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Landschaps- en tuinenreis Engeland 2014

Informatievergadering voor de deelnemers op vrijdag 18 april 2014 om 20.00 uur in de Schans, Rode 
Kruisplein 10 in Hechtel.  Mocht je niet kunnen aanwezig zijn, mail dan even naar bertgeuens@skynet.be  of 
bel even op het nummer 011/732744  na 19.00 uur.

Voorlopig programma :
 Vrijdag 16 mei:  reis van België naar Engeland per autocar en boot en bezoek aan Groombridge, 
   Turnbridge Wells.
Zaterdag 17 mei:  bezoek aan Richmond Park in combinatie met Ham House of Bushy Park, Kingston.
Zondag 18 mei:  rijden we richting Oxford voor een bezoek aan Blenheim Palace in Woodstock
Maandag 19 mei:  bezoek aan Secret Garden in Sandwich en bezoek aan het authentieke stadje.

Al de reservaties zijn nog niet in orde, dus het voorgestelde programma kan nog wijzigen.

Prijs :  € 320 per persoon
Wat zit in de prijs : alle vervoer per autocar en boot, alle inkomgelden, alle fooien, een tweepersoonskamer met 
bad of douche, waterkoker om een koffie of thee te maken (koffie en thee is eveneens aanwezig op de kamer), 
het avondeten op vrijdag,  zaterdag en zondag : Engels ontbijt, lunchpakket en avondeten,  maandag: Engels 
ontbijt en lunchpakket.

Stort ten laatste 10 april 2014   het resterende bedrag van € 160,- 
op het rekeningnummer  456-1122981-39 van Natuurpunt Noord-Limburg 
met als vermelding : Engelandreis 2014

Zeelandreis (Foto Paul Verheyen) Zeelandreis (Foto Jos Winters)

Zeelandreis: zeester (Foto Paul Verheyen)Beheerswerken Vloeiweiden (Foto Luc Winters)
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Brief van de voorzitter
Het wordt tijd dat wij eens nadenken over de roofbouw die we 
plegen op onze aarde, o.a. door de landbouw.

De moderne landbouw is alleen gebaseerd op rentabiliteit. De 
bezorgdheid voor het milieu is over het algemeen bij de meeste 
landbouwers ver zoek, gedwongen door de eisen van hun sector.

De Europese commissie moet haar goedkeuring gaan geven of 
ze genetisch gewijzigde maïs (genmaïs 1507) gaat toelaten in 
Europa. De stemming van de landbouwministers was verdeeld: 
19 lidstaten tegen, 5 lidstaten voor en 4 onthoudingen. België 
onthield zich, omdat Wallonië tegen en Vlaanderen voor was (be-
dankt minister Peeters). Deze meerderheid is trouwens onvol-
doende voor een totaalverbod. 

Hoe werkt genmaïs 1507: de maïs is speciaal gewijzigd zodat 
ze bestand is tegen het onkruidverdelgingsmiddel glufosaat (o.a. 
Round-up). In de praktijk komt het hier op neer dat de maïsvelden 
die vroeger ook al behandeld werden met onkruidverdelgings-
middelen nu nog intensiever kunnen behandeld worden. Maïs 
1507 produceert ook een eigen insecticide tegen de schadelijke 
maïsmot. Specialisten zijn het er nog niet over eens dat dit ook 
schadelijk kan zijn voor andere insecten o.a. de honingbij.

De Europese Commissie zal nu de knoop moeten doorhakken en 
hopelijk gebruiken zij hun gezond verstand.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe de druk op ons leefmilieu 
blijft toenemen. Misschien is het de hoogste tijd dat we met zijn 
allen de biologische landbouw gaan promoten.

Biologische landbouw is een milieuvriendelijke landbouwmetho-
de waarbij geen kunstmatige meststoffen en chemische pestici-
den worden gebruikt.

De biologische boerderij wil op een duurzame en milieuvriendelij-
ke manier aan landbouw doen. Dat betekent dat er gewerkt wordt 
in harmonie met de natuur en gestreefd wordt naar een vrucht-
bare aarde, gezond water en gezonde lucht. Ook de biodiversiteit 
is gebaat bij de biologische landbouw, die plaats laat aan kleine, 
maar nuttige natuurelementen, (hagen, bloemstroken enz.).  Veel 
inheemse diersoorten vinden er een toevlucht voor het opruk-
kende geweld van bestrating, bebouwing of intensieve landbouw.

Op dit moment zijn groenten en fruit, mooi ogend en meermaals 
gespoten, nog beterkoop dan de bioproducten, maar wat als we 
met zijn allen kiezen voor bio uit respect voor de aarde en voor 
onszelf. Dan kan dat ook veranderen.

Luc WINTERS
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Zondag 6 april  2014

Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie
 Leiding:   Noord-Limburgse Natuurgidsen:  Luc Winters en Dirk Delchambre.
 Samenkomst:  om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde 
    van de Koloniestraat.

Donderdag 10 april 2014

Vogelbuurten
 Leiding:  Pieter Cox.
 Samenkomst: om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.

Zondag 13 april 2014

Natuurwandeling Veeweivallei
 Leiding:  Albert Geuens.
 Samenkomst:  om 14.00 uur uur aan de parking van de autokeuring te Eksel.

Maandag   21  april  2014 (paasmaandag)   in samenwerking met Bosland

Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren
 Leiding:   Albert Geuens.
 Samenkomst:  om 8.00 uur op de parking van A.V.T. (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat.
 Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken.  
 Drank en/of versnapering is wel gewenst.

Zaterdag 26 april 2014   Vlinderwerkgroep Hesperia

Op zoek naar de eerste vlinders
 Leiding:   Rudi Wouters.

Samenkomst:  om 13.00 uur aan het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
 Wil u altijd op de hoogte blijven van het  doen en laten van Vlinderwerkgroep Hesperia, schrijf je dan 

in op de nieuwsbrief.

 Rudi Wouters      Vinkstraat 21    3920 Lommel       0498/384896         rudi.wouters1210@telenet.be

Zondag   27  april  2014

A. Voorjaarswandeling in “Het Plat” te Overpelt
 Leiding:   John Verboven.
 Samenkomst:  om 14.00 uur aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat (Holven).

B. Erfgoeddag : Thema “Grenzeloos”   van het Vlaams Steunpunt voor Cultureel  Erfgoed
 
 Erfgoeddag is een jaarlijks cultureel evenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag 

richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en 
uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen).

 Alle informatie op website : http://www.erfgoeddag.be

Zondag  4 mei  2014

Geleide wandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie
 Leiding:   Noord-Limburgse natuurgidsen: Albert Janssen en Willy Cox
 Samenkomst:  om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde 
    van de Koloniestraat.

Activiteiten april - mei - juni 2014
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Donderdag 8 mei  2014

Vogelbuurten
 Leiding:  Pieter Cox.
 Samenkomst:  om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.

van vrijdag 16 mei tot maandag 19 mei 2014

Landschaps- en tuinenreis Engeland 2014

 De deelnemers vinden de laatste informatie op blz 2 (voorste binnenomslag).

Zondag 18 mei 2014   Vlinderwerkgroep Hesperia

A. Op zoek naar de Veldparelmoervlinder
 Leiding:   Rudi Wouters.
 Samenkomst:  om 13.00 uur aan het dendrologisch Wielewaalpark “den TIP” Kanaalstraat te 

Lommel-Kerkhoven.
 Wil u altijd op de hoogte blijven van het  doen en laten van Vlinderwerkgroep Hesperia, schrijf je dan 

in op de nieuwsbrief.
 Rudi Wouters      Vinkstraat 21    3920 Lommel       0498/384896         rudi.wouters1210@telenet.be

B. Dag van het Park

 Ontdek wat de natuur voor jou doet op www.dagvanhetpark.be .

Zondag 25 mei 2014

A. Dag van “den TIP”, dendrologisch Wielewaalpark
 Leiding:  Albert Geuens.
 Samenkomst:  om 14.00 uur aan ingang van “den Tip”, Kanaalstraat te Lommel-Kerkhoven.

B. Paggerswandeling  (in samenwerking met Toeristisch Onthaal Peer)

 Wandeling met extra aandacht voor de flora in het gebied.
 Vertrek  om 13 uur op de parking achter de kerk van Kleine Brogel bij het bord met de kaart van  

  de wandelpaden. 

Vrijdag 30 mei,  zaterdag 31 mei  en zondag 1 juni 2014

DRIEDAAGSE  UITSTAP  naar VIROINVAL 

Meer gegevens en de nodige inlichtingen betreffende deze driedaagse vind je elders in deze Zonne-
dauw.

Zondag  1  juni  2014 

Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie
 Leiding:   Noord-Limburgse natuurgids: Dirk Delchambre.
 Samenkomst:  om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde 
    van de Koloniestraat.

Vrijdag  6  juni  2014    in samenwerking met Bosland

Nachtzwaluwtocht in het domein “Het Pijnven” te Eksel - Lommel
 Leiding:   Albert Geuens.
 Samenkomst:  om 20.30 uur op de parking van het staatsbos “Het Pijnven”, 
    nabij het Bosmuseum, Kiefhoekstraat (weg van Eksel naar Lommel-Kerkhoven).
 Doel:    observeren van de nachtzwaluw.
 Onze vogelwerkgroep hield reeds meerdere goed georganiseerde tellingen, daarom is het nu voor de 

geïnteresseerde leden dé gelegenheid om deze mysterieuze vogel (Caprimulgus europaeus - Geiten-
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melker in de volksmond) iets beter te leren kennen.

Van zaterdag 7 juni tot  zondag 15  juni  2014 BioForum Vlaanderen

Bio-week

 Dertien ondernemers uit de biosector nodigen jou uit om de kracht van bio te ontdekken. Een piepjonge 
boer, een wafelbakker, een bierbrouwer... Dertien mensen die trots zijn dat ze biovoeding maken, ver-
delen of verkopen. Ze vertellen waarom bio werkt voor hen.

 Alle informatie op website: www.bioweek.be .

Zondag 8 juni 2014

Wandeling in ons reservaat De Dommelvallei
 Leiding:   Gerard Jannis en Albert Geuens.
 Samenkomst:  om 14.00 uur aan het zuiveringsstation van Eksel, Eikelbosstraat 
 (langs de baan van Eksel naar Kleine-Brogel, tegenover het laatste huis links van de weg, nog voor de 

brug over de Dommel , rechts afdraaien).

 Laarzen kunnen nuttig zijn.

Donderdag 12 juni  2014

Vogelbuurten
 Leiding:  Pieter Cox.
 Samenkomst:   om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.

Zaterdag 14 juni 2014   Vlinderwerkgroep Hesperia

Op zoek naar het Groentje
 Leiding:   Rudi Wouters.
 Samenkomst:  om 13.00 uur aan natuurreservaat “‘t PLAT” te Overpelt, Palisstraat.
 Wil u altijd op de hoogte blijven van het  doen en laten van Vlinderwerkgroep Hesperia, schrijf je dan in 

op de nieuwsbrief.
 Rudi Wouters      Vinkstraat 21    3920 Lommel       0498/384896      rudi.wouters1210@telenet.be

Tweede helft juni 2014

Maaien, hooien, persen in de Vloeiweiden
 Aangezien we het goede hooiweer niet op bestelling krijgen, zullen we maaien, hooien en persen wan-

neer het hooiland en het weer het toelaten. Om te weten of er gemaaid of gehooid wordt, kan je Albert 
Mertens (011/649400) of Pierre Alaerts  (011/541984) opbellen.

Zaterdag 28 juni 2014

Beheerswerken in en om “Het wateringHUIS” 
 Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de onmiddellijke om-

geving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.  Iedereen is welkom.
 Samenkomst :  aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.

Zondag  29  juni  2014

Koffietafel en gezellig samenzijn aan “Het wateringHUIS”
 We nodigen alle medewerkers aan de talrijke beheerswerken en alle andere activiteiten van onze ver-

eniging tijdens het afgelopen jaar uit op een gratis koffietafel met drank aan “Het wateringHUIS” vanaf 
17 uur, als dank voor hun inzet.
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Hieronder vind je alle gegevens over de 39ste drie-
daagse excursie van onze afdeling.
De regio bezochten we al in 1994 en 2003 . We maak-
ten toen, zoals ook nu gepland, wandelingen in de 
kalkgraslanden en het natuurpark Viroin-Hermeton.
Dit keer gaan we nog er een ster bijdoen, want we wor-
den professioneel gegidst.

Omdat deze streek ook geliefd is bij de vlinder-en plan-
tenliefhebbers zal Kurt, een Nederlandstalige natuur-
gids, ons 3 dagen begeleiden.  Deze trip is dus een 
aanrader voor zowel wandelaars als voor de Slobkous-
jes en de vlindervrienden van Hesperia.

VERBLIJF
Relais Verlaine
Rue de la Gendarmerie 25 ,
5670 Vierves-sur-Viroin 
tel.: 060 39 98 24

Het is vergelijkbaar met een jeugdherberg. Er kunnen 
52 personen logeren. De kamers zijn onderverdeeld  in 
6 kamers voor 6 personen, 2 kamers met douche.  en 
2 kamers voor 2 personen. 1 kamer voor 4 personen 
en 1 kamer voor 8 personen met douche. Er is ook een 
aparte sanitaire blok.
Dus voor de koppels: wie een aparte kamer wil, wees 
er snel bij !
We zullen er alleen met onze groep zijn, maar toch niet 
te lang wachten met inschrijven… 

ONKOSTEN 
Voor iedereen bedraagt dit 75 euro, volpension en 
gids. Personen zonder vervoer betalen 20 euro meer.
We gaan de auto’s weer zo goed mogelijk bezetten. 
Best is de slaapzak meebrengen. Lakens zijn te huur 
voor 6 euro en dekens voor 2 euro.
Als je een slaapzak meebrengt, kan je best ook een 
onderlaken en een kussensloop meenemen.

INScHRIJVINg
Naam, adres en telefoon doormailen of bellen naar  
 marcgeuens1@telenet.be 
 GSM 0478 54 22 51 (na 18u).
Het verschuldigde bedrag (zonder huur bedlinnen) 
overschrijven vόόr 10 mei 
op rekeningnummer 035-2612051-76 
van Natuurpunt Noord-Limburg 
met vermelding ‘driedaagse 2014’ en het aantal per-
sonen.

PERSOONLIJKE uITRuSTINg
- Kledij voor regen en zonneschijn.
- Stevige schoenen en lichte schoenen voor ’s avonds. 
- Vergeet ook uw verrekijker, fototoestel en goed hu-
meur niet!

KNAPZAK 
Voor vrijdag nemen we onze boterhammen mee. 
Vergeet vooral uw drinken niet voor onderweg.

PROgRAMMA
We worden dus opgevangen door Kurt. Hij zal ons 
vanaf het eerste uur begeleiden. Hij doet voor ons 
een voorstelling van het gebied; je mag vragen stel-
len over wat je wil zien en hij zal er het programma 
naar aanpassen. Dus we zijn in goede handen.

Er zijn ook 2 potentiële jubilarissen: Cel Emmers 
(25ste keer) en Paul Verheyen (20ste keer). We kij-
ken er alvast naar uit…

DE REISWEg
De heenreis is ongeveer 175 km en de rijtijd is 2.30 
uur via Hasselt, St.-Truiden, Hannuit en dan E42 
richting Namen. Dan E411 tot afrit Dinant N97, rich-
ting Givet.
Best Google Maps raadplegen en GPS .  Waar we 
bijeenkomen wordt nog doorgegeven door Marc 
Geuens.

BEZETTINg AuTO’S
Marc Geuens belt zelf enkele dagen voor Hemel-
vaart naar de chauffeurs voor de autobezetting. Als 
men niet op tijd kan zijn op de afgesproken plaats, 
geef dan een seintje aan Marc op 0478 54 22 51.

Marc GEUENS

Driedaagse  natuuruitstap naar  Viroinval
In het zuiden van de provincie Namen op 30-31 mei en 1 juni 2014 (Hemelvaartweekend)
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Zondag 2 maart Paul en Josée Verheyen-Vandeweyer

Zondag 6 april Marc en Betty Schouteden-Coenen

Zondag 4 mei Rudi en Emilienne Wouters-Imants

Zondag 1 juni Joël en Martine Hermans-Alaerts

Zondag 8 juni Paul en Gilda Debruykere

Zondag 15 juni Nancy Dingenen en Noëlla Van Ham

Zondag 22 juni Henri en Lydi Cuyvers-Leppens

Zondag 29 juni KOFFIETAFEL - Alle dames

Zondag 6 juli Patrik en Carine Renckens-Deckers

Zondag 13 juli Luc en Elly Winters-Coninx

Zondag 20 juli Willy en Irène Cox-Konings

Zondag 27 juli Jan en Yvonne Cornelissen-Kuypers

Zondag 3 augustus Patrick en Annemie Van Endert-Alaerts

Zondag 10 augustus Rani Vandenberk

Vrijdag 15 augustus Gezinsdag K.A.V. - K.W.B. - L.G. Kolonie

Zondag 17 augustus André en Melanie Geypen-Daems

Zondag 24 augustus Pierre en Rina Ercken-Jansen

Zondag 31 augustus Theo en Catho Renckens-Poelmans

Zondag 7 september Marc Geuens en Jean Moris

Zondag 14 september Fons en Rina Van Decraen-Vliegen

Zondag 21 september Rik en Marie-Jeanne Biddeloo-Van Den Eynde

Zondag 28 september Michel en Roza Emmers-Bernaerts

Zondag 5 oktober Leon Plessers

Zondag 2 november Toon en Annie Jansen-Bernaerts

Zondag 7 december Gerard Jannis

Oplossing Hesperia-spel…          Nieuw spel... geef ons je antwoord snel.
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Vlindernieuwtjes van Hesperia

Beste vlindervrienden,

Heuglijk nieuws, de rupsjes van de Veldparelmoer-
vlinder zijn al weer sinds half februari goed actief. 
Het ziet er naar uit dat we dit jaar een pak meer vlin-
ders gaan hebben dan vorig jaar. Onze aanpak werpt 
duidelijk zijn vruchten af. 

Een nest jonge rupsjes die al voor de winter zijn uit-
gekomen en in hun spinselnest hebben overwinterd.

De vlinder zelf op zijn waardplant, de Smalle Weeg-
bree.

Kom zeker op zondag 18 mei naar Den Tip, we gaan 
dan op stap om de Veldparelmoer in levende lijve te 
ontmoeten.
We spreken af om 13.00 uur in de Kanaalstraat ter 
hoogte van zaal Heidegalm te Lommel – Kerkhoven.

Eerder dit jaar, op woensdag 12 februari om precies 
te zijn, vergaste Jef Lommelen ons op een boeiende 
presentatie over het Groentje en het Bont Dikkopje, 
beide vlindertjes komen nog voor in ons reservaat 
De Riebos en vliegen quasi gelijktijdig. 

Oplossing sturen naar rudi.wouters1210@telenet.be

voor 22 mei 2014.

Oplossing Hesperia-spel…  en nieuwe opgave

   Zie kadertje op vorige bladzijde  
De inkomende antwoorden gingen van Bruin Zand-
oogje over Oranje zandoogje, maar de enige juiste 
oplossing was Hooibeestje.
De winnaar dit kwartaal is: “Paul Wouters, Veldstraat 
6, 2400 Mol”. Paul, je mag je prijs, een vlinderzoek-
kaart en een loupepotje, komen ophalen in het Wate-
ringHUIS iedere zondag namiddag. 
Onderaan op bladzijde 8 nog even de grote foto waar-
uit het detail kwam.
En tevens op vorige bladzijde de opgave voor dit kwar-
taal: Van welke dag- of nachtvlinder is dit een detailop-
name:
Deze keer verloten we een “Dagvlinders in beeld” van 
de KNNV.  Veel succes!

Met vlinderrijke
groeten,

Rudi Wouters
Vinkstraat 21
3920 Lommel
rudi.wouters1210@telenet.be

0498/384896

Bont Dikkopje

Jef in actie

Groentje
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De Slijmige spijkerzwam 
een pareltje aan de paddenstoelenkroon van Noord Limburg

Toen Nicole van de “Slobkousjes” in de herfst van 
2012 op zoek was naar mossen in de omgeving van 
Resterheide liep ze eerder per toeval enkele zeldza-
me paddenstoelen tegen het lijf. Eind vorig jaar ging 
Nicole toch nog eens kijken en ja het bleek geen een-
dagsvlieg geweest te zijn. Op verschillende plaatsen 
in het kleine sparrenbosje stonden slijmige spijker-
zwammen te blinken.

Ze kon de specialisten overtuigen om te komen kijken 
en kreeg bevestiging van haar vondst.

Het kleine sparrenbosje werd meteen de waarschijn-
lijk enige bekende vindplaats van deze zeldzame pad-
denstoel in Limburg. Reden genoeg om  het nieuws 
te halen op de belangrijkste televisiezenders en in de 
kranten.

De Slijmige spijkerzwam staat in de ‘Atlas Padde-
stoelen in Limburg’ geregistreerd als ZZZ (zeer zeld-
zaam). Tot 1989 was er nog één vindplaats bekend 
in een sparrenbosje in Hengelhoef maar daar is hij 

intussen, zoals in alle andere vindplaatsen in Limburg, 
verdwenen.

De nieuwe vindplaats in Hechtel (Resterheide) is nu 
dus de enige vindplaats in de provincie!

De Slijmige spijkerzwam, of met zijn wetenschappelijke 
naam de Gomphidius glutinosus, is een middelmatig 
grote paddenstoel van het sparrenbos. De hoed is 5 
- 8 cm breed, bruin en met een taaie slijmlaag bedekt. 
De plaatjes zijn bij jonge individuen bleek en sterk aflo-
pend aan de steel, later worden ze grijzig door de zwar-
te sporen. De steel is opvallend geel aan de voet, met 
een slijmerige, zwart wordende ringzone en daaronder 
ook met een slijmlaag bedekt. De Slijmige spijkerzwam 
groeit typisch onder fijnsparren. Meestal staat hij aan de 
rand van het bos, langs bospaden of onder een losse 
rij fijnsparren in grasland of wegberm. De soort is soms 
ook in jonge  aanplantingen van sparren te vinden. 

Wie op zoek gaat naar het sparrenbosje in de over-
tuiging in een stuk topnatuur terecht te komen komt 
vast van een kale reis thuis. Het bewuste bosje werd 
ooit aangeplant door de gemeente Hechtel-Eksel om 
de Hechtelse handelaars, de scholen en de gemeente 
Hechtel zelf te voorzien van “kerstdennen”. Tot nu werd 
er dus regelmatig aan de rand gekapt waarbij het over-
tollige takhout gewoon ter plaatse werd gelaten. Hoe 
de zeldzame paddenstoelen er terecht zijn gekomen 
is een boeiende vraag. Misschien meegekomen in de 
wortelkluit van het plantgoed?

Intussen hebben de Slobkousjes en Richard Pawlow-
ski, deskundige bij de Limburgse paddenstoelenwerk-
groep Mycolim, nog andere zeldzame tot zeer zeld-
zame paddenstoelsoorten gevonden bij het bewuste 
sparrenbosje. Ruige ridderzwam, Kaneelkleurige gor-

dijnzwam, Sparrenstinktaailing en Stippel-
steelslijmkop zijn stuk voor stuk zeldzame 
verschijningen in Limburg. Verrassend 
toch dat zoveel zeldzame paddenstoelen 
in één klein sparrenbosje te vinden zijn.

De mooie Vlaamse spreuk “waar het hart 
van vol is loopt de mond van over” is ze-
ker toepasselijk op Nicole. Haar enthou-
siasme lag al snel aan de basis van een 
bezoek ter plaatse met de boswachter van 
Hechtel-Eksel Eddy Ulenaers, Theo Geu-
ens van Natuurpunt Hechtel-Eksel, Ri-
chard Pawlowski en enkele leden van de 
Slobkousjes. Dit leverde al meteen afspra-
ken op voor de eerste maatregelen om dit 
uniek stukje natuur te bewaren.

Jan LEROY
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Steenloper Paarse strandloper

Om 6u10 haalde de bus de eerste ‘Zeelandreizigers’ 
op in Eksel en na verscheidene haltes waren we vol-
tallig. Met 38 Natuurpunters vertrokken we naar Zee-
land, onze jaarlijkse winterreis. Rik Theuws en Luc 
Winters hadden vooraf deze uitstap voorbereid en 
hadden besloten om Yerseke Moeren, Veerse Meer, 
Prunje Polder en Brouwersdam te bezoeken. Onder-
weg naar de eerste stopplaats zagen we vanuit de 
bus al enkele soorten als Buizerd, Torenvalk, ver-
scheidene ganzen… Maar pas vanaf de Nederlandse 
grens werden de soorten op de lijst aangeduid!

We kwamen aan in de Yerseke Moeren om 8u40, waar 
duizenden ganzen ons verwelkomden: hoofdzakelijk 
Brandganzen met daartussen Kolganzen, Bergeen-
den, Smienten en Wulpen. Zo ver als je kon kijken, 
zat alles vol met vogels. Vanuit de bus zie je dan ook 
nog een stuk verder doordat je hoog zit. Een koppeltje 
Patrijzen keek verbaasd naar onze bus, waarschijnlijk 
zijn ze nog nooit zo’n enthousiaste vogelkijkers tegen-
gekomen… 

De tocht ging verder via de oesterkwekerij in Yerseke, 
langs de Oosterschelde zo naar het Veerse Meer. De 
hazen en fazanten waren ook dit jaar weer talrijk aan-
wezig op de akkers. Een Bruine kiekendief (vrouw-
kleed) vloog mooi langs de bus af. Op het Veerse 
Meer waren mooie aantallen steltlopers en eenden 
aanwezig: honderden Wulpen, Goud- en Zilverplevie-

ren en Bonte strandlopers. Verder nog een honderd-
tal Rotganzen en Smienten, een Rosse grutto al in 
broedkleed en 4 Brilduikers. Tussen de Scholeksters 
en Tureluurs zagen we een Groenpootruiter. In de 
bosjes langs het Veerse Meer waren vele zangvogels 
hun liedje aan het zingen: Winterkoning, Roodborst, 
Heggenmus, Zanglijster, Rietgors… Ondanks de kou-
de wind, gaven deze zangvogels in combinatie met 
het zonnetje ons een echt lentegevoel!

Terug aangekomen bij de bus, vertrokken we naar 
de Prunje Polder, dit via de 5 km lange Zeelandbrug. 
Daar aangekomen maakten we eerst een toertje met 
de bus door het gebied. Leuke uit-de-bus-waarnemin-
gen waren een 125-tal Kluten, Kleine zilverreiger, Pijl-
staarten, Brilduiker, de nodige Brand- en Rotganzen 
en een duizendtal Goudplevieren. 

Stipt om 12u00 kwamen we aan bij De Herenkeet 
waar we wat konden drinken en zo ook een lekker 
warme tas soep konden nuttigen. Vervolgens maak-
ten we een wandeling door de Prunje Polder waar we 
o.a. 6 Lepelaars zagen en in de verte een enorme 
wolk Goudplevieren (een 2000-tal?). Aangekomen bij 
de bus vertrokken we naar onze eindbestemming, na-
melijk Brouwersdam.

Elk jaar behoort Brouwersdam tot één van onze stop-
plaatsen. Een niet te missen locatie tijdens een Zee-

Verslag Zeelandreis Natuurpunt Noord-Limburg op 23 februari 2014



12	 Zonnedauw	2014	april-mei-juni

De blik van Rani

De achtergebleven zeester op Brouwersdam werd 
al snel opgemerkt door een meeuw die blij was met 
zo’n smakelijke snack. Hij was zo druk bezig met het 
oppeuzelen van zijn buit dat hij niet gezien had dat 
er een belager op de loer lag. Een andere meeuw 
had die zeester namelijk ook in de gaten. De vogel 
kwam stiekem dichterbij en probeerde uiteindelijk 
het hapje te pakken te krijgen. Helaas voor hem gaf 
de eerste meeuw niet op en liet die niets van de zee-
ster over. Volgende keer beter!

Rani VANDENBERK

landreis! En ook nu was het weer de moeite. Bij de Spui-
sluis was weer een Grijze zeehond aanwezig, die zich 
mooi liet bewonderen. Verscheidene Roodkeelduikers 
dobberden op zee en zo ook een IJsduiker, een moge-
lijke Parelduiker, 2 Roodhalsfuten en er was veel migratie 
van Zwarte zee-eend boven de zee. In een plasje langs 
het water was na het terugtrekken van de zee een Zee-
ster achtergebleven. Vervolgens werden we met de bus 
naar de noordzijde van Brouwersdam gebracht om zo via 
het strand terug richting het zuiden te wandelen. Tijdens 
deze wandeling zagen we o.a. een Zeekoet, Steenlopers, 
Paarse strandloper, Rosse grutto en een Drieteenstrand-

loper. Aangekomen bij het strandcafé konden we nog 
wat nuttigen vooraleer we naar huis vertrokken. Dat 
was al rond 17u00, wegens vervelende uurregeling 
van de bus.

Ondanks het vroege vertrek naar huis, was het weer 
een zeer mooie winteruitstap met veel zon en een 
gezellige natuurpuntbende! Deze dag was 75 vogel-
soorten rijk en we kijken alweer uit naar volgend jaar!

Pieter COX

Dit is zo gebleven tot kort na de tweede wereldoor-
log, toen Nederlandse maatschappijen de grensge-
meenten afliepen om heidegronden te pachten, die 
door ontginning omgeschapen werden in graan- en 
weidevelden. De Riebos was een van de eerste 
slachtoffers. De vogelstand verminderde ziender-
ogen, van Tureluur en Kemphaan als broedvogel 
bleef alleen de herinnering en van de tientallen kor-
hanen schoten er slechts enkele over.

Gelukkig was het moerassig gedeelte van het ge-
bied niet geschikt voor de heideploeg, zodat het in 
zijn oorspronkelijke toestand bleef liggen. Dat is het 
huidige reservaat. Het bestaat voor het merendeel 
uit oude turfputten met lage heide- en gagelbegroei-
ing. De noordgrens wordt gevormd door een afwa-
teringsgracht die de verbinding vormt met een Ne-
derlands biotoop.

Het reservaat ligt als een oase tussen weide en 
graanvelden, blauw grasland en bossen, die samen 
een prachtig geheel vormen. 

De vogels die in het reservaat broeden, behoren 
meestal tot water-, moeras- en heidevogels.

De Riebos 1975

Destijds in 1975, tijdens de opmaak van het Gewest-
plan Neerpelt-Bree moest er een duidelijke motivatie 
neergeschreven worden om een gebied als natuurge-
bied op de gewestplannen te kunnen zetten. Verschil-
lende van onze huidige natuurgebieden zijn toen be-
schreven. Hier het verslag van Jan Hendriks, de eerste 
conservator van de Riebos.

Het reservaat De Riebos met een oppervlakte van 5,5 
ha gelegen in het noorden van de gemeente Lommel 
tegen de Nederlandse grens is eigendom van de ge-
meente.

Vroeger was De Riebos een onmetelijke heidevlakte 
van honderden ha, door het turfsteken bezaaid met 
verraderlijke moerasputten.

Jachtwachters en wildstropers maakten elkander het 
leven zuur, terwijl ook de wegen van douaniers en 
smokkelaars er zich soms kruisten.

Op vogelgebied was het een waar paradijs waar Wulp, 
Kievit en Grutto elkaar de heide betwistten, waar tien-
tallen baltsende korhanen in de vroege lentemorgen 
vanuit de verte hun bolderende geluiden lieten horen 
en waar ook de Kemphaan en de Tureluur hun broed-
gebied hadden. Zo was de echte onvervalste Riebos.
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Volgende soorten noteren we: Kievit, Grutto, Wulp, 
Wintertaling, Wilde eend, Gele kwik, Boompieper, 
Rietgors, Graspieper, Roodborsttapuit, Veldleeuwe-
rik, Kneu, Fazant, Korhoen, Watersnip, Scholekster, 
Ransuil en Bruine kiekendief.

Volgende soorten worden geregeld waargenomen 
in of rond het reservaat: Blauwe kiekendief, Buizerd, 
Kokmeeuw, Koekoek, Waterhoen, Torenvalk, Zwarte 
Kraai, Blauwe reiger, Bokje, Patrijs, Kwartel, Ekster, 
Kramsvogel en Koperwiek.

Verder werden nog waargenomen in of boven het 
reservaat of in de aanpalende bossen: Roerdomp, 
Grauwe gans, Ruigpootbuizerd, Sperwer, Wespen-
dief, Boomvalk, Slechtvalk, Smelleken, Kraanvogel, 
Waterral, Goudplevier, Regenwulp, Witgatje, Ture-
luur, Steenuil, Nachtzwaluw, Draaihals, Boomleeuwe-
rik, Notenkraker enz.

Houtgewas is er op het reservaat zelf niet veel te vin-

den: enkele vliegdennen, berken, waterwilgen en nogal 
veel Gagel. Op plantaardig gebied is de Riebos rijker. 
Volgende planten worden er opgemerkt: Drijvend fon-
teinkruid, Dopheide, Buntgras, Gevlekte orchis, Kik-
kerbeet, Veenzegge, Klein blaasjeskruid, Klein kroos, 
Klein kaasjeskruid, Klokjesgentiaan, Moerasbeemd-
gras, Stekelbrem, Struikheide, Veenpluis, Veenbes, 
Waterlelie, Wateraardbei, Zonnedauw en Moeraswolfs-
klauw.

Tot zover dan een bondig overzicht en een korte be-
schrijving van de Riebos met zijn talrijke vogels en zijn 
interessante flora. In de winter is het er stil en rustig 
en lijkt het gebied wel in een winterslaap gedompeld, 
slechts af en toe wakker geschud door krassende kraai-
engeluiden, maar in de lente een waar vogelparadijs.

Mogen we het reservaat nog lang behouden.

Jan HENDRIKS

Aanpassingen aan het natuurdecreet: een stand van zaken
De afgelopen maanden is hard gewerkt om het natuur- en bosdecreet te wijzigen. Natuurpunt heeft 
gevochten voor een hele reeks aanpassingen, en velen daarvan werden ook bekomen. Tijd voor een 
stand van zaken: waar staan we nu en hoe gaat het verder ?

Wat zijn de voornaamste uitgangspunten van het 
decreet?

De voornaamste reden waarom de politiek het be-
staande natuurdecreet en bosdecreet wil aanpassen 
is de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellin-
gen (IHD). Daarvoor zijn speciale beschermingszones, 
natuurdoelen opgemaakt. Die moeten nu gerealiseerd 
worden. Dat vraagt een decretale verankering van een 
aantal begrippen. Belangrijk principe daarbij is dat van 
de ‘sterkste schouders’. Dit houdt in dat de overheid 
(met name het Agentschap voor Natuur en Bos) en 
de terreinbeherende verenigingen, in hun gebieden 
zoveel mogelijk van de Europees gevraagde natuur 
moeten realiseren.

Een tweede doelstelling is de integratie van het na-
tuurbeleid en het bosbeleid. In de toekomst zal er 
nog slechts één soort beheerplan bestaan waarin zo-
wel bos als natuur zitten.

Een derde doelstelling is om meer actoren te betrek-
ken bij het natuurbeheer. Met name boseigenaars en 
private grondeigenaars vragen al een tijd meer moge-
lijkheden. Dat kan niet los gezien worden van de om-
vang van de instandhoudingsdoelen (IHD): het is prak-
tisch onmogelijk om die alleen met de overheid en de 
natuurverenigingen te realiseren.

Natuurpunt staat van bij het begin open voor de boven-

staande doelen. Wij willen onze verantwoordelijkheid 
nemen in onze gebieden, wij verwelkomen iedereen 
die een bijdrage wil leveren voor meer natuur en ook 
het wegnemen van het artificieel onderscheid tussen 
natuur en bos steunen wij. We pleitten wel voor vol-
doende garanties op een hoge beheerkwaliteit en 
dat de beheerresultaten worden gehaald. 

Aangebrachte verbeteringen

Bij de voorstelling van de ontwerpteksten eind augus-
tus was Natuurpunt zeer ontgoocheld. Immers, daar 
waar een correcte vertaling van de bovenstaande 
principes een versterking van het natuurbeleid kon 
betekenen, lagen er plots teksten voor die eerder als 
een bedreiging en een achteruitgang werden ervaren. 
Een reeks knelpunten werden ondertussen opgelost: 

• Het evenwicht tussen de economische functie 
(denk vooral aan houtproductie) en de natuurfunctie is 
sterk verbeterd: de economische functie dient zich te 
ontwikkelen binnen de ecologische randvoorwaarden.
• Na afloop van een beheerplan moet de be-
reikte natuurkwaliteit op hetzelfde niveau behouden 
blijven. Dit is nu expliciet voorzien. Het terug vernie-
tigen van natuurwaarden of het terug omvormen naar 
een andere, minder ecologische, functie kan dus niet 
meer.
• Een beheerplan is een echt contract waarbij 
een goedgekeurd beheerplan ook automatisch leidt 
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tot een vergoeding voor dat beheer.
• De regionaal belangrijke natuur binnen de 
specifieke beschermingszones kan niet verdrongen 
worden door uitbreiding van door Europa gewenste 
natuur. En ook buiten de specifieke beschermingszo-
nes zijn instandhoudingsdoelen en managementplan-
nen mogelijk.
• Onder de roepnaam ‘sterkste schouders’ is er 
in het decreet een bepaling opgenomen die bepaalt 
dat de Vlaamse regering elke drie jaar vastlegt hoe 
ANB en de terreinbeherende verenigingen in hun 
aankoopbeleid voldoende focus kunnen leggen op 
wat Europa vraagt. Deze focus is dus tijdelijk en wordt 
aangepast op basis van de reeds behaalde resultaten. 
Daarbuiten blijven er mogelijkheden om aan te kopen 
en in beheer te nemen. Voor de eerstvolgende peri-
ode wordt een verhouding 75/25% vastgelegd. Onder 
meer door de continuïteit van beheer te garanderen 
en door te mikken op resultaatsverbintenissen eerder 
dan middelenverbintenissen, staat kwaliteit van de te 
realiseren natuur voorop.
• Het begrip ‘terreinbeherende vereniging’ 
blijft voorzien en via een aparte categorie is ook de 
term ‘reservaat’ weer aanwezig.

Resterende knelpunten en verder traject

Toch zijn er nog een aantal punten die niet opgelost 
zijn en verdere aandacht vragen:

Het evenwicht tussen de Europese doelstellingen en 
de andere, blijft precair. Een (aanzet voor) een vol-
waardige biodiversiteitsstrategie is er nog niet. 

Het ambitieniveau voor de overheid (ANB) is te laag. 
Een bepaling in de memorie van toelichting brengt 

een beetje beterschap, maar geen zekerheid.

Ook over de verantwoordelijkheid van andere over-
heden, is veel onduidelijkheid. Om de natuurdoelen 
te halen, zullen ook zij aan de bak moeten.

De budgetten zijn te laag. En daar staat of valt alles 
mee natuurlijk! Natuurpunt zal, samen met de andere 
actoren, blijven aandringen bij de regering om vol-
doende middelen te voorzien.

Tenslotte is er grote onzekerheid over de manier 
waarop het nieuwe systeem in de praktijk kan wer-
ken. Er is geen duidelijkheid over de nieuwe subsi-
diebesluiten.

Vervolg

Het decreet wordt nu geëvalueerd door de Raad van 
State en zal in de loop van het voorjaar voorgelegd 
worden aan het Vlaams Parlement. Als het daar 
goedgekeurd wordt, zullen de bepalingen voor de im-
plementatie van het NATURA 2000 beleid, meteen in 
werking treden. Naar verwachting zal het implemen-
tatieproces van de instandhoudingsdoelstellingen 
dan snel opstarten. De rest van het decreet (de wij-
zigingen aan de reservatenwerking) zal pas later in 
werking treden, met name als er meer duidelijkheid is 
over de praktische uitvoering.

Natuurpunt zal de rest van de besluitvormingspro-
cedure aandachtig opvolgen. Natuurpunt wil dat de 
nieuwe regelgeving versterkend werkt voor het na-
tuurbeleid en kansen biedt voor meer natuur!!

Familienieuws

Onze ondervoorzitster van Natuurpunt Noord-Limburg, Marie-Louise Bosmans, echtgenote 
van Henri Vaesen, is onlangs overleden.  Marie-Louise was altijd samen met Henri aanwe-
zig op onze veelvuldige activiteiten en was steeds behulpzaam, vriendelijk en een graag 
geziene persoon.  Ze was een gewaardeerde natuurgids  en heeft veel betekend voor onze 
afdeling.  Marie-Louise blijft in onze herinnering en we bieden aan Henri  en haar familiele-
den ons medeleven aan.

We kregen een geboorteaankondiging van ROOS, vierde kindje in het gezin van Jan en Kathelijn Verheyen-
Daenen, en tevens kleinkind van Paul en Josée Verheyen-Vandeweyer, allen leden van onze afdeling.

Bestuurslid Henri Cuyvers en echtgenote Lydia Leppens werden opa en oma gezien er in het gezin van hun 
dochter Maddy een jongen is geboren met de naam NIO.

Pieter Cox heeft de website van onze afdeling vernieuwd: 

Het ziet er heel overzichtelijk en prachtig uit.  Onze dank en proficiat voor dit mooie 
werkstuk.  
Neem een kijkje en oordeel zelf: www.natuurpunt-noordlimburg.be 
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PRIKBORD  uIT TE KNIPPEN AcTIVITEITEN VAN NATuuRPuNT  NOORD-LIMBuRg
Tweede trimester:  APRIL - MEI - JuNI 2014

Zondag 6 april  2014: Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie 
 om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat
Donderdag 10 april 2014: Vogelbuurten om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
Zondag 13 april 2014: Natuurwandeling Veeweivallei 
 om 14.00 uur uur aan de parking van de autokeuring te Eksel.
Maandag   21  april  2014 (paasmaandag) in samenwerking met Bosland: Dag (of ½ dag)-uitstap 
 naar “Het Militair Domein” te Helchteren om 8.00 uur op de parking van A.V.T. 
 (Atletiekvereniging Hechtel), Lupinestraat.
Zaterdag 26 april 2014 :Vlinderwerkgroep Hesperia: Op zoek naar de eerste vlinders 
 om 13.00 uur aan het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
Zondag   27  april  2014: 
A.  Voorjaarswandeling in “Het Plat” te Overpelt om 14.00 uur 
 aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat (Holven).
B.  Erfgoeddag : Thema “Grenzeloos”   van het Vlaams Steunpunt voor Cultureel  Erfgoed:
 http://www.erfgoeddag.be
Zondag  4 mei  2014: Geleide wandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie 
 om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.
Donderdag 8 mei  2014: Vogelbuurten 
 om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
van vrijdag 16 mei tot maandag 19 mei 2014: Landschaps- en tuinenreis Engeland 2014
Zondag 18 mei 2014  Vlinderwerkgroep Hesperia: 
A.  Op zoek naar de Veldparelmoervlinder om 13.00 uur 
 aan het dendrologisch Wielewaalpark “den TIP” Kanaalstraat te Lommel-Kerkhoven.
B.  Dag van het Park: www.dagvanhetpark.be .
Zondag 25 mei 2014: 
A.  Dag van “den TIP”, dendrologisch Wielewaalpark 
 om 14.00 uur aan ingang van “den Tip”, Kanaalstraat te Lommel-Kerkhoven.
B.  Paggerswandeling  (in samenwerking met Toeristisch Onthaal Peer) 
 om 13 uur op de parking achter de kerk van Kleine Brogel bij het bord met de kaart 
 van de wandelpaden. 
Vrijdag 30 mei,  zaterdag 31 mei  en zondag 1 juni 2014: DRIEDAAGSE  UITSTAP  naar VIROINVAL
Zondag  1  juni  2014 : Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie 
 om 13.45 uur aan het WateringHUIS en om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.
Vrijdag  6  juni  2014  in samenwerking met Bosland: Nachtzwaluwtocht in het domein “Het Pijnven” 
 te Eksel – Lommel om 20.30 uur op de parking van het staatsbos “Het Pijnven”, nabij het  
 Bosmuseum, Kiefhoekstraat (weg van Eksel naar Lommel-Kerkhoven).
Van zaterdag 7 juni tot  zondag 15  juni  2014: BioForum Vlaanderen: Bio-week: www.bioweek.be .
Zondag 8 juni 2014: Wandeling in ons reservaat De Dommelvallei 
 om 14.00 uur aan het zuiveringsstation van Eksel, Eikelbosstraat 
 (langs de baan van Eksel naar Kleine-Brogel, tegenover het laatste huis links van de weg,  
 nog voor de brug over de Dommel , rechts afdraaien).
Donderdag 12 juni  2014: Vogelbuurten om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
Zaterdag 14 juni 2014 Vlinderwerkgroep Hesperia: Op zoek naar het Groentje 
 om 13.00 uur aan natuurreservaat “‘t PLAT” te Overpelt, Palisstraat.
Tweede helft juni 2014: Maaien, hooien, persen in de Vloeiweiden: 
 Albert Mertens (011/649400) of Pierre Alaerts  (011/541984) opbellen.
Zaterdag 28 juni 2014: Beheerswerken in en om “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.
Zondag  29  juni  2014: Koffietafel en gezellig samenzijn aan “Het wateringHUIS” vanaf 17 uur
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Het trektelseizoen van 2013 begon met opvallende 
vinkentrek over Maatheide. Het voorjaar werd af-
gesloten met 252.385 vinken op de teller, ongeveer 
een derde van wat er in een gemiddeld najaar in 
Falsterbö doorkomt. Dit zal voor een deel verklaar-
baar zijn door de uitzonderlijke weersituatie, maar 
er is veel meer aan de hand. Hoge aantallen Vinken 
(en andere zangvogels) zijn bij Maatheide geen uit-
zondering (zie bv najaar 2012 en voorjaar 2011).

Na een intensieve ochtend Vinken tellen verbazen de 
tellers zich telkens weer over de (veel) lagere aantal-
len op de meeste andere posten, zelfs die met Maat-
heide in lijn liggen. Eén oorzaak was ons al bekend: bij 
onze telpost ontstaat bij lage trek stuwing tussen een 
langgerekte keten van enorme zandwinningsmeren en 
de ruim uitgestrekte bebouwde kom van Lommel. Dat 
is ook een van de redenen waarom we ons juist daar 
gevestigd hebben. De trekbanen die door deze fuik-
werking worden gevormd zijn in het veld goed zicht-
baar. We zien de bosgebonden zangvogels vanuit het 

westen over Waaltjesbos aankomen en bij Lommel 
in overwegend noordoostelijke richtingen bijkoersen, 
waarmee ze open vlakte, water en versteend gebied 
mijden (in het najaar visa versa). Maar gezien de 
aantallen moet er daarnaast sprake zijn van een bo-
vengemiddelde aanvoer van vogels.

Lex Peeters is dit gaan onderzoeken en kwam tot de 
volgende hypothese:

- Dat de Vinkentrek (met herkomst Scandina-
vië via Denemarken en Schleswig Holstein) voorna-
melijk over het oosten van Nederland plaats vindt is 
algemeen bekend. Waarschijnlijk omdat ze daar bij 
tegenwind veruit de bosrijkste route treffen.

- Vinken die overwinterd hebben in Norman-
dië en Engeland en in het voorjaar via Normandië en 
Cap Gris Nez terugkeren zullen in eerste instantie 
een meer oostelijke trekrichting aan moeten houden, 
willen ze zee en uitgestrekte open en versteende 
ruimtes mijden en/of op de route over het oosten van 
Nederland uitkomen.

- Precies in NO-ZW-lijn met Denemarken en 
Maatheide ligt bovendien het gematigde Bretagne, 
wat dus eveneens één van de herkomstgebieden van 
onze voorjaars-Vinken kan zijn.

- In België treffen deze vogels op hun route  de 
stedenketen Leuven, Brussel, Mechelen en Antwer-
pen, waardoor ze zich ongetwijfeld (zoals we bij Lom-
mel zien) laten leiden. Resultaten op de spaarzame 
telposten die daar (of in lijn van die doorgangen) zijn 
gevestigd, laten ook regelmatig hoge aantallen Vin-
ken zien: zie o.a. Anderstad, Plateau van Moorsel, 
Averbode.

- Het is aannemelijk dat een belangrijk deel van 
de zo ontstane trekbanen op het langgerekte verste-
delijkte gebied Geel-Mol stuit, met meteen daarach-
ter een keten van acht enorme zandwinningsmeren. 
Als de laag trekkende Vinken al niet een overwegend 
oostelijke richting aanhielden, dan worden ze daar 
door deze situatie wel over een afstand van circa 18 
km toe verleid/gedwongen. Onder meer onderzoek 
van de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen (LWVT) 
toonde aan dat vogels zich bij lage trek sterk door 
landschapselementen laten leiden. Bosvogels als 
Vinken en Lijsters mijden water en verstedelijkte ge-
bieden en volgen groene zones.

- De zo ontstane stromen komen voor of bo-

In 1500 uren werd op telpost Maatheide
 een recordaantal van bijna 800.000 vogels geteld!
Vooral spectaculaire Vinkentrek over Maatheide liet diepe indruk na
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ven Waaltjesbos (de groene zone ten zuiden van 
Maatheide) samen. Daar zien we ze ook massaal uit 
westelijke richting naderen. Al van ver zien de vogels 
de uitgestrekte versmelting van Lommel, Neerpelt en 
Overpelt opdoemen, met links daarvan een groene 
zone in noordoostelijke richting. Als ze al niet de na-
tuurlijk neiging zouden hebben om hun koers hier in 
meer noordelijke richting te verleggen, dan wordt dat 
zo wel kunstmatig veroorzaakt.

- Na de passage van de bottleneck bij Maat-
heide krijgen de Vinken weer meer groene ruimte in 
het vizier en zullen ze op weg naar Schleswig-Holstein 
vooral nog worden geleid door de agglomeraties Eind-
hoven / Helmond en in het noorden van Duitsland Bre-
men en Hamburg.

Over het gehele jaar 2013 werden over Maatheide 
426.399 vinken geteld.

Voorjaar

Begin maart kwam de trek al snel op gang met vooral 
de wind uit het oosten die ons vele groepen Ooievaars 
(164 exx.) en een record aan Kraanvogels (1783 exx.) 
liet zien. Op 5 maart passeerden er 1275 Kraanvogels! 
Van de steltlopers werden er 24 soorten gezien waar-
onder de voor het binnenland zeldzame Strandplevier. 
Goudplevieren zorgden op 9 april voor spektakel, liefst 
1275 exx. passeerden die dag de telpost en een veel 
besproken vogel op de telpost namelijk Steppekieken-
dief liet zich op 25 april bewonderen en fotograferen.
Een weeral prachtig voorjaar waarin 649 uren geteld 
werden met een record van 358.523 vogels.

Najaar 

Op 26 augustus een nooit geziene trek van Wespen-
dieven, maar liefst 335 exx. trokken er over onze hoof-

den. Samen met 121 Ooievaars, 5 Visarenden, 8 Bruine 
kiekendieven, Roodpootvalk en Toendra-slechtvalk was 
dit de eerste topdag van het najaar. Morinelplevieren 
werden, na enkele jaren alleen maar trekkend te zijn 
gezien, weer op Maatheide waargenomen. Twee Grau-
we klauwieren werden opgemerkt. Wanneer het eerste 
broedgeval in de regio?
Zeearend, Slangenarend, Roodpootvalken, Kleine ja-
ger, Grote zee-eenden en Baardmannetjes zijn enkele 
van de vele doortrekkers die de adrenaline deden stij-
gen.

Een van de topdagen was 19 oktober met oa. 13 Grote 
zilverreigers,  106 Sperwers, 137 Buizerden, 7 Smel-
lekens, 202 Boomleeuweriken, 480.094 Vinken en 134 
Kruisbekken. Op 8 november trokken 12.760 Kramsvo-
gels over, soms in grote groepen (grootste groep 640 
exx.).

Dat het een geweldig jaar was bewijzen de 21 nieuwe 
dagrecords die gevestigd werden van volgende vogels: 
Geoorde fuut, Kolgans, Pijlstaart, Wespendief, Kraan-
vogel, Goudplevier, Kievit, Tureluur, Kokmeeuw, Turkse 
tortel, Boomleeuwerik, Huiszwaluw, Boompieper, Grote 
lijster, Gekraagde roodstaart, Kramsvogel, Roek, Vink, 
Sijs, Kleine barmsijs, Kruisbek en Goudvink. Twee nieu-
we soorten kwamen onze lijst vervoegen nl Steppekie-
kendief en Strandplevier.
Er werden 232 dagen geteld met een gemiddelde aan-
wezigheid van bijna 7 uur per dag en een record aantal 
vogels van 794.976 over Maatheide in 2013!  

Voor een meer gedetailleerd overzicht zie volgende link:

http://www.trektellen.nl/totalen.asp?telpost=253&jaar=2
013&site=0&land=2&taal=1

Toon JANSEN, Lex PEETERS

grafiet = Hart in ’t hout –
 Natuursprokkels door de ogen van een Lommels gezin

“’t Is altijd lente in de ogen…” sluimert door mijn 
hoofd. Wat een weertje toch hé? Keer op keer is het 
uitblijven van winterse dagen het gespreksonderwerp 
van onze bezoekers uit Lommel en het verre Vlaan-
deren. De krokussen hier rondom het dierenpark zijn 
al bijna uitgebloeid! Ik hoop dat bijen al wat stuifmeel 
en nectar konden verzamelen van deze vroege len-
tebloeiers nu ze eigenlijk, putje in de winter, in rust 
zouden mogen zijn. 

Ook de narcissen vormen knoppen en de tulpen en 
hyacinten kruipen reeds boven de grond. ’t Is waarlijk 
altijd lente. Onze voederbollen voor de vogels liggen 
ongebruikt in de voorraadkast. We willen enkel bij-
voederen als de vorst echt kraakt en dat was dit jaar 
(nog) niet het geval. Niet dat er daarom minder geflo-

ten wordt, integendeel. De tjiftjaf werd reeds gehoord 
door onze oudste van vier en een andere vreemde vo-
gel van groter formaat pluimde twee kleine kippetjes. 
Dit gebeurde zomaar vlak voor onze ogen tijdens een 
koffiemomentje op zondag. Nu ken ik nauwelijks iets 
van roofvogels (shame on me) hoewel ik vlak bij Maat-
heide woon. Gelukkig zijn er anderen die er meer van 
weten in onze kennissenkring, de echte natuurpunters 
‘puur sang’, wat had je gedacht. Volgens hun studie van 
de pluimenresten en de onzorgvuldige beschrijving van 
ons en onze al even verraste bezoekers zou het wel-
licht om een gulzige havik gaan die onze bostuin een 
spectaculair bezoekje bracht. Wij fantaseerden eerder 
al over noordelijke reuzebuizerds die onze eierfabriek-
jes (ook al iets wat je in de winter niet meteen verwacht) 
lamlegden. Maar een havik als luchtbuur, waarom niet? 
Past mooi bij de eekhoorn aan’t raamkozijn toch ☺.
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Het wordt dus lente, terwijl die er al is. Maar de non-
believers zullen de klimaatopwarming toch blijven ont-
kennen, hoewel die er ook al is. Tant pis. Dit vroege 
seizoen zet ons gezinnetje aan om buiten te komen. 
We hielden in de derde week van februari al een tuin-
picknick en beginnen onze moestuinexperimenten op 
te starten. Via VELT Mol, Natuurpunt en onze eigen 
oogst verzamelden we allerlei zaai- en pootgoed dat 
binnenkort de grond in mag. Een vogel- en insecten-
vriendelijke tuin waar het ook nog eens leuk vertoe-
ven is en dus in gespeeld mag worden, dat is onze 
doelstelling. Inspiratie hiervoor vinden we bij Seppe 
Holzer, de boerenrebel uit Oostenrijk die een eigen 
boek rond permacultuur schreef. Ook de ideeën van 
Limburg.net en DuurzaamGroen met hun ‘Amber-
tuin’ zetten aan tot het creëren van houtwalletjes, niet 
gemaaide stukjes gazon, een bijenhotelletje en wa-
terplekjes. Dit laatste is evenwel een hele uitdaging 
zo vlak bij de Lommelse Sahara. Eerst zorgden we 
voor een oude kuip die we vol legden met kris kras 
gestapelde dakpannen en daarna vulden met regen-
tonwater. De pannen moeten schuilruimte bieden aan 
de eventuele waterbewoners en tevens vermijden 
dat onze kinderen kopje onder gaan. Een volgende 
stap was het ingraven van een oude douchebak en 
als laatste stap legden we een ondiepte aan die we 
bekleedden met klei. Wonder boven wonder moch-
ten we hier op deze droge zandgronden maar in het 
halflange gras reeds tweemaal een bruin kikkertje 
bespeuren. Ik hoop dat ze hier een thuis vinden en 
aan gezinsuitbreiding doen; zo krijg ik gratis slakken-

vangers ;-). Volgens die Seppe Holzer zouden Indische 
loopeenden daar ook ideaal voor zijn maar ik vrees dat 
mijn vrienden Natuurpunters het niet zo op die exoten 
hebben. Of kan het toch? In elk geval, de natte plekjes 
leverden ook spelplezier voor de kleintjes op. Muggen-
larven en idem dito steken hadden we voorbije zomer 
echter ook. “elk nadeel hep zijn voordeel” of hier dus 
vice versa.

Onze kroost laat deze lenteachtige winterdagen ook 
niet aan zich voorbijgaan. De oudste hoopt wel nog 
op sneeuw. Ze herinnert zich de tochtjes op de slee 
van vorig jaar, de andere spelen gezwind in de zand-
bak. Wanneer het maar even kan, zijn ze in het bos 
te vinden. Op berenjacht of op zoek naar de eekhoorn 
of die dode kip van die grote vogel. Ze spelen met de 
esdoornvruchtjes die naar beneden dwarrelen (en door 
hen terug opgegooid worden). De tweede vindt niks 
leuker dan klei- en zandbollen te maken en die open te 
smeren tegen boomstammen, stenen, paaltjes, muren 
en ook ramen. Hoe kindvriendelijk we het experimen-
teergedrag met natuurlijke materialen ook willen stimu-
leren, dit laatste hebben we toch maar verboden ☺. Ze 
huppelen en kruipen door de wadi en het moestuinpad, 
speuren naar opkomende lentebloemen, klingelen met 
sneeuwklokjes en vangen de regen in potjes en pan-
netjes om daarna volop te gaan ‘kokerellen’. Zalig om 
kinderen natuurlijk bezig te zien. Wat doen we hen toch 
aan door hen 5 dagen lang op schoolbanken vast te 
pinnen?  

Terwijl buiten de bloembollen barsten en de meisjes 
hun kuiten ontbloten (het blijft kleinkunst spoken in mijn 
hoofd) haalden we ook wat bloemen in huis. ’t Was nog 
ruim voor Valentijn, dus geen bijgedachten dames. Toch 
deed ik dit weer met een heel dubbel gevoel. Ik koos 
bewust geen snijbloemen. Verwarmde serres of bloe-
men die vanuit Kenia of verder een hele vliegtuigreis 
maken om hier de woonkamer op te fleuren passen niet 
bij de ecologische voetafdruk die wij met ons gezinne-
tje trachten te verkleinen. Planten in potten dus. Maar 
dan nog, zijn het wel echt blije bloemen? Ik weet het 
niet. De winkeliers vielen uit de lucht toen ik het vroeg. 
De campagne ‘plant van hier’ van Natuurpunt heeft een 
equivalent: bloemen van hier en bloemen van het sei-
zoen. Dat is de Blije Bloemen campagne. Bovendien 
heeft die campagne ook een sociaal tintje: bloemen-
teelt met eerlijke en gezonde arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, geen sinecure in deze laagconjunc-
tuurtijden. Nu goed, ik zocht de meest lokale soorten uit 
en hoop ze in april een tweede leven te kunnen geven 
in de eigen tuin, vrij van de pot. Griet en de kinderen 
waren in elk geval blij met de fleurige kleuren in huis en 
de lente – die er dus al was – kwam weer wat dichterbij. 

DSR
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Was het nu 25 of 35 jaar
 geleden?

Deze keer repliceer ik een paar oude verslagen 
van beheerswerken. Soms waren die gewoon: 
maar andere…?

O.S.c. “De Riebos” te Lommel.
Data ; 13 oktober , 31 oktober en 3 november ’73 
Leiding: Jan Van Ham welke conservator Jan Hen-
driks verving .

Tijdens deze 3 werkdagen kwamen in totaal niet 
minder dan 31 werklustige Lommelse wielewaal-
jongeren opdagen om gedurende ’n ganse dag in 
de turfputten van de Riebos te werken.
Volgens conservator Jan Hendriks zou  ’n grotere 
waterstand de vogelstand van ’t reservaat gunstig 
beinvloeden . Daarom hadden  de wielewaaljonge-
ren ’t op hen genomen om de oude turfputten, in 
een flink stadium van verlanding terug uit te diepen 
.Tijdens deze dagen werden er niet minder dan 16 
putten uitgediept. We noteerden eveneens nog vol-
gende interessante ornitologische waarnemingen ; 
1 Blauwe kiekendief , 3 Korhoenders , 3 Torenval-
ken , 2 Buizerden , 2 Houtsnippen en trekkende 
Kievitten en Spreeuwen .

P. en J. Van Roy , P. Waelbers en J.Van Ham

“Het Pastoorsvenneke” 
te St.- Huibrechts-Lille.
Datum:10 november ‘73
Leiding: Pierre Engelen en H.Leynen.

Tijdens 4 volle uren werden met ’n tractor zware 
stukken uit het bijna volledig terug herstelde ven 
getrokken. Allerhande karkassen, enkele auto’s, 
bedden, delen van een dorsmachine, rijwielen en 
motors werden aan de oppervlakte getrokken. Ver-
der werden met ’n eigen gesmede dreghaak  jer-
rycans, melkkannen, emmers, olietonnen, banden 
en veel … dameskousen opgehaald !

Gelukkig zijn die tijden toch ongeveer voorbij dat ze 
alles in de “natuur” dumpten. Hopelijk was het oud 
ijzer toen al wat waard !

Verslag tellingen hoogspanningkabel-
slachtoffers.
Zondag 30 september 1973: Quatre Bras-Holven 
Overpelt .

Leiding; Frans Roosen.

Rond 9.30 uur voerde het autobusje van aannemer 
Jacobs de 10 WJ-leden naar St.Huibrechts-Lille 
naar de kanaaloever.

Van hieruit werd de onlangs aangebrachte hoogspan-
ningslijn gevolgd. Over een afstand van 26 pylonen werd 
de lijn gevolgd en achtereenvolgens werden volgen-
de gehuchten gepasseerd: Lille kanaal, Kolis, Herent, 
Heesakker, ’t Hasselt, Holven.

Gevonden slachtoffers: 2 reisduiven , 3 Houtduiven; 1 
Kievit , 1 Kauw , 1 Koperwiek.

De hoogspanningslijn was nog geen maand af na de tel-
ling! Er zijn toen nog tellingen gedaan op andere stuk-
ken. Dus niet alleen windmolens kunnen slachtoffers in 
het vogelbestand maken .

2de trimester ’74 :  Wist ge dat …?
- Gerard Jannis zijn soldatenpak vaarwel gezegd heeft 
en terug op onze uitstappen present zal zijn .

- A. Mertens namens het ministerie van Landbouw en 
“Biezaken” een zeer grote onderscheiding ontving…  
Kwade tongen beweren dat hij er in slaagde tijdens één 
seizoen aan één bijenkast 45 kg Tiense suiker op te voe-
deren (als u het ons vraagt … onzin … want dat kan hij 
niet betalen).
- leraars en leerlingen van het TIO prachtig afgewerkte 
nestkastjes voor de Wielewaal maken.
- het natuurgebied Mariahof te Beek door de natuurmin-
nende eigenaar apotheker Vermeulen officieel als Ori-
tologisch Studiecentrum (O.S.S) ter beschikking gesteld 
werd van “De O.V. De Wielewaal“.

Marc GEUENS

Hoe een verkoudheid genezen.
(uit Kruidenremedies-Liz Sanderson)

Als je niet tegen slakken kunt, lees dan niet ver-
der. Voor de andere mensen, dit is een recept voor 
hoestsiroop op slakkenbasis. 
Dit beroemde en veelgeprezen recept vond zijn 
oorsprong op de Britse Kanaaleilanden, maar het 
stuit op weerstanden, zowel bij de gebruikers als 
bij de slakken zelf.
Voor wie zich niet laat afschrikken, hier het oude 
recept:
- Men neme twintig slakken, (de rode naaktslak-
ken zijn de beste).
- Doe nu de levende slakken in een jute zak, die 
verder wordt gevuld met een half pond vochtige 
bruine rietsuiker.
- Laat een nacht uitdruppelen en laat daarna de 
vloeistof in een fles lopen.
- Gebruik bij het minste ruwe gevoel in je keel een 
eetlepel van deze siroop tegen de hoest.
Zeker het proberen waard.
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colofon
NATUURPUNT NOORD-LIMBURG

DOELSTELLINgEN: 
- Stimuleren tot natuurbeleving en natuurstudie door vorming en 
natuur- en milieu-educatie (natuuruitstappen, voordrachten, dia-
voorstellingen, cursussen, natuurreizen, onderzoek en inventarisa-
tie van dier- en plantensoorten).
- Aandacht voor landschapszorg en milieubeleid.
- Actieve inzet voor natuurbehoud door het beheren, aankopen en 
uitbouwen van natuurreservaten in Noord-Limburg: 
 - de Vloeiweiden in de Watering in Lommel-Kolonie,
 - de Lommelse heidegebieden: de Riebos , de Blekerheide, de  

  Heuvelse heide en de Kattenbosserheide,
 - dendrologisch Wielewaalpark “Den Tip” in Lommel-Kerkhoven,
 - het Plat in Overpelt
 - de Dommelvallei in Hechtel-Eksel, Peer en Overpelt
 - de Veewei in Hechtel-Eksel.

LIDMAATScHAP NATuuRPuNT:
24 euro per gezin per kalenderjaar.
Je kan je lidgeld betalen hetzij via domiciliëring , hetzij via jaarlijkse 
overschrijving.

Domiciliëring: Elk jaar wordt je lidgeld automatisch afgehouden 
van je rekening. Indien je dit wenst en nog niet gebeurd is, dan kan 
je op twee manieren een domiciliëring aanvragen: via de website 
of via de telefoon of e-mail.
Via de website
Je bent al geregistreerd op de Natuurpuntwebsite
Log in en vul het online formulier in. Print het formulier uit en zet 
er met balpen een handtekening onder. Stuur het vervolgens naar 
Natuurpunt – ledenadministratie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. 
De inning van je lidgeld volgt dan automatisch. Een overschrijving 
is dus niet meer nodig!
Je bent nog niet geregistreerd op de website
Je kan op de website een  pdf-formulier downloaden of je kan van 
de gelegenheid gebruik maken om je te registreren op ‘Mijn Na-
tuurpunt’ en het online formulier in te vullen. Print het formulier uit 
en zet er met balpen een handtekening onder. Stuur het vervol-
gens naar Natuurpunt – ledenadministratie, Coxiestraat 11, 2800 
Mechelen.
De inning van je lidgeld volgt dan automatisch Een overschrijving 
is dus niet meer nodig
Via de telefoon of e-mail
Bel naar 015-29 72 20 of mail naar info@natuurpunt.be. Zeg dat je 
lid wil worden via domiciliëring en geef je naam en adres door. Je 
ontvangt dan een foldertje met een domiciliëringsformulier.

Overschrijving 
Ben je tegen domiciliëring, dan kan je jaarlijks een overschrijving 
doen.
Schrijf 24 euro over op rekening 230-0044233-21 van Natuur-
punt, coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding “lidgeld 
Natuurpunt Noord-Limburg“. (IBAN: BE17 2300 0442 3321, 
BIc: gEBABEBB). U ontvangt per jaar vier keer het nationaal tijd-
schrift “NATUUR.BLAD” en daarenboven vier keer ons afdelings-
blad “ZONNEDAUW”.

ABONNEMENTEN tijdschriften:
Als lid van Natuurpunt  Noord-Limburg ontvangt u per jaar vier keer 
het nationaal tijdschrift “NATUUR.BLAD” en daarenboven vier keer 
ons afdelingsblad “ZONNEDAUW”.

Ieder lid van NATUURPUNT kan zich facultatief abonneren op:
- “NATUUR.FOCUS”, het natuurhistorisch tijdschrift dat vier keer 
per jaar verschijnt voor 8,5 euro,
- “NATUUR.ORIOLUS”, het vogeltijdschrift voor Vlaanderen dat 
ook vier keer per jaar verschijnt voor 8,5 euro.

Wie zich abonneert op NATUUR.FOCUS en ook op NATUUR.ORI-
OLUS betaalt 14,5 euro (in plaats van 2 x 8,5 euro).

ZONNEDAuW: 
Dit is het driemaandelijks contactblad uitgegeven door NATUUR-
PUNT Afdeling Noord-Limburg (Lommel en Overpelt).
Leden van andere afdelingen, die tevens ons ledenblad  “ZONNE-
DAUW” wensen te ontvangen, betalen 7,5 euro, over te schrijven 
op rek. nr.: 456-1122981-39  (IBAN: BE13 4561 1229 8139) t.n.v. 
Natuurpunt Noord-Limburg.

Redactie: 
Luc Winters, Paul Verheyen, Yvonne Kuypers, Heidi 
Dries, Rudi Wouters, Betty Coenen.

Lay-out: Paul Verheyen

Drukker: copycenter Biemans, Lommel
 
Met dank:  Aan Iedereen die deze uitgave van ZONNEDAUW 
tot stand heeft helpen komen.   Natuurpunt Noord-Limburg dankt 
tevens allen die met hun financiële bijdrage in ruil voor publiciteit 
de uitgave van ons ledenblad ZONNEDAUW ondersteunen.

Oplage 645 ex.

W W W . N A T u u R P u N T - N O O R D L I M B u R g . B E

uit Eeuwigdurende natuurkalender voor de 
Nederlanden.

April:
 
Roep en tier al dat ge wilt, ‘t En komt niet vóór half 
april. 
Broedt de spreeuw vroeg in april, een schone mei-
maand is op til. 

Mei:

De koekoek doet nu weer zijn best, hij legt een ei in 
buurmans nest!  De brem en de frambozen bloeien. 
Een bij in mei, is zo goed als een ei. 

Juni:
 
Juni geeft gemiddeld 7 hete dagen en 14 regendagen 
met 62 mm neerslag. De kwartelkoning roept «Peers, 
neers, peers, neers». 
Niet te koel, niet te zwoel. Niet te nat en niet te droog, 
juni vult de schuren hoog. 
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Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in VlaanderenNatuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen
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