
Pastoor Frans Segers was in 1933 oprichter van de Vereniging voor Vogel- en 

Natuurstudie: “De Wielewaal vzw”. Hij was tevens hoofdredacteur van het ledenblad dat 

verscheen tussen 1938 en 2001. Hij bleef 36 jaar voorzitter van de organisatie. 

              

In 1969 stierf pastoor Segers op de Korhaan (ooit zijn privégrond en één van de oudste 

kernen van Landschap De Liereman) bij het blussen van een heidebrand. Ter herinnering 

aan zijn dood werd op de plaats des onheils een hagelkruis opgericht. Dat was vroeger de 

naam voor een kruis dat in de velden hagelbuien, onweer en heidebrand moest afweren. 

In 1980 kwamen enkele pas gepromoveerde natuurgidsen van De Wielewaal op het idee 

een plaatselijke V.M.P.A.-afdeling (Vereniging voor Milieueducatie van de Provincie 

Antwerpen) op te starten. “Natuurvereniging Den Bunt vzw” was geboren.  

In 2001 is “Natuurpunt vzw” ontstaan uit de fusie van “De Wielewaal vzw” en 

“Natuurreservaten vzw”. Deze laatste was voortgekomen uit de Belgische Natuur- en 

Vogelreservaten (BNVR), opgericht in 1951 als Belgische Vogelreservaten. 

Stichters van Belgische Natuur en Vogelreservaten zijn Léon Lippens en Jos Cuypers. Léon 

startte een eerste natuurreservaat in West-Vlaanderen in 1952, opengesteld in 1953 voor 

het publiek: Het Zwin. Zijn vriend Jos Cuypers wilde niet onderdoen, en het eerste Kempens 

reservaat werd op de kaart gezet: Snepkensvijver (ook in 1953). Jagers liggen aan de 

grondslag van genoemde vereniging. Léon ging te rade bij Sir Peter Scott, een 

jager/natuurvorser uit Slimbridge. Laatstgenoemde was stichter van een groot 

kweekcentrum van wilde watervogels in GB: The Wildfowl Trust. Jos Cuypers heeft Den 

Bunt nog gegidst begin jaren tachtig in de Ronde Put. 

De naam van Frans Segers leeft verder in het Frans Segersreservaat, een natuurgebied bij 

Turnhout. De cursisten van Den Bunt zullen dit gebied ontdekken in november van dit jaar.  

 

 Met veel dank aan de vrijwilliger van Natuurpunt die Pastoor Segers zelf gekend heeft, mij 

boeiende verhalen over vroeger vertelde en mij tenslotte tot bij het kruis bracht om er een 

foto van te maken. 

 


