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Andre De Rycke: tel. 09 367 65 55  
Hubert Roels       tel: 09 367 51 35 
Chris Bambust    tel: 09 367 55 25 
Dirk De Wilde      tel. 09 367 62 38 

 

 

 

Guido  

Neem de tijd 
ja neem 40 dagen de tijd 
 

Neem de tijd 
om met mensen samen te zijn en te voelen: 
'We hebben elkaar nodig'. 
 

Neem de tijd 
om een blik op de wereld te werpen en te voelen: 
'We hebben elkaar nodig'. 
 

Neem de tijd 
om oog in oog met God samen te zijn 
en te voelen: 'we hebben elkaar nodig'. 
 

Ja neem de tijd, 
wel 40 dagen lang 
om te voelen: 'Ik leef en Hij leeft in mij'. 
Toon Vandeputte 
  ********** 

 

 

Met 25% kunnen we het 100% anders doen 
Ons economisch systeem is belastend voor mens en 
planeet. Dat is geen mening, maar een feit. De vraag is 
alleen: hoe ga je daarmee om? Broederlijk Delen 
wil werk maken van een duurzame wereld zonder 
ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter 
wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% 
van de mensen ervoor kiest om te delen en 
herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te 
doen? Zet mee de verandering in gang.                          
Doe mee met de 25%-revolutie! 
 

 
Wil je ons steunen  
Dat kan, op het rek.nr. 
 BE12 0000 0000 9292. 

 

Om de paasmis van de verenigingen van Kalken op 
maandag 10 april om 11 uur  de nodige luister te geven 
zoeken wij mensen: mannen, vrouwen, jongeren en 
kinderen die graag zingen. 
Ervaring niet nodig. 
De repetities onder leiding van Peter Hanselaer op: 
woensdag 15 maart om 19,30 u.  
woensdag 22 maart om 19,30 u.  
woensdag 29  maart om 19,30 u.  
woensdag 5 aprilt om 19.30 u. (reserve) 
vrijdag 8 april om 18 uur telkens in de kerk van Kalken 
Samen maken we er een heel mooie viering van 
We verwachten jullie op de eerste repetitie. 
Info Guido 09 367 59 99 

 
 

Na enkele jaren onderbreking en op algemene 
aanvraag mogen, en kunnen wij weer op PASEN  
9 april om 9 uur in de parochiezaal Breughel ons 
uitgebreid Paasbuffet organiseren. 
Inschrijven kan bij je wijkmeester of bij een van  
de bestuursleden. 
Volwassenen 15 euro 
Kinderen 6 tot 12 jaar 9 euro. 
Schrijf  aub tijdig in . 
Zie verdere info in deze KRAAK  

 

 
 



 
 VERSLAG BESTUURSVERGADERING  7 feb.  2023 

 
1.Welkom  
 
2.Evaluatie voorbije activiteiten 
 
Woensdag 25 januari: ontmoetingsavond met Tom Boudeweel  
 
Boeiend gesprek geleid door moderator Marc Peleman die Tom het vuur aan de schenen 
legde: zijn jeugd, zijn passie voor voetbal en zijn steile opgang in de media radio en 
televisie. Alles keurig omlijnd door een powerpoint presentatie ineengestoken door Nico 
Van De Velde. 
Helaas vonden we de publieke opkomst aan de magere kant. 
Nogmaals dank aan Tom, Marc en Nico. En vergeten we niet de warme ontvangst van 
HO Kalken 
 
 
3. Komende activiteiten 
 
-Paasontbijt zondag 9 april. 
Gaat door in zaal Breughel om  09 u.                                                                                        
Verdere uitgebreide info in KRAAK van Maart.                                                                                
Organisatie wordt volgende vergadering besproken. 
- Familielunch + schieting: zondag 18 juni 
- KWB uitbraak: zondag 23 juli op het Vaartplein. 
Nico heeft de regie hierover 
 
4.Varia 
 
Verdere programmatie najaar wordt besproken. 
 
Verslag ADR 
****************************************************************************** 

Familiaal Nieuws 

KWB betuigt zijn innige deelneming bij het overlijden van de moeder van Peter Lis                           
Mv Hilda Goossens , sterkte gewenst aan de familie. 

                   

Dit zijn de jarigen van maart.Proficiat!!!                                                                          
De Landtsheer H.;Krick M.; Rogiers L.; Van Poecke H.  ;                                          
Van Steendam P.;  Verlee A. 



                                                                     

                                                    K.W.B. Voetbal  

 

17/2  KWB – Badeendjes  3 – 2 

Neen, de ‘BADEENDJES’ zijn geen zwemclub maar een occasionele ( jonge) voetbalploeg  
samengesteld rond Jeroen Van Durme.                                                                                                             
Het was een winderige avond , maar dat deerde de spelers niet. In een gelijk opgaande eerste helft 
kwamen langs beide kanten een paar kansjes maar zonder echt doelgevaar.      We gaan rusten met 
een 0 – 0 stand. 

De tweede helft ,met windvoordeel voor KWB ,start furieus en na 5 minuten legt Guus de bal 
pasklaar voor Dimitri Roels en die maakt er 1-0 van. Beide ploegen maken er een mooie wedstrijd 
van  en er volgen  een aantal doelpogingen langs beide kanten. De bezoekers zijn alert en brengen de 
stand in evenwicht . Onze verdediging met dirigent Jasper houdt goed stand . In de  20ste minuut laat 
Guus  zijn kwaliteiten zien ( luid  maar sportief aangemoedigd door pa en ma) , dribbelt zich vrij en 
scoort de 2-1. Diezelfde Guus zet door in de 27ste minuut en brengt met een mooi doelpunt de stand 
op 3-1. Dicht bij het einde kunnen  de bezoekers nog milderen maar KWB wint de wedstrijd met 3-
2.Verdiende overwinning van KWB waar elke speler het beste van zichzelf gaf. 

24/2  KWB – Veteranen HO Kalken  1 – 1 

Met een gemiddelde leeftijd rond de dertig kun je moeilijk van veteranen HO spreken.                                                  
Maar goed, zoals elke veteranenploeg moet je aan verjonging denken en daar is HO in geslaagd. Het 
is een kille avond maar ideaal weer om te voetballen.                                                                                                      
KWB speelt goed mee en kan via Pieter Temmerman bijna tweemaal scoren. De evenwichtige eerste 
helft eindigt op 0 – 0. 

De tweede helft is pas bezig wanneer de bezoekers de score openen. Het wordt een felle strijd 
waarbij beide ploegen het uiterste van zichzelf geven. Onze verdediging speelt sterk en de 
gelegenheidskeeper Johan Magerman dirigeert de achterste linies. Vooraan gaat  Guus alleen door 
maar de keeper kan hem tijdig afstoppen. Wat later opnieuw Guus met een gericht schot maar de 
bezoekende keeper slaat de bal weg. Dicht bij het einde van de wedstrijd krijgt KWB een terechte 
strafschop die verzilverd wordt door Guus.                                                                                                                         
De wedstrijd eindigt op een terechte 1- 1 stand. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

KWB Kalken houdt vol…….We gaan opnieuw de straat op…… 

OPERATIE PROPER:  ZWERFVUILACTIE IN JOUW BUURT 

Materiaal voor ophaling kan je bekomen:Pennemansbaan 44 Kalken tel 09 367 65 55                               

 



                                       K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 

Eric zet een tandje bij…. 

               Maar de achtervolgers komen niet naderbij. 

We zijn al aan de 6de kaarting van het seizoen. Hubert Roels gaf vandaag forfait.                                
Het echtpaar Schepens-Van Achter liet zich vervangen en dat zorgde voor  plaatsverlies voor 
Irene Van Acker.                                                                                                                                                   
Alleen Marcel Steendam kaartte de volle pot. De Wilde Paul krijgt de (kleine) kangoeroe : 2 
plaatsen winst.                                                                                                                                                
Verder zijn er geen noemenswaardige schommelingen in de rangschikking, maar wie Eric van 
zijn troon wil stoten begint er best nu aan.                                                                                               
Marcel Bonnaerens ondergaat binnenkort een heelkundige ingreep. We wensen hem het 
allerbeste en hopelijk zien we hem terug in maart. 

Stand feb. 2023 

1 Crapoen E. 217   13 Verschraeghen H 166 
2 Bonnaerens M 205   15 Pieters P 162 
3 Rottiers L 203   16 Van Achter I 160 (-3) 

4 Fiers Angele 201   17 Roels Hubert 154(1) 
5 Steendam M 198   18 Van Eeckhout R 151 
6 Schepens Y 190   19 De Rycke A 149 
7 De Beule Rita 184   20 Ongena M 139(1) 
8 De Wilde Paul 182(+2)   21 Audenaerde M 127(1) 
9 De Beule Nicole 180   22 Cocquyt E 122(2) 
10 Bracke A. 178   23 Verstraete M 121 
11 Naudts C 175   24 Cackebeke L 76  (4) 
12 Durinck M. 168    

  

13 Roels A. 166    
  

( ) grootste stijger  ( )grootste daler  ( ) rode lantaren ( )gemiste kaartingen 

********************************************************************************** 

Op 1 maart was het de dag van de ‘complimentjes’ 

Op die dag gaven we familieleden, vrienden en buurtbewoners 
‘complimentjes’ voor alles en nog wat of ….zomaar.                                                                              

Affectie uitstralen is één van de manieren om warmte en                                                           
verbinding te maken met onze medemens. 

 



KWB Mountainbike 
 

Zondag  5 februari 2023. Mendonk en Kloosterbossen.  

Tot 35 na 8 ziet het er veelbelovend uit. Alleen maar redelijke en redelijk verstandige 
mensen. Johan en ikzelf, Luc Krick en Rudy De Clerck (nou ja). En allez ja, we gaan Ivan daar 
ook bijrekenen. Maar dan begint het jong geweld te vallen: Jeffrey, Pieter, Stefan en Jan 
(kom, we gaan die laatste twee daar ook bij rekenen, relatief gezien zijn ze nog snotneuzen 
hé).                                                                                                                                                                           
Als ook Rudy Rogiers arriveert, missen we nog Axel, maar die was al wat kruit gaan 
verschieten en komt als allerlaatste aan. We zijn nog eens met 11 man. Danny is blijkbaar 
toe aan vervanging van een knie en rijdt al weken niet meer. Eer ze bij Danny alles gaan 
vervangen hebben wat al lang eens had mogen vervangen worden, gaat het nog een tijdje 
duren voor we hem terugzien, vrees ik. 

Ijzige, grauwe, felle Noordenwind. Gelijk Noordenwind moet zijn. En ze komt dan nog uit het 
Noorden ook, dus het klopt helemaal. Wij dus ook op weg naar het Noorden. Zolang de wind 
op kop zit, breken Rudy en Pieter onafgebroken de weerstand, en is het nog comfortabel 
rijden, maar eens we naar het Oosten beginnen rijden wordt het veel ambetanter voor de 
minderen onder ons. 

Rudy Rogiers heeft weer last van midlaaifcrisis en legt er de pees op. Het zijn vandaag weer 
meer de modderopgefokten dan de modderfokkers. Maar van water heeft Rudy gelijk wat 
schrik. Hij rijdt mooi rond een plas, waardoor het tempo toch even zakt. Axel en ik willen 
onze snelheid niet verliezen, want we zitten al op ons tandvlees en we kiezen voor passage 
door de plas, zodat we enkele meters en wat energie winnen. Axel doet dat nogal geweldig 
waardoor het water nogal hoog opspat en zodusdoende ook wat op Rudy zijn voetjes 
spettert. Dan blijkt dat Rudy eigenlijk een soort Gremlin is.                                                                       
Sommige Gremlins zijn zeer zachtaardige wezentjes, maar ge moogt ze geen eten geven na 
middernacht, want dan worden ze boosaardig. Rudy is ook meestal zachtaardig, maar hem 
moogt ge niet nat maken, want hij wordt dan heel BOOSaardig (en vergeet die ‘aardig’ dan 
maar). De volgende 5 minuten hebben we het vlaggen en er wordt gevlamd om de 
minkukels (dezelfde twee als die voor de plas kozen) er af te rijden. En dat lukt ruimschoots. 
We zullen er tenaastekeer twee keer over denken om Rudy zijn voetjes nat te maken! Solly 
Ludy! 

Een half uur later, op de lange dijk van Mendonk naar de Kloosterbossen, naar het Oosten 
dus, word ik er nog eens uitgewaaid. Dat is niet te doen met die gasten, zeg. De Moeren, is 
dat ver van Poperinge, Mario, vraagt Rudy. Neen hoor, antwoord ik, naïef als ik ben. Wel, ge 
hadt daar beter wat kunnen gaan trainen om beter tegen de wind te kunnen rijden. Lap, nog 
bovenop wat lachen met de mensen hun miserie ook. 



In de Kloosterbossen valt het voorval voor waardoor ik alsnog besloot van rap een verslagske 
samen te zeveren. Een voorval dat niet alle dagen voorvalt: Rudy tegen de grond. Een 
knieval volgens hem, maar volgens mij eerder een soort pauselijke knieval, waarbij de grond 
toch bijna gekust werd. Rudy, denk ik, de Kloosterbossen, zijn die ver van Kalken? Neen, hé, 
awel, ge waart hier al beter wat meer komen trainen, dan waart ge misschien nu niet op uw 
smikkel gedonderd. Hahahaha! Maar dat ook zeggen, dat durf ik niet, anders gaat het weer 
nog rapper, en die andere Rudy die in de bossen de leiding heeft genomen rijdt nu al rond 
gelijk een zot. Ik weet niet wat Marie-Jeanne in die zijn eten draait. Of is het omdat hij ook 
Rudy noemt? Bij de beekes rijdt er ook al zo een zot van een Rudy. 

Mama, waarom hebt gij mij geen Rudy genoemd, zo vraag ik me soms af. Ivan vroeg dat 
ook eens aan zijn mama en papa, toen hij een jaar of 4 was. Maar Ivan, jongen, dat ge niet 
van de rapsten waart, begonnen we gelijk al door te krijgen, maar je snapt toch dat dat niet 
kan: wij hebben al een kindje dat we Rudy genoemd hebben, jouw grote broer. Rudy dus. En 
stop nu maar rap met zagen en ga voort de koeistal uitmesten. Ja, in onze jonge tijd lachten 
ze er niet mee.                                                       

Dus ja, ook bij de modderfokkers zijn er soms kleine meningsverschillen, zoals in elk goed 
huishouden wel eens voorkomt. Onlangs nog zat het er weer bovenarms op tussen Stefan, 
Ivan en Danny. Ik moet er wel bij zeggen, het is altijd met dezelfde dat ge miserie hebt. De 
discussie ging over muzieksmaak. Zo bijvoorbeeld luistert Ivan liefst naar Dmitri Sjostakovitsj, 
en dan vooral naar diens latere werk, uit zijn zogenaamde Blauwe Periode. Stefan is dan 
weer meer een liefhebber van het oeuvre van Nikolaj Rimski-Korsakoff, en dan vooral de 
sonates. Terwijl Danny het dan weer meer houdt op Sergej Rachmaninov en Samantha, en 
dan vooral Eviva Espanja.                                                                

Luc Krick is specialist in het vermijden van moeilijke passages en als er een hoek kan 
afgesneden worden, is hij er ook de eerste bij. Jan stelt voor dat wie nog een Krickske doet, 
de bende mag trakteren. In de Kloosterbossen is Jan echter de eerste om een Krickske te 
doen, maar denk niet dat we een traktatie gezien hebben, zunne. De eerlijkheid gebiedt mij 
te zeggen: ik was zelf zodanig pompaf dat ik ook een paar keer een Krickske gedaan heb, zeg 
maar een paar serieuze Kricken.                                                                                                                                                                                                             

Aan de Moervaartbrug zien we nog de beekes rijden, dat valt ook maar een paar keer per 
jaar voor dat we mekaar kruisen. Amai, die staan ook niet stil, 
zeg.                                                                                                                                              Na 68 km 
aan 25 gemiddeld komen we kapot maar kapot aan bij onze eindbestemming. Nog 
meegeven dat er op Jeffrey zijn achterwerk stond: “100%”. Volgens Jan betekent dat: 100% 
babyvet. Maar Jeffrey wint wel de sprint voor Luc en kapitein Rudy.                                                                                       
In de Beize combineert Johan soep met ijstaart (nog over van de receptie) en met Export.                      

Mario 

 



 

 

 

We maken graag reclame voor de jaarlijkse Paasactie van ‘Huize Eyckerheyde’                                                                    
VZW Huize Eyckerheyde geeft op een professionele manier samen met de familie en hun 
netwerk volwassenen met een ernstige meervoudige beperking en/of hersenletsel een 
ondersteuningsaanbod .                                                                                                                          
Ons KWB lid Dirk De Mulder is één van de belangrijkste leidende personen in deze   
organisatie.                                                                                                                                                                           
Je kan Dirk bereiken via:  Dirk.DeMulder@Eyckerheyde.be                                                                      
Telefonisch bestellen kan ook op Dirk zijn nummer 09 367 44 11. 

mailto:Dirk.DeMulder@Eyckerheyde
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Graag nodigen wij alle leden van FEMMA en KWB 

 
uit op ons 

 
 

                    PAASONTBIJT  
            zondag 9 april 2023 zaal Breugel om 09.00 u 

 
Voorafgaand aan het ontbijt staan wij even stil                                            

bij de betekenis van Pasen 
 

Inschrijvingsprijs: 
Volwassenen : 15.0 € 

Kinderen 6 tot 12 jaar: 9.0 €. 
Kinderen - 6 jaar : gratis. 

******************************************************** 
 

                Ik .......................................................neem deel aan het paasontbijt 
                                             
                 en betaal: ........... X 15.0 €.    ..........  X 9.0 €     totaal : ……..€ 

. 
Inschrijven kan tot en met  2 april 2023  bij 

 
Chris Bambust : tel: 09 367 55 25 
Dirk De Wilde :  tel. 09 367 62 38 

Guido De Meyer : tel. 09 367 59 99 
Hubert Roels:  tel. 09 367 51 35 
Andre De Rycke: 09 367 65 55 

 

 
 



Nationale wandeldag KWB Houwaart, 12 maart 

 
Op zondag 12 maart 2023 vindt in het Vlaams-Brabantse Houwaart de nationale 
wandeldag plaats onder de noemer ‘De Hagelandse Glorietocht’. Kwb Houwaart is 
klaar om iedereen het mooiste van het Hagelandse landschap te laten bewonderen, 
in een wandeluitstap voor jong en oud.                                                                            
Houwaart heeft een unieke ligging als brede vallei gelegen tussen twee 
heuvelruggen. Aan de zuidelijke kant is er  de Roeselberg met zijn Roeselbergkapel 
en aansluitend in de vallei het Walenbos. Dit is een bos van 500 hectare ongerepte 
natuur, waar je verschillende zeldzame vlinders kan spotten. Je vindt er ook het 
grootste elzenbroekbos van Vlaanderen. Aan de noordzijde van de vallei is er de 
Houwaartseberg, gevuld met ij zerzandsteen, waar men al in het jaar 1147 
wijngaarden aantrof.                                                                                                              
Er zijn vijf verschillende lussen om te wandelen.                                                                     
Lus A is 9 kilometer lang en gaat door het Troosten bergbos. De naam zegt het zelf: 
een bos dat troost brengt aan elkewandelaar. Ze passeert ook langs een eeuwenoude 
watermolen.                                                                                                                          
Wie lus B van 6,2 kilometer doet, wandelt door holle wegen en langs de Sint-
Jozefkapel, overschaduwd door twee grote lindenbomen die zich in het 
Houwaartsgat in het midden van de wijngaarden bevinden. Met een beetje zon 
waan je je zelf zo in de Provence.                                                                                            
Lus C is 11,4 kilometer en combineert bos holle wegen, wijngaar den, pittige 
klimmetjes en pure Hagelandse natuur.                                                                                  
Lus D, van 11,5 kilometer, gaat via het Walenbos en langs de Donatuskapel naar de 
Vlooybergtoren, die veel mensen zullen kennen uit de tvserie ‘Callboys’. Deze 
metalen trap lijkt de zwaartekracht te tarten en leidt naar een platform met zicht op 
het glooiende land. Lus E tot slot is een kortere lus van 7,4 kilometer. Die gaat door 
het Walenbos naar een golfterrein, en gaat langs de 17deeeuwse Roeselbergkapel. 
Die wordt ook wel ‘Kapel ter Stokskes’ genoemd, omwille van de pelgrims die op 
bedevaart naar Scherpenheuvel hier hun wandelstok achter lieten.                                            
De vijf lussen kunnen gecombineerd worden tot een afstand van 45,5 kilometer. 

Praktisch                                                                                                                                                    

Zondag 12 maart,  starten tussen 6u30 en 15u                                                               
Vertrekplaats: zaal St. Denijs, Haldertstraat 11, Houwaart (TieltWinge)                                   
Info: Patrick Cloots – patrick.cloots2@telenet.be 

Nationale wandeldag = dubbele stempels! De eerste 1.000 wandelaars krijgen 
ook een verrassingspakketje. 

 

https://www.kwbeensgezind.be/nieuws/uitgelicht/nationale-wandeldag-in-houwaart-vl-brabant/
mailto:patrick.cloots2@telenet.be


  

 

 

Gezegend met grootse natuur 

Is het geen cadeau dat we in onze achtertuin mogen en kunnen genieten van een prachtig natuurgebied, onze 

Kalkense Meersen ?! Dit Europees beschermd habitat- en vogelrichtlijngebied ( Habitat- versus Vogelrichtlijngebied | 

Natura2000 (vlaanderen.be) ) trakteert haar bezoekers keer op keer op mooie natuurmomenten en verrassende 

ontmoetingen met plant en dier. Natuurverhalen liggen er zomaar te grabbel langs het uitgebreide wandel- en 

fietspadennetwerk. Het hele gebied is door haar status en natuurwaarde dan ook exclusief voorbehouden voor 

‘extensieve recreatie’. In 1977 omschrijft Ir. F C Prillevitz het zo: “Bij de extensieve recreant primeert het verlangen 

naar rust en stilte in een mooie omgeving, waarbij die beleving hem genoegen schenkt. Hij vertoeft er bij voorkeur 

alleen of met weinigen. Deze relaties bepalen dan ook het gedrag van de extensieve recreant: hij zal wandelen, 

fietsen, hij wil frisse lucht, heeft oog en respect voor zijn omgeving, verlangt weinig recreatieve voorzieningen en 

heeft soms belangstelling voor speciale aspecten van het landschap (historie, natuur).” 

“Onze Meersen” wil maandelijks duiding geven met een blik vooruit over het leven in de Kalkense Meersen, de lezer 

meenemen op een stil pad in de natuur, verwondering delen zodat bewondering groeit… 
 

Eind van beverse winterwerken in zicht 

De bever heeft de Kalkense Meersen als echte ‘thuis’ gekwalificeerd. Het gebied   

heeft voldoende met elkaar verbonden waterlichamen die diep genoeg zijn  

(min. 70 cm) om te fungeren als vlucht- en voedselroute. Zijn zomers kostje van 

wortelstokken (van waterplanten, riet), kruiden en gras hoeft hij hier niet ver te  

gaan zoeken. In de winter verkiest hij de bast en twijgjes van zachte houtsoorten 

(populier, wilg, els). Dit eetgedrag zorgt voor herkenbare knaagsporen. Zo is het  

doen en laten van dit schuwe nachtdier toch enigszins te volgen. Spierwitte  

knaagplekken en houtschilfers onder een boom verraden een nieuw nachtelijk  

bezoek. Afgebeten takken worden vaak afgevoerd naar een veilig depot onder 

water waar de bever een voedselvoorraad bijeen spaart voor moeilijker tijden  

(vb. dichtvriezen vluchtwater). Soms heeft de bever pech wanneer op weg  

naar zijn koelkast een zware tak blijft vastzitten op een ondiepte… 

Nog even neemt de bever ons met z’n sporen mee in zijn winters leven. 

Met een nakende lente en jong fris opschietend groen verandert de bever 

zijn dieet, stopt het knaagwerk, laat hij minder sporen achter. 

Een heel zeldzame keer, wie weet, laat het mooie dier zich op een zomerse 

valavond onverwacht toch eens bewonderen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Maart 2023 Onze Meersen… 
                Natuurliefhebber deelt met Kraak nieuwsjes, beleving, verwondering, bewondering… 

 

https://natura2000.vlaanderen.be/habitat-versus-vogelrichtlijngebied
https://natura2000.vlaanderen.be/habitat-versus-vogelrichtlijngebied
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