Vlaanderen
voldoen aan de Europese natuurdoelen. Zonder de inzet van
vrijwilligers zou Vlaanderen dit zelf moeten financieren, in
feite zijn het wij dus die de Vlaamse Overheid subsidiëren.
De vele uren vrijwilligerswerk, het openstellen van onze
natuurgebieden, hier worden we nu voor afgestraft. We
hopen dat de minister dit inziet, en tijdig de plannen van
haar administratie bijstuurt. Hopelijk meer (positief ) nieuws
in het volgende nummer.
Marc Bogaerts

Natuurbeheer
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Cursus natuurbeheer (oktober – december 2015)
Natuur beheren is …
… keuzes maken. Waar willen we heide, waar willen we bos, waar is het mogelijk om bloemrijke graslanden te herstellen? Natuur
beheren is ook: proberen je gebied te kennen, te leren van anderen, te overleggen met andere beheerders, met omwonenden,
met kenners en met zelfverklaarde kenners.
De reeks “natuurbeheer” van Natuurpunt Educatie voert je door de verscheidenheid aan natuurtypes, die Vlaanderen rijk is: bos,
grasland, moeras, maar ook stedelijke natuur, vlinders, gestreepte witbol, dotterbloem en roerdomp. Waarom zijn fosfaten en
nitraten belangrijk? Waar komt het water vandaan, waarvan planten en vegetaties leven, maar ook vissen en bevers? Hoe leg
je best een poel aan? Hoe beheer je een bosje van 2 hectare in een open landschap? Wanneer mag je in jouw gebied terug de
veldparelmoervlinder verwachten? Wanneer is begrazing nodig?
In deze reeks – 7 theorieavonden en 3 plaatsbezoeken – wordt je geïntroduceerd in de wereld van het natuurbeheer, toegespitst
op jouw streek. Deelnemers krijgen de kans om zelf op voorhand een aantal vragen voor te leggen, die worden behandeld in
de reeks.
Lesgever: Jens Verwaerde, educatieve medewerker Natuurpunt Educatie (theorie) 014/47 29 55
Theorie:
donderdagavond (19u30 tot 22u30): Hoge Kouter (Broederschool), Heimolenstraat 69, 9100 Sint-Niklaas
01 – 08 – 22 – 29 oktober 2015
12 - 26 november 2015
03 december 2015
Praktijk:

zaterdagnamiddag
10 oktober 2015 Daknamse meersen (Kerk Daknam, Daknamstraat) - 14u00-17u00
24 oktober 2015 Kreken van Saleghem (Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9160 Meerdonk) - 14u00-17u00
07 november 2015 De Vaag (Oude heerweg – heide (nabij brug over E17), Waasmunster) - 14u00-17u00

Organisator:
Kostprijs:
Info:
Inschrijvingen:

Wakona ism Natuurpunt Educatie
40 euro leden Natuurpunt - 80 euro voor niet-leden
Tom Neels, tomneels@telenet.be, 0485/618035 of www.wakona.be (cursussen en workshops).
mail naar educatie@natuurpunt.be of 014-47 29 55
Storten op rekeningnummer: IBAN: BE86 2930 0099 8650 (BIC-code: GEBABEBB) van Natuurpunt Educatie
met vermelding van ‘cursus Natuurbeheer WAKONA’

Gratis smaakmakerles cursus natuurbeheer
Op donderdag 27 augustus organiseren we een gratis les over natuurbeheer. Het doel is om al eens een voorsmaakje te geven,
zodat je kan kijken of de cursus natuurbeheer iets voor jou is.
De lesgever is net zoals voor de cursus Jens Verwaerde.
De les start om 19.30 in de Hoge Kouter (Broederschool), Heimolenstraat 69, 9100 Sint-Niklaas.
Wens je deze les bij te wonen, laat dit dan weten aan Tom Neels (tomneels@telenet.be of 0485/618035), zodat we kunnen
inschatten hoeveel personen aanwezig zullen zijn.
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Tulpen uit Meerdonk.
Zo'n twintig jaar geleden verschenen de eerste tulpenvelden
in de polders van Sint-Gillis-Waas. Ze werden gaandeweg
en in toenemende mate een jaarlijkse terugkerende teelt.
Het zijn Nederlandse boeren die in de Rode Moerpolder en
vooral in de Koningskieldrechtpolder landerijen voor één
jaar huren bij de plaatselijke boeren om er tulpenbollen op
te kweken. Voor onze landbouwers is het een winstgevende
teeltwisseling nu ze minder suikerbieten kunnen telen sinds
de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke.
De tulpenbollen worden in het najaar in bedden geplant. Al
vroeg in het voorjaar verschijnen de planten en eind april
staan ze in bloei. Dan vallen de fel gekleurde tulpenvelden
al van kilometers ver op, Keukenhof in het Waasland. Dit is
de mooie kant van het verhaal. De kweek van tulpen vraagt
enkele speciale behandelingen. Bij het planten van de bollen
bespuit de teler de akker met een sterk herbicide zodat het
tulpenveld onkruidvrij blijft tot de oogst in juli-augustus
van het jaar erop. Tulpen zijn ook zeer gevoelig aan aaltjes
en moeten hiertegen regelmatig bespoten worden. Mede
hierdoor kan de bloembollenkweker maar om de zes à
zeven jaar terug op hetzelfde perceel tulpen planten. De
teelt vraagt ook veel water. Zelfs bij regelmatige regenval
moeten de velden nog besproeid worden. Daarom worden
de tulpen bijna altijd geteeld in de buurt van voldoende
oppervlaktewater. Voor de polders in Meerdonk is dit te
vinden in de Kieldrechtse Watergang(KW) en de Grote Geule.
De teler vraagt en krijgt van het Bestuur van de Polder van
het Land van Waas de vergunning om water uit de waterloop
te pompen maar dit bestuur legt verder geen voorwaarden

op tenzij dat er contact moet opgenomen worden met de
eigenaar van de oeverlanden, en dit is meestal Natuurpunt.
En hierbij loopt het wel eens mis. De voorbije jaren hadden
we al meermaals vastgesteld dat de kwekers het niet zo
nauw namen met de rechten van naburige eigenaars. Vooral
de percelen van Natuurpunt langs de KW zoals hooilanden
en rietvelden werden niet ontzien. Zo vonden we wel eens
een zware dieselpomp midden in een rietperceel of werden
er achteloos buizen en leidingen gelegd door een nog te
maaien grasland. Dit jaar ging de enige bollenteler langs
de zuidelijke oever van de waterloop toch wel heel ver
toen hij een oude en zwaar ronkende tractor met pomp in
dit natuurgebied plaatste midden het broedseizoen. Voor
conservator Jan Vandermeulen was de maat vol. Na wat
over en weer telefoontjes hebben we uiteindelijk met de
teler uit Hulst een protocol uitgewerkt voor het oppompen
van water uit de KW in de buurt van de eigendommen van
Natuurpunt. Zo zal hij steeds zijn machines buiten onze
percelen moeten plaatsen en mogen ze geen geluidsoverlast
geven (beperking decibels). Hij moet ons eerst contacteren
voor hij met het pompen start. Het Agentschap voor Natuur
en Bos, dat over deze kwestie werd ingelicht, zit op dezelfde
lijn. Het gebied is immers een vogelrichtijn- en VEN-gebied,
een Europees beschermde zone bestemd voor het broeden
of overwinteren van in Vlaanderen meer zeldzame vogels.
Jan Dhollander

Vereniging
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Info voor onze leden
We hebben u reeds geïnformeerd over de dreiging van het verminderen/wegvallen van de subsidies voor het beheer en
aankopen van natuurgebieden. Daarom is Natuurpunt onder meer intensief op zoek naar andere kanalen om haar werking
onverminderd voort te zetten. De laatste jaren zocht en vond Natuurpunt meerdere commerciële samenwerkingen. Het loont
de moeite ze eens van dichtbij te bekijken, want ook jij kan er als Natuurpunter flink je voordeel mee doen. Momenteel zijn er
zo 54 partnerschappen afgesloten. Voor een overzicht kijk op http://www.natuurpunt.be/partners.
Sommige bedrijven geven gewoon een forfaitaire steun aan Natuurpunt. Maar wist je dat er 30 van deze firma’s ook fikse
ledenvoordelen aanbieden op vertoon van je lidkaart? . Ik zet een paar mooie kortingen voor onze leden op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Schoenen Torfs: 10%
A.S. Adventure: 7 %
De Zoo in Antwerpen en Plankendael: 4 euro korting bij aankoop van een dagticket (maximum 4 personen)
Plantentuin Meise: 50% (maximum 2 per dag)
Ecoflora: 5%
de overige zie: http://www.natuurpunt.be/lidmaatschap-voordelen

Twee van de sponsors van Natuurpunt zijn voor ons als afdeling erg belangrijk. Conseco en Olio (voorheer Atravet).
Conseco is een jong bedrijf, gespecialiseerd in het opmaken van energieprestatiecertificaten. Die zijn verplicht bij verkoop en
verhuur van woningen. Natuurpunt krijgt van Conseco een vergoeding per afgeleverd certificaat. Die middelen kan Natuurpunt
gebruiken om nieuwe natuurgebieden aan te kopen in het Waasland. Twee jaar op rij kwamen die middelen naar ons Saleghem
Krekengebied.
Olio, een vetsmeltbedrijf uit Lokeren, heeft bij supermarkten en winkels in gans België de bekende rode olioboxen staan. De
Firma Olio schenkt Natuurpunt twee maal per jaar een bedrag gelijk aan het saldo ontstaan door de ophaling en verwerking
van gebruikte frituurvetten Deze oude olie is afkomstig van particulieren die hun gebuikte fituurolie in een oliobox deponeren.
Reeds meer dan 750 lokale supermarkten werken hier aan mee. Dit project draagt de naam: 'Oliobox'. De Olioboxen staan bij de
deelnemende winkels aan hun inkomhal. Per vol containertje ontvangen Natuurpunt (of Natagora in Wallonië) het equivalent in
geld voor de aankoop van 3 m² natuurgebied. Het geld dat in Vlaanderen wordt ingezameld gaat via Natuurpunt concreet naar
ons mooie Saleghem Krekengebied. Een deugddoende steun bij onze plannen en realisaties. Je vindt onder meer olioboxen in
Kemzeke, Sint-Pauwels, Kieldrecht, Nieuwkerken, Kallo.
Ben jij zelf zaakvoerder en je ziet iets in samenwerking met Natuurpunt (en zijn 98.000 leden) dan kan je hier over rustig van
gedachten wisselen. Wil je een babbel met een plaatselijke afgevaardigde om de lokale mogelijkheden eens te bekijken, dat
kan. Wil je ineens met Natuurpunt Nationaal een gesprek hierover, dan kan dat uiteraard ook. Gewoon even mailen naar de
dienst marketing van Natuurpunt: luk.daniels@natuurpunt.be . Mail info@panneweel.be voor plaatselijke samenwerking.
Natuurpunt Waasland-Noord kan ook rekenen op adverteerders. Als je in hun winkels komt, doe hen onze groeten en bedank
hen. Dank zij hen kunnen we besparen op de drukkosten van ons tijdschrift, geld wat we dan weer investeren in onze nabije
natuur.
Ken jij mensen die interesse hebben in een natuurondersteunende advertentie of wil je zelf bij ons adverteren, contacteer dan
adverteren@panneweel.be
Bert Raets
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Kalender

Zondag 19 juli

Zondag 9 augustus

Wandeling “De Fondatie van Boudelo”:
natuur en verleden.

Insectenwandeling in Steengelaag

We gaan op stap door dit waardevol natuur- en stiltegebied,
dat met een oppervlakte van 240 ha hoofdzakelijk op
grondgebied Sinaai gelegen is, vlak ten zuiden van de
Stekense Vaart. Genietend van een gevarieerd, halfopen
landschap met bossen en struwelen, dreven en wegels,
weiden en hooilanden, sloten en poelen, blikken we ook
terug op de geschiedenis en evolutie ervan doorheen de
eeuwen. Bijzondere aandacht zal gaan naar het huidige
natuurbeheer door de vereniging vzw Durme, die reeds
ruim 80 ha van het gebied kon verwerven om het beheer te
optimaliseren, de biodiversiteit te bevorderen en zeldzame
soorten te beschermen. Vertrek om 14 u. aan de brug over
de Stekense Vaart, dit is de overgang van de Koebrugstraat
(Klein-Sinaai) naar de Weimansstraat (Sinaai).
Info : hugo.de.beuckeleer@telenet.be 0478 509635
Meer info over het gebied: http://www.vzwdurme.be/index.
php/natuurgebieden/de-fondatie-van-boudelo
http://www.klein-sinaai.be/geschiedenis/fondatie-vanboudelo

We trekken vandaag het Steengelaag in, gewapend met
insectennet en loepepotjes. Door zijn verscheidenheid in
plantengroei is het Steengelaag bijzonder interessant voor
insecten. De talrijke schermbloemigen langs het wandelpad
trekken vooral zweefvliegen, penseelkevers en bladwespen
aan. Op de zonnige hooilandjes vind je verschillende
soorten vlinders en de plassen staan dan weer garant voor
waarnemingen van verschillende soorten waterjuffers en
libellen. Heb je een vlindernetje en/of loepepotje, zeker
meebrengen.
Samenkomen om 14 u. aan het ontmoetingscentrum “De
Statie” Stadionstraat 113 te 9190 Stekene.
Info: Marc Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be.

Zaterdag 25 en zondag 26 juli
Boekenmarkt op het Panneweel
Tweedehands boekenmarkt op het Panneweel. Voor
boeken, strips, oude langspeelplaten, CD’s en DVD’s moet
je die dagen op het Panneweel zijn. De opbrengst van
de verkoop is integraal ten voordele van de natuur in het
Waasland.
De boekenmarkt is doorlopend geopend telkens van 10 u.
tot 17 u. Deze boekenmarkt is slechts mogelijk dankzij de
vele schenkers die wij hierbij uitdrukkelijk willen bedanken.
Info: Sylvain Lockefeer sylvain@panneweel.be 03 7755037
Zondag 2 augustus
Openschuurdag
Openschuurdag met vanaf 11u picknick in de boomgaard.
Tafels en stoelen staan in de schuur en drank is ter plaatse te
verkrijgen. Vanaf 14 uur starten onze namiddagactiviteiten.
De omgeving van het Natuurhuis is erg aantrekkelijk voor
vlinders, waterjuffers en libellen. Ga met onze gidsen op
stap en ontdek de wondere wereld van vlinders en libellen.
Op het Natuurhuis kan je ook rustig wandelen in de tuin of
lekker genieten van een hapje en een drankje .
Het Natuurhuis Panneweel is geopend van 11 u tot 17 u.
Meer info: Bert Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus
Ambachtelijk weekend in het Panneweel
‘Water’ is het thema tijdens het Ambachtelijk Weekend
Dit is natuurlijk een thema op het lijf geschreven van een
natuurvereniging zoals Natuurpunt. Wij kunnen je dan
ook een interessante waaier aanbieden van ambachten
en nevenactiviteiten in de groene boomgaard rondom de
schuur.
Deze keer laten we je kennis maken met de kleinschalige
waterzuivering van het Panneweel. Carmen zal je laten
proeven van haar kruiden- en bloementhee en laat je ook de
werking zien van etherische oliën terwijl Renier handtassen,
broeksriemen en andere lederen gebruiksvoorwerpen
vervaardigt. Je kunt de nieuwe colliers van Ingrid
bewonderen en de handvaardigheid van Anna,
onze kantwerkster. Pim is dan weer een krak in het
mandenvlechten en wat verderop kan je proeven van
wat de bijtjes dit jaar aan honing hebben verzameld. Het
spinnenwiel van Huguette trekt ook zeker de aandacht en
Stefan…. die houdt je in de ban met zijn heerlijke verhalen
over de schaaphouderij in het Verdronken Land van
Saeftinghe. Van papier maken we bootjes, ballonnen en
lotusbloemen (origami).
Het Panneweel koortje zal ook dit jaar niet ontbreken en
brengt je in de sfeer met heerlijke waterliedjes.
We verwachten jullie zeker, even talrijk als altijd, op het
Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk op zaterdag van
12 u tot 18 u en zondag van 10 u tot 18 u en zullen jullie,
ook zoals altijd, verwennen met een smakelijk hapje en een
drankje.

Kalender
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Zaterdag 5 september

Zondag 11 oktober

feest 20 jaar Panneweel

Paddenstoelenwandeling in Stropersbos

Twintig jaar geleden gingen we met Natuurpunt WaaslandNoord, gesteund door ABLLO vzw, de uitdaging aan om het
oude boerenerf, Krekeldijk 2 te Meerdonk, aan te kopen.
Het was de start van de uitbouw van het Natuurhuis
Panneweel en op 5 september gaan we dit vieren met een
uitgebreid en feestelijk koud buffet in de Panneweelschuur.
We starten om 18 u met een aperitief.
Inschrijven door storten van 25 euro op BE31 7512 0303 2255
van Natuurhuis Panneweel. Laat tezelfdertijd telefonisch
of via email weten met hoeveel personen je komt.
Schrijf tijdig in (voor 1 september). We beperken het aantal
tot 75 personen.
Info : Sylvain Lockefeer sylvain@panneweel.be of 03 7755037

Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos-West. Voor
een gestoffeerde herfstwandeling stelt het Stropersbos
nooit teleur. Iedereen is welkom om samen op verkenning
te gaan en de samenhang te ontdekken van paddenstoelen
met het geheel van de natuur. Een loep en een spiegeltje
komen van pas. Vertrek om 14 u. aan de westelijke toegang
tot de Liniedreef bij het voormalige Fort Sint-Jan = 1 km
voorbij de Expresweg E34 (richting Hulst) aan rechterzijde,
50 m voorbij Donckers Gereedschappen (= aan linkerzijde,
De Stropersstraat 73. Einde voorzien rond 17 u. Bij nat weer
zijn laarzen nuttig.
Aandacht: het wandelparcours doorkruist een zone waar
honden niet toegelaten zijn.
Info: Hugo De Beuckeleer hugo.de.beuckeleer@telenet.be
of 0478 509635

Zondag 6 september
Natuurwandeling in de Grote Geule
Natuurwandeling Grote Geule. Samen met de conservator
op verkenning.
Vertrek parking Tragel te 9130 Kieldrecht om 14 u. Einde 17
uur.
Info: Bram Vereecken 0495 372767 of bram@panneweel.be
Zondag 27 september
Dag van het hoogstamfruit
Onze Panneweelboomgaard levert ieder jaar een overvloed
aan lekker fruit : appelen, peren, pruimen, kersen en noten…
oude en nieuwe rassen.
Je leert en proeft het allemaal op 27 september in en om de
Panneweelschuur vanaf 14 u.
Heb je nog een oude onbekende appel- of perenboom
thuis staan? Laat hem op naam brengen door experten.
Breng enkele vruchten en bladeren mee en zij zullen je
alle geheimen van je appel of peer vertellen. Verder zijn
er rondleidingen in de boomgaard en kan je genieten van
allerlei versnaperingen.
Info: Jan Dhollander jan@panneweel.be

Zondag 25 oktober
Paddenstoelenwandeling in Stropersbos
Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos-Noordoost.
Ook op deze wandeling is iedereen welkom. We gaan
op stap in een ander deel van het Stropersbos dan op 11
oktober. Opnieuw mooie belevenissen verzekerd. Loep en
spiegeltje meebrengen. Vertrek om 14 u. aan de kruising
van het Koningsstraatje met het Stropersfietspad (d.i. 100 m
voorbij het rond punt aan de Bergstraat, De Klinge). Einde
voorzien rond 16.30 u. Bij nat weer zijn laarzen wenselijk.
Info: Hugo De Beuckeleer hugo.de.beuckeleer@telenet.be
of 0478 509635
Zondag 15 november
Natuurwandeling in waterwingebied ‘ De Schommeling”
Herfstwandeling in het waterwingebied langs de
Nederlands-Belgische grens. We spreken af om 13u30
aan “Het Vossenhol” Dit is een schuur gelegen in de SintJansteenstraat in Stekene. Op die plaats maakt de straat een
bocht van 90° en gaat over in de Breedstraat
Info Marcel Van Puyenbroeck : marcelvanpuymbroeck@
hotmail.com of 03 7706238
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Verslag Natuurweekend Utrechtse heuvelrug
De Natuurpuntdriedaagse begon voor een deel van de
deelnemers, met wat ondertussen een traditie geworden is,
als een vierdaagse. ’s Avonds nog een korte wandeling naar
de Helenaheuvel. Deze heuvels waren een open zandvlakte
in het bos, op 500m van het hotel. Met koffie-gelegenheid...
maar niet als je pas ’s avonds komt. Wel kwamen de
eerste trauma’s van de deelnemers naar boven. Zo blijken
sommigen een heilige afkeer te hebben van los, fijn zand.
Wel een beetje lastig, als je weet dat de Utrechtse Heuvelrug
bestaat uit... zand, zand en zand. Voor de geïnteresseerden:
het zand is de afzetting van de gletsjers, die deze sedimenten
voor zich uit duwden, nog niet zo lang geleden (200.000
jaar). Dit betekende de geboorte van de, naar Nederlandse
normen, hoge bergen. Zelfs tot bijna 69 m, een top die nog
op de planning bleek te staan. Terug bij de realiteit van de
uitstap.
Heuglijk nieuws, en dan spreek ik voor mezelf: het ontbijt
kon pas vanaf 7u30, en de afspraak met de rest van de
deelnemers was pas om 9u45, want de fietsverhuur opende
pas om 10u00. Dus ‘voor dag en dauw’ uit de veren was
niet nodig, hoewel... uitslapen is toch iets anders. Was het
’s morgens nog bewolkt, hoe verder op de dag, hoe beter
het weer, met volle zon, en het bijhorende zweet, want te
warm aangekleed wegens de ochtendkoelte. En met het
frisse briesje was het niet altijd duidelijk of die jas nu aan
of uit moest. De tocht van zowat 45 km ging langs heel
diverse landschappen, rond de Loosdrechtse Plassen.
Een prachtige omgeving trouwens. Open zandvlaktes in

de bossen en langgestrekte weilanden gescheiden door
grachten. Sommige weilanden werden in de loop der tijden
opgesplitst in 2, omdat de koeien, voor het melken, te lang
onderweg waren. 4 km afleggen op zo’n weide met volle uier,
het valt blijkbaar niet mee. Maar de koeien, dat waren kleine
zorgen, vergeleken met de onvermijdelijke... platte band.
Zonder enige verwittiging, zomaar, plat en gedaan. En dit
voorval heeft ons allen de ogen geopend. Noodgedwongen
moesten we de hulp inroepen van de plaatselijke bewoners.
En hadden we gewoon geluk, of ligt het aan de omgeving,
maar een betere service was niet te vinden. In plaats van
een fietspomp te gebruiken werden we direct uitgenodigd
met de defecte fiets in de werkplaats. Fiets aan de voorziene
haken gehangen, dus bukken hoefde niet. We kregen lijm
voor het plakken van de band. Hugo had pleisters bij, maar
de lijm was een beetje ‘verjaard’, kleven deed hij niet meer.
We kregen zelfs spontaan het aanbod om een nieuwe band
op te leggen, recht uit het doosje, en de oude als reserve te
houden. We zijn voor de zekerheid op het aanbod ingegaan.
Betalen voor de diensten, en de nieuwe band, was uit den
boze. Wel nog wat uitleg gekregen over de bloemen in de
tuin, en de ooievaar die op zijn schouw woonde: het arme
dier was weduwnaar geworden, en de 2 kindjes waren van
honger gestorven. Dus als u ooit nog in Westbroek in de
Kerkdijk komt... vriendelijke mensen daar!
Na de rit door de bossen, velden en weiden, was het tijd voor
de picknick, in Tienhoven. Hierna vertrokken naar we naar
de Vecht (Breukelen), waar blijkbaar rijkdom heerst. Hoe
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groter het huis (als je het nog zo kunt noemen), des te groter
de tuin. Alles piekfijn verzorgd, naar Nederlandse traditie vol
met bloemen.
Zaterdag begon... nat. De weerman van dienst (geen
namen), had regen voorspeld, van 11u tot 15/16u. Het
begon iets vroeger, maar ter compensatie stopte het ook
iets vroeger. De geplande wandeltocht had niet echt last van
de regen. Een beetje gemiezer, muggenpis, dat houdt een
natuurliefhebber niet binnen. De wandeling verliep langs
boswegels en waterplassen, de Leersumse Plassen. En nu
we te voet waren, waren de de vogel- en plantenliefhebbers
in hun nopjes. Iedereen dus. Elk plantje dat enige twijfel
kon betekenen was een stop waard. Indien niet ter
plaatse te bepalen, moest het er ‘aan geloven’, en werd het
meegenomen voor verder onderzoek. De middagpauze was
perfect gepland: het was tijdelijk gestopt met miezeren, en
dus kon er gepicknickt worden in open veld. Niet dat er enige
keuze was, in de omgeving was er geen schuilmogelijkheid.
Enkele merkwaardige ontmoetingen: de uilentoren. Vanaf de
toren, die als uitkijkpost diende, een fantastisch vergezicht.
Zeker 30m, tot aan de boomkruinen. Ja, vroeger moet het
een vlakte geweest zijn, maar nu,... Langs een grote omweg,
vraag me niet hoe we het gedaan hebben, kwamen we aan
landgoed Broekhuizen, een kasteel dat dateert uit de 13e
eeuw. In 1906 afgebrand, maar terug herrezen. Het kasteel
zelf zag er leeg uit, maar daarom nog niet de tuin. Oude
beuken, rododendrons, ... De echte plantenfanaten waren
teleurgesteld dat de heemtuin (de Londotuin) gesloten was,
maar, uit goede bron vernomen, heeft dit feit ons avondeten
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van 19 u veilig gesteld. Desalniettemin, bij een bezoekje
aan de website van de Londotuin: het was misschien ons
avondeten waard. Terug aan de auto hadden we toch een
14 km in de benen.
Zondag afspraak in ‘t Berghuis nabij Amerongen. We
vertrokken volle moed naar het hoogste punt van de
Utrechtse Heuvelrug (68.9 m). En dan te bedenken dat ons
vertrekpunt, het Berghuis, op ‘slechts’ 28m hoogte lag. We
zijn er allemaal geraakt!
Een alvast geslaagde voormiddag, met, zoals voorspeld
en gegarandeerd, zonneschijn. Het hoogtepunt van de
laatste dag was denk ik wel de namiddagwandeling.
Enkel enthousiaste reacties gehoord. Vertrek aan kasteel
Amerongen, en een wandeling door recent ingericht
natuurgebied aan de Nederrijn. Ganse velden wilde
bloemen, een mengeling van kleuren, percelen afgezoomd
met bomenrijen, alles afgewisseld met plassen voor (en
met) watervogels. We zagen o.a. de bij ons niet zo vaak
voorkomende zomertaling. De ooievaars daarentegen
waren het ganse weekend aanwezig, en dus ook hier. Voor
de tocht door het gebied dienden we regelmatig overstapjes
te maken over de prikkeldraad. Altijd een risicopunt, dus
iedereen voorzichtig en behulpzaam maar toch kan het
grondig fout lopen. Een mooi en geslaagd weekend voor
alle deelnemers.
Marcel Quintelier
foto’s Brigitte Van Passel
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Persmobiel komt naar Natuurhuis Panneweel op 10 oktober
Laat uw appels persen tot verrukkelijk sap. Persmobiel Kempenland is een mobiele fruitpers die uw
appels en peren bewerkt tot natuurlijk fruitsap. Deze mobiele fruitpers trekt van augustus tot oktober
doorheen het land.
Op 10 oktober zal de persmobiel opgesteld staan in de tuin van het Natuurhuis Panneweel. De
persmobiel tovert het lekkere fruit om tot natuurlijk, troebel appelsap. Het sap wordt meteen
gepasteuriseerd zodat het ten minste 1 jaar houdbaar is.
Vanaf 75 kg (ca. 50 liter appelsap) kan u uw appels bij ons laten persen, het wordt geperst in dozen van
5 liter. De kostprijs is 5.5€ voor 5 liter.
Je moet het tijdstip dat je uw appels wil laten persen wel reserveren. Dit kan via de website,
www.persmobiel.be

De natuur in jouw testament
Interesse om Natuurpunt op te nemen in je testament?
Door een testament op te maken, kan je jouw nalatenschap geven aan een goed doel zoals Natuurpunt. Er bestaan verschillende
formules. Ken je bijvoorbeeld al het duolegaat. Een manier om iets na te laten aan het goede doel zonder je erfgenamen (familie
of vrienden) ook maar iets te kort te doen. Zij erven immers vrij van successie: een win-win-situatie voor je familie of geliefden
en de natuur.
Natuurpunt organiseert op dinsdag 6 oktober twee infosessies, Joost Verbeke (Natuurpunt) geeft een toelichting over de
mogelijkheden en de fiscaal voordeligste formule aan de hand van praktische voorbeelden.
•
11 u in CC Lokeren, Zaal A, Kerkplein 5 te Lokeren. Ontvangst met koffie en taart vanaf 10.30.
De presentatie duurt tot 12.30 u.
•
15 u in zaal De Kouter, Koutermolenstraat 4 te Belsele. Ontvangst met koffie en taart vanaf 14.30.
De presentatie duurt tot 16.30 u.

Ook uw advertentie
kan hier staan.
Interesse ?
Contacteer Bert Raets
03 7770402

Natuurbeleving
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Openschuurdag juni
De weergoden waren ons goed gezind op de openschuurdag van juni, er is dan ook veel volk komen opdagen. Voor de picknick
hadden we al zo’n 50 gasten die kwamen genieten van de rust in de boomgaard. En ook ons wateronderzoek was weer een
topevenement voor de jeugdige deelnemers.
Maar deze openschuurdag had nog een bijkomend doel, onze interactieve wandelfolder ‘Kreken van Saleghem’
wordt aan het publiek en de pers voorgesteld. Een folder die we konden realiseren dankzij de financiële steun van de
Gemeente Sint-Gillis-Waas, waarvoor onze dank. Het gemeentebestuur was tijdens deze activiteit vertegenwoordigt door
Schepen Marita Meul (toerisme) en Pascal Buytaert (Milieu). Deze folder is gratis verkrijgbaar tijdens activiteiten in het
Natuurhuis Panneweel of op de toeristische dienst van Sint-Gillis-Waas.
Wat is er nu zo speciaal aan deze wandelfolder, een primeur voor onze afdeling?
We moeten mee met de tijd, en gebruik maken van de multimedia waar dit mogelijk
is. Met deze folder ga je zelf op stap en onderweg (of thuis) kan je extra info
opzoeken via QR-codes in de folder. Je wordt dan doorverbonden naar onze website
en vindt daar bijkomende info; de zang van blauwborst en kleine karekiet, het
jacobskruiskruid en zijn belagers, ontstaansgeschiedenis van het krekengebied, …
Je moet het zelf ontdekken.
Ook aan de jongsten is gedacht: we hebben er enkele leuke doe-opdrachten in verwerkt.
Marc Bogaerts
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Jonge kiekendieven (°2011) in de Rode Moerpolder
In 2011 vond Jan Dhollander in een graanveld in de Rode
Moerpolder een nest met jonge kiekendieven. Door snel
ingrijpen kon het nest gered worden. Met de boer werd
tegen een vergoeding overeengekomen dat ongeveer
10 m² wintergerst rond de nestplaats bleef staan.
Op 13 juli 2011 kregen de twee oudste jongen in het kader
van een onderzoek van het INBO* een ring en gekleurde
vleugelkenmerken. Een week later gebeurde hetzelfde met
het derde jong.
De kansen op terugmelding zijn vrij klein, maar…
Op 11 april 2013 werd in Watervliet een vrouwtje bruine
kiekendief gezien met vleugelkenmerken (links witte
schuine streep op rood-rechts zwarte 8 op blauw). Een
eerste terugmelding van een jong uit dit nest.
Het kan nog beter. We kregen van Anny Anselin van het
INBO bericht dat er een terugmelding was van een vrouwtje
bruine kiekendief op 30 april 2015 ergens in de buurt van
Utrecht. Volgens de vleugelkenmerken (rechts witte bol
op oranje en links horizontale witte streep op blauw) ging
het hier om de tweede jonge kiekendief uit het nest in de
Rode Moerpolder. Ondertussen weten we dat ons vrouwtje
bruine kiekendief (5de kalenderjaar) in Utrecht druk bezig is
met het zorgen voor nakomelingen.

Terugmeldingen van twee verschillende kiekendieven uit
hetzelfde nest zijn wel bijzonder. Deze informatie is dan ook
belangrijk voor het onderzoek dat momenteel loopt.
* = Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Chris De Buyzer

Lees ook:
Afdelingstijdschrift juli 2013: Meer nieuws van een jonge
kiekendief (°2011) in de Rode Moerpolder.

Kokmeeuw met Belgische ring
Op 13 mei liep ik mijn derde ronde voor de inventarisatie
van broedvogels op de Grote Geule in Kieldrecht. Ongeveer
halfweg lag er op de oever een dode kokmeeuw. De vogel
was nog intact, de doodsoorzaak kon ik niet vaststellen. Bij
dode vogels controleer ik altijd of er aan één van de poten
een ring zit. Deze keer droeg de meeuw een ring van het KBIN
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).

De ring werd met alle gegevens opgestuurd en na een kleine
maand ontving ik een brief met de ringgegevens.
Het betreft hier een kokmeeuw die geringd werd op 4 april
2002 in Berendrecht. De leeftijd was toen 2de jaars wat
betekent dat onze kokmeeuw geboren werd lente 2001 en
een respectabele leeftijd van 14 jaar bereikt heeft.
Vind je een vogel met een metalen ring dan stuur je de
ring best naar het onderstaande adres. Vermeld ook de
vindplaats, de datum, de soort, de toestand van de vogel
(foto) en de doodsoorzaak indien gekend. Op deze manier
lever je een belangrijke bijdrage aan het vogelonderzoek.
Na enkele weken krijg je antwoord.
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Ringdienst
Vautierstraat 29
1000 Brussel.
Chris De Buyzer
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Marathon op de akker
Half juni, we schuiven op naar midzomer. De door ons
beheerde akkertjes staan er mooi bij en vormen alweer
een welgekome afwisseling in het monotone fruit- en
maislandschap in Sint-Gillis-Waas.
Ter herinnering of voor zij die hiervan nog niet op de
hoogte waren, Natuurpunt Waasland-Noord beheert een
aantal akkertjes. Sedert enkele jaren proberen we deze
perceeltjes in te zaaien met wat verloren gegane, streekeigen
akkerbouwgewassen … en waar mogelijk proberen we
een deel van het werk te doen met onze, toch niet zó goed
getrainde, trekpaarden.
Voor zij die onze perceeltjes niet meer, of nog niet, weten
liggen wil ik ze toch nog even situeren.
In de noordoostelijke uithoek van het Stropersbos ligt de
Lange Vaag, een perceel met een zeer lichte zandgrond
die vroeger dienstig was voor het roten van het vlas.
Landbouwgewassen telen op deze zeer lichte grond is quasi
onmogelijk (tenzij met veel bemesting). Van oudsher wist
men dan ook dat deze gronden enkel geschikt waren om
hierop te dauwroten of voor bebossing.
Aan de zuidkant van het Stropersbos liggen tussen de E34
en het bos enkele natte hooilanden, een rietveld, samen ons
reservaat De Gavers en ietwat verscholen tegen de bosrand
twee landbouwperceeltjes.
Op het ene perceeltje staat de rogge in vol ornaat.
Eigenaardig genoeg staan er bijzonder weinig akkerbloemen
tussen deze rogge. Het is nochtans intussen een jaar of vier
dat deze percelen niet meer met chemicaliën worden
bewerkt. De nawerking van intensieve landbouwtechnieken
duurt wellicht nog ettelijke jaren.
Het tweede perceel tegen deze bosrand is net gemaaid, het
gras- klavermengsel is geoogst. Intussen is er voederwikke
ingezaaid als bodemverbeteraar om in het najaar terug
een wintergraan te kunnen inzaaien. De reetjes uit het bos
weten onze perceeltjes intussen goed liggen en komen
zich regelmatig tegoed doen aan de, met noeste arbeid,
geteelde gewassen.
Op onze andere perceeltjes, volledig omgeven door een
houtkant en gelegen aan de kruising van de Watergang der
Hoge landen en het spoorwegfietspad, staat de spelt ietwat
povertjes te rijpen. Niettemin zijn we bijzonder enthousiast,
voor het eerst hebben we, niet ingezaaide, korenbloemen
in ons graan. De kamille en de grassen nemen echter wat

de overhand op onze spelt, een grote oogst valt niet te
verwachten.
Op het naastliggende perceel is de boekweit goed
vertrokken. Dit perceeltje werd begin mei voor 80% met
paarden geploegd. En toen konden paardenknechten
en paarden niet meer vooruit. Zonder degelijke training
dient men beter geen marathon aan te vatten. Niettemin
hebben we doorgezet, en met de tractor de resterende
20% omgelegd. Met de hand hebben we onze boekweit
ingezaaid, vergezeld van een bloemenmengsel voor bijen
en vlinders, en de zaden ingewerkt. Intussen staat het veld
er mooi bij.
We hopen, met ons akkerbeheer, ons steentje bij te dragen
aan een diverser landschap en kansen te geven aan
akker(on)kruiden, insecten, akkervogels en ander wild dat
het moeilijk heeft zich te handhaven in ons landschap dat
sterk bepaald wordt door de druk van intensieve landbouw.
Tegelijkertijd geven we wat zinvolle invulling aan het gebruik
van onze trekpaarden en genieten we in de winter van onze
eigen boekweitpannenkoeken, ons eigen speltbrood en
voederen we onze dieren met echte biovoeding.
Wim Van Oppens
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Bijzondere waarnemingen in het Stropersbos
In mei zag ik een merel met jongen op het nest en bij de
inventarisatie van de Lange Vaag in de Stropers merkte ik
een eenzame keizerlibel op die rondvloog met een Atalanta
in de poten. Eens hij neerzat moest ik er snel bijzijn om nog
enkele foto's te kunnen maken. De vlinder was in een paar
minuten opgepeuzeld. Op de terugweg betrapte ik langs
het fietspad een koppeltje dat aan het vrijen was. Kleine
vossen weliswaar, een vlindersoort die de laatste jaren een
comeback maakt na een lange afwezigheid in het Waasland.
Ook nog een sfeerfoto van een hoek van ons bosperceel
van de Lange Vaag met wijfjesvaren, elzenzegge, bloeiende
waterviolier en gele lis.
Tekst en foto’s: Marc De Meireleir
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Libellenwerkgroep Waasland
Sinds 2008 volgt de natuurstudiewerkgroep van onze afdeling de
libellenwaarnemingen in Stekene en Sint-Gillis-Waas op. In 2012 met
de oprichting van Wakona (Wase Koepel voor natuur.studie), is het
werkingsgebied uitgebreid tot het hele Waasland.*
Van de 51 soorten libellen die in Oost-Vlaanderen** voorkomen,
werden er in de periode 2008-2012 voor het Waasland 41 soorten
waargenomen (http://wakona.waarnemingen.be). Waasland-Noord telde
37 soorten, één soort meer als bij onze buren juist over de grens in Hulst.
Om de natuurgebieden in het Wakona-werkingsgebied meer gericht
te onderzoeken op hun libellenpopulatie en kennis en middelen
hieromtrent te bundelen is op 18 maart 2015 de Libellenwerkgroep
Waasland opgestart. Het is een natuurpuntwerkgroep onder de
vleugels van Wakona en in nauwe samenwerking met de LVV
(Libellenvereniging Vlaanderen vzw).

vroege glazenmaker

De doelstellingen zijn:
•
Het individueel doorgeven van betrouwbare en bruikbare
libellenwaarnemingen (foto’s) via waarnemingen.be.
•
Het gericht zoeken naar aandachtssoorten Oost-Vlaanderen***
die
voorkomen
in
het
Wakona-werkingsgebied;
variabele waterjuffer, vroege glazenmaker en bruine korenbout.
•
Het organiseren van libellen-activiteiten, inventarisatie en
monitoring (ook op aanvraag).
•
Natuurfotografie - libellen en hun biotopen

De werkgroep is laagdrempelig en iedereen met interesse voor libellen is van harte welkom! Voor activiteiten, raadpleeg
regelmatig de website van Wakona. (www.wakona.be/activiteitenkalender) of contacteer: libellenwerkgroep@wakona.be.
*
**/***

Jaarverslagen kan je terugvinden op de website
http://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie/84-ongewervelden/libellen
http://www.wakona.be/index.php/soortgroepen/40-libellen
D/2013/3241/388 - INBO.R.2013.1040772 - ISSN:1782-9054’
‘Soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: Prioriteit en symboolwaarde voor het natuurbeleid.

Soortenzoekdag Wakona ism Natuurpunt WAL
De vierde editie van de soortenzoekdag, dit jaar in het Spaans Fort en Drijdijk, gaat door op 22 augustus 2015. De start wordt
gegeven om 13u00 met een eerste activiteit, het einde is voorzien rond 22u00. Afspraak op het kruispunt Sint-Michielsstraat
met Drijdijk in Verrebroek.
Er wordt nog volop gewerkt aan het programma. Wat we zeker weten is dat er naast het speuren naar soorten zelf, er een
activiteit zal zijn rond muizen, vissen, planten en rugstreeppadden.
Noteer alvast de datum en hou de wakona-website in de gaten, van zodra meer info beschikbaar is, kan je die daar terugvinden.
Meer info: Natuurpunt Wal - info@natuurpuntwal.be

Antiek & Interieur Den Ouden Overzet

“Voor wie een huis een thuis is”
Landelijke meubelen in massief hout, antieke
meubelen
en
decoratie,
geschenken
decoratieartikelen (Clayre & Eef, Mathilde M.,
Orval,…).
Deskundig restaureren en opknappen; lichter maken
of her-kleuren van uw meubelen. Canneren en heropmaken van stoelen en kleine zetels. Eigen atelier,
deontologisch werk.
Meer info : www.antiekdenoudenoverzet.be
Grote Baan 238 - 9120 Melsele 03 7556748

Lab15 cvba
Nieuwevaart 118 A007 - 9000 Gent
www.lab15.be - info@lab15.be - 0498/49.70.34
Houtskeletbouw van laag-energie woningen en bijbouwen en passiefhuizen
en bijhorende ramen en deuren.
Inblazen cellulose-isolatie. Luchtdichtheidstests. Begeleiding zelfbouwers.

Erik Weyenberg
Dorpsstraat 101/102
Kieldrecht
03 773 48 29
weyenberg.erik@aveve.be

tuin dier bakplezier

Bioboerderij Uilenbos
thuisverkoop
bio groente- en fruitmanden
Afhaalpunten van groentemanden in Kieldrecht,
Beveren, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Stekene,
Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Moerbeke, ...
meer info: www.uilenbos.be
Eksaardsedam 42, Moerbeke-Waas
Tel. : 09/346 74 92

Ook uw advertentie kan hier staan.
Interesse ? Contacteer Bert Raets 03 7770402
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Bijzondere vogelwaarnemingen in het Waasland
Dankzij de financiële steun van onze vele leden en de
grote inspanningen van een werkploeg met zeer gedreven
vrijwilligers worden in onze grote en kleine natuurgebieden
binnen onze regio van ‘Natuurpunt Waasland-Noord’
lovenswaardige resultaten geboekt. Uiteraard worden
onze mooie natuurgebieden dan ook door heel wat vogels
bewoond of bezocht en is het fijn om daar al eens iets moois
van te mogen bewonderen.
Zo zat er onlangs op een mooie lentedag in een hoge boom
aan de Saleghemse Kreek een bijzondere doortrekker even
uit te rusten, namelijk een rode wouw.
Ook nog in het Saleghemse Krekengebied is er heel
wat activiteit van ijsvogels. IJsvogels broeden nog op
verschillende plaatsen in onze krekengebieden en deze
prachtig gekleurde snelle vissertjes, waarvan je ze meestal
nog net ziet als het vrijwel te laat is om nog in de lens van
uw verrekijker of fototoestel te krijgen, geven dan ook grote
voldoening.
Een zeldzaam maar luidruchtig zangvogeltje dat de laatste
jaren blijkbaar terug aan een comeback bezig is en soms
op enkele meters afstand zo luid zit te zingen maar zich
zeer moeilijk laat zien, is de Cetti’s zanger. Zowel aan de
Saleghemse kreek (waar hij dit jaar ook broedt) als aan de
Grote Geule kan je de Cetti horen zingen. Verscholen op een
donker plekje tussen de begroeiing kon ik zo’n snel rakkertje
dan toch ook nog stekken.
Een bijzondere waarneming van 10 tot 15 mei liet heel wat
vogelwaarnemers hun hart sneller slaan. Een adulte velduil
heeft zich dan zes opeenvolgende dagen aan de noordkant
van de Stekense Vaart laten bewonderen. Schitterende uil
die ook bij daglicht jaagt. Fantastisch om die zo heel actief
over de weilanden te zien jagen !!
Dit zijn maar enkele van de vele mooie lentewaarnemingen
die je binnen ons prachtige werkingsgebied van ‘Natuurpunt
Waasland-Noord ‘ kon zien. Ze tonen aan dat we niet altijd ver
maar ook heel dicht bij de deur heel mooie natuurbeleving
kunnen meemaken.
Tekst en foto’s: Karel Bryssinck.

