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Met 80.000 gezinnen komt Natuurpunt op
voor meer natuur overal in Vlaanderen. Wie
lid is van een van de afdelingen in Zuid-WestVlaanderen, is meteen ook lid van Natuur.koepel vzw. Doen, dus! Word lid van Natuurpunt!

Niks dan voordelen:
• Driemaandelijks de magazines Natuur.blad
en Klimop
• Met heel je gezin gratis deelnemen aan tal
van activiteiten
• Fikse kortingen bij de Natuur.winkel,
A.S.Adventure, Torfs en Tony Mertens
• Gratis ﬁets-en wandelgids
• Gratis CD met vogelzanggeluiden
• Toegang tot speciale ledenpagina’s met o.m.
routekaarten op www.natuurpunt.be
• Voordelig abonnement op de magazines Natuur.focus en Natuur.oriolus.

werkgroepen

Natuur.koepel vzw vertegenwoordigt meer dan 20 verenigingen die
zich inzetten voor een rijkere natuur en een beter leefmilieu in ZuidWest-Vlaanderen. De lidverenigingen zijn actief op lokaal niveau. Hun
werking en de onderlinge samenwerking worden versterkt dankzij
gespecialiseerde werkgroepen die
over geheel Zuid-West-Vlaanderen
werken rond een bepaald thema.
Ze zijn aangesloten bij de nationale
werkgroepen van Natuurpunt.
Het zijn de vrijwilligers die de werkgroepen maken tot wat ze zijn. Zij doen aan
studie, inventarisatie, beheer en adviseren het beleid. Dankzij de gegevens die
onze werkgroepen verzamelen, kunnen
de juiste beschermingsmaatregelen genomen worden. Vaak leveren vrijwilligers
immers de gegevens uit het veld die nodig
zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook sensibilisatie behoort tot het takenpakket van de werkgroepen. Dit doen ze
via educatieve excursies, voordrachten,
cursussen en door zoveel mogelijk mensen op een leuke manier te betrekken.

Contact en info:
Natuurpunt Kortrijk
www.natuurpuntkortrijk.be
natuurpuntkortrijk@telenet.be
tel. 056 200 510

HYLA Zuid-West-Vlaanderen
amﬁbieën- en reptielenwerkgroep
hyla@natuurkoepel.be
Werkgroep Geologie en Landschap
gwg@natuurkoepel.be
Insectenwerkgroep
iwg@natuurkoepel.be
Mycologia
Paddenstoelenwerkgroep
mycologia@natuurkoepel.be
Plantenwerkgroep
pwg@natuurkoepel.be
Vogelwerkgroep
vwg@natuurkoepel.be
Zoogdierenwerkgroep
zwg@natuurkoepel.be
TrageWegenWerkgroep
twwg@natuurkoepel.be
Redactiewerkgroep Klimop
klimop@natuurkoepel.be
Beleidswerkgroep
beleid@natuurkoepel.be

Natuur.koepel vzw
Watermolenstraat 69B
8500 Kortrijk
www.natuurkoepel.be
info@natuurkoepel.be
tel. 056 362 804
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Hou je van natuur?
Word lid van Natuurpunt!

Ze ziet me graag.
Ze ziet me niet graag.
Ze ziet me graag.
Ze ziet me niet graag.
Ze ziet me graag.
Ze ziet me niet graag.
Ze ziet me graag...

Heb je een hart voor de natuur?
Ontdek haar nu in je eigen streek.
een is welkom op alle activiteiten:
samen wandelen of ﬁetsen, bomen of
struiken aanplanten, maaien of hooien,
vogels of vlinders observeren, ... Maandelijks organiseert Natuurpunt Kortrijk
begeleide natuurwandelingen voor
het grote publiek en op aanvraag ook
voor scholen en andere groepen. Jaarlijks richten wij bovendien de cursus
‘Kijk op natuur’ in.
Als lokale afdeling streven we naar een
beter milieu en een goeie ruimtelijke ordening. We adviseren het natuur- en milieubeleid via onze aanwezigheid in de MiNa-raad, de Gecoro
en via een samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk.
Meer dan 850 gezinnen zijn lid van Natuurpunt Kortrijk, de Kortrijkse afdeling van Natuurpunt en aangesloten bij
Natuur.koepel vzw.
Natuurpunt staat garant voor boeiende
ervaringen en veel vrienden. Ieder-

Natuurpunt Kortrijk werft fondsen voor
aankoop en onderhoud van natuurgebieden. We beheren ruim 21 hectare
natuurgebied. Een gericht natuurbeheer resulteert in een grotere biodiversiteit en maakt van deze gebieden
unieke stukjes natuur.

domiciliëring

De Heulebeekwarande

De Leiekant en ‘t Schrijverke

De Potyzer

De Stadsgroen Venning
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Typisch voor de Heulebeekwarande zijn
de vochtige weiden langs de meanderende Heulebeek. Op een deel grazen
koeien en een ander deel proberen we
te verschralen, zodat zich een bloemenrijk grasland kan ontwikkelen. Op
de zuidelijke helling van het terrein kan
je verschillende vlindersoorten waarnemen. In de lente scheren kieviten boven
het hoger gelegen akkerland.

In Marke beheren we in de “Leiekant”
een struweel met bronbeekje en enkele
lager gelegen drassige weiden met kleine poelen, die amﬁbieën lokken. Met z’n
dichte oevervegetatie, broekbosjes en
hooilandjes vormt de oude Leiearm: ‘t
Schrijverke een trekpleister voor watervogels. Het hele gebied is een paradijs
voor vlinders, kleine roofdieren, vogels
en planten.

Natuurpunt Kortrijk beschermt in de
Potyzer (Aalbeke) al enkele jaren een
nieuw leefgebied voor de kamsalamander. Dit terrein werd eind 2008 ofﬁcieel
erkend als natuurgebied. In de vochtige
weiden lieten we 4 poelen graven. Een
bestaande put werd gebaggerd en afgevist. Vrienden en Natuurpuntleden
plantten een houtwal met meer dan
5000 streekeigen planten.

Diverse kleine landschapselementen
op Stadsgroen Venning vormen ‘landschapskamers” met telkens een andere
bestemming: volkstuintjes, een trapveldje voor de plaatselijke jeugd, hooiweiden, een boekweitakker en een vlindertuin. Stille wandelpaden verbinden
deze ruimten.

op de jaarlijkse ver-

De Kleiputten

Natuurtuin Gilbert Desloovere

Tot in de jaren ’60 werd in het natuurgebied De Kleiputten klei ontgonnen.
Hierdoor ontstond een reliëfrijk terrein
met een unieke biotoop. In het reservaat vind je een spontaan ontwikkeld
pioniersbos met vooral ratelpopulier en
schietwilg. Heel waardevol is de natte
weide met orchideeën en wasplaten.
In het parkgebied ﬂadderen en zoemen
veel insecten over de soortenrijke hooilanden.

Gilbert Desloovere nam in 1998 het initiatief om van een verwaarloosd stukje
grond een prachtige natuurtuin te maken. In Natuurtuin Desloovere leven nu
ondermeer watersalamanders en padden. In de lente knabbelen stippelmotrupsen de Kardinaalsmuts kaal en in de
zomer zie je er ’s nachts glimwormen.
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GEZINSLIDMAATSCHAP

20,00 euro

GIFT (giften vanaf 30 euro bovenop het lidgeld zijn ﬁscaal aftrekbaar.) ..........euro
REK.NR.
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roeping, mijn lidgeld

STRAAT en NUMMER:
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met een gift) te innen
van

mijn

rekening.

HANDTEKENING

POSTCODE en GEMEENTE:

E-MAIL:

Kortrijk
Graag in drukletters invullen en onder gesloten omslag versturen naar Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
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Het landschap in Zuid-West-Vlaanderen
bevat nog heel wat mooie hoekjes met
een bonte verzameling van planten en
dieren. Dat mensen hier nog van rust en
natuur kunnen genieten is mede te danken aan Natuurpunt, de grootste vereniging in Vlaanderen die zich inzet
voor natuur en landschap.
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