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Even voorstellen

/ PETER CALLEWAERT//
Deerlijkenaar
Peter Callewaert,
door de vrienden minzaam
“emo-P” genaamd,
bekijkt de dingen
anders dan we
gewoon zijn. Als
kind moet hij
ooit in een ketel
sentiment gevallen zijn. Aan de hemel ziet
hij lachende gezichten, waar wij kromme
wolken zien. Hij ontwaart een smiley in de
zaaddoos van de Judaspenning, waar wij
wat warrig zaad onderscheiden. Hij wordt
emotioneel van onverwachte ontmoetingen onderweg of van verrassingen die
de wind hem toewaait. De stoere mikes
van de Vogelwerkgroep, zijn thuishaven
binnen Natuurpunt, fronsen dan wel eens
de wenkbrauwen, maar ze smaken zijn
emoties wel.
Want wat is vogels kijken, planten determineren, insecten zoeken, genieten van
de natuur anders dan emotie? Verrast en
opgewonden zijn van wat we onderweg
ontwaren. Het onderscheidt ons van de
arme stervelingen die dit allemaal niet zien
noch inzien.
Peter is de verpersoonlijking van degene
die er wèl oog voor heeft. Hij loopt te
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koop met zijn overdosis overgevoeligheid
voor natuur. Daarom organiseert hij sinds
dit jaar de NWW-wandelingen. Noordwestenwind? Neen, de natuur-wonderwandelingen. Ze gaan door tijdens de
zomermaanden, telkens ergens anders in
Zuid-West-Vlaanderen. Elke maand ééntje,
steeds op een verrassende plaats en steevast eindigend in een kroeg die voor een
avond omgedoopt wordt tot “Café De
Boomvalk”, een kwaliteitslabel uiteraard.
We hadden deze zomer al de Scheldevallei
in Avelgem, de Leievallei in Ooigem-Bavikhove en de Tiegemberg. Op 8 juli zoeken
we naar verrassende natuur in een meer
bewoonde omgeving, in zijn thuisgemeente
Deerlijk. De NWW-wandelingen worden
aangekondigd via de Klimop.flits (inschrijving mogelijk middels mailtje naar hans@
natuurkoepel.be) en via Facebook (zoeken
op “Natuur-Wonder-Wandeling”).
Peter is een actieve Natuurpunter. Hij is
(judas)penningmeester van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en zet zich in
voor Natuurpunt afdeling Gaverstreke. Hij
doet het met sentiment.
Waren we allemaal maar een beetje meer
emo-P. Merci Peter voor je originele kijk, je
verdient er een smiley voor:-)
Yann

//COVERFOTO

Wie zich vanaf de maand
mei bij het krieken van de dag
naar het reservaat van de
Gavers begeeft, kan met een
beetje geluk de roep van de
Woudaap horen. Je kunt het
nog het best vergelijken met
een grote hond die je in de verte
hoort blaffen. Daarbij klautert
het mannetje als een echte
aap hoog in de moerasvegetatie
vanwaar hij zijn ‘ge-wow’ over
het riet laat galmen. Waarom
dit zeldzame reigertje bij ons
aan een comeback bezig is, lees
je op blz. 23-25.
Foto © Danny Claeysier

Natuurkoepel/
facebook
Natuurkoepel/
twitter

Editoriaal
Beste Klimoplezer
Ik ben blij dat je dit voorwoord leest, het betekent
dat je ook in 2015 lid gebleven bent van onze
vereniging en dat is en blijft superbelangrijk. We
hebben ieder lid nodig, zowel financieel om onze
projecten te kunnen uitvoeren, maar vooral ook
om aan onze politici te kunnen zeggen dat zovele
mensen natuur wél belangrijk vinden.
Het zijn moeilijke tijden voor het natuurbehoud
zowel op Vlaams als op Europees gebied. We
beleven een vrij agressieve campagne gericht tegen
elke vorm van natuurbescherming vanuit een
aantal lobbygroepen. De industriële landbouw
loopt daarbij voorop. Hoe meer schadelijke
milieueffecten naar boven komen, hoe meer er een
bliksemafleider moet gezocht worden en dan is het
natuurbehoud het gedroomde doelwit. Jammer
toch, hoe bepaalde politici daar blijven in lopen.
Hoe meer de natuur achteruitgaat en hoe groter
de nood aan groen in de buurt, hoe meer er door
de landbouwsector wordt geëist om elk positief
project voor natuur stop te zetten. Zo eist de landbouw voor het project Rivierherstel Leie zonder
meer schrapping van het project in onze streek.

vele werk van vrijwilligers, met de overtuiging dat
natuur onmisbaar is in de samenleving. En met de
absolute zekerheid dat Natuurpunt een prachtige
en unieke beweging is om zich voor in te zetten.
Deze Klimop brengt je weer zovele verhalen die
dit allemaal illustreren. Voort werken en nie pleuen
zeggen ze in Gent! Blijf ons werk steunen en doe
zoveel mogelijk mee. Het is de moeite waard en
meer dan nodig.

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

Ik wil in het bijzonder een oproep doen om begin
december met ons mee te gaan naar de grote klimaatbetoging in Parijs. We leggen één of meerdere
bussen in om mee onze stem te laten horen.

Geniet van de zomer en de rust in de
natuur!

Nooit gezien zijn ook de voorstellen die komen van
de top van de Vlaamse administratie waarbij men
de wetgeving voor natuurbehoud compleet wil
ontmantelen. Uitbouw van nieuwe natuurgebieden
en ondersteuning van kleinere natuurgebieden
zou zo op veel plaatsen onmogelijk worden.
Politiek, of beter afbraak-politiek daar hebben we
het momenteel toch moeilijk mee. Een analoge
beweging is bezig op Europees niveau. Ook daar
vinden machtsgroepen steun bij de politici en
vindt men dat alle natuur de schop op mag. En dat
alles terwijl we enorme uitdagingen op ons zien
afkomen die alle spelregels gaan veranderen. De
klimaatverandering staat daarbij voorop.
Maar genoeg is genoeg: zowel in onze regio als op
Vlaams niveau bewijzen dagelijks met duizenden
vrijwilligers dat natuurbehoud onmisbaar is voor
de maatschappij. Onze natuurgebieden zijn pareltjes van biodiversiteit die openstaan voor iedereen.
En het grote publiek weet dit: tienduizenden
mensen hebben reeds de petitie ondertekend van
Natuurpunt tegen de afbraak van het natuurbeleid.
En in onze eigen regio hebben al meer dan 11.000
mensen hun steun betuigd voor meer natuur in de
Leievallei. Ook dat is een duidelijk signaal naar de
politiek.
Naast dit protest gaan we door met onze vertrouwde manier om te communiceren over de natuur en
ons werk binnen Natuurpunt: met bewondering
en passie voor al wat leeft, met warmte voor het
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Opstapjes
Gras versus mos versus gras

GRIET SANTY
Griet is een enthousiaste
natuurliefhebber uit Marke
die je vaak tegen het lijf loopt
op excursies en wandelingen.
Ofwel gewoon met haar
fototoestel in de regio.

Het werd er bij velen van ons als kind al ingedramd. Een gazon
hoort groen te zijn. Effen groen. Mooi gelijkmatig van lengte.
Geen bulten, laat staan molshopen. Geen madeliefjes. Geen
paardenbloemen. Geen heermoes. Geen mos. Gras mag ook niet
bloeien. Gras mag niks.
Maar wat met mensen die de neiging hebben om het gras van tussen
hun mos te pulken?
Ooit had ik een pelouze met mooi, donzig en fris groen mos in de
schaduw. Er stonden ook wat paardenbloemen in, witte klaver, wat
overgewaaide wilde marjolein, gewone brunel en madeliefjes.
Ik knabbelde beetje per beetje stukjes van het gazon af, een
hoekje voor wat kruiden, een plekje voor de vijgenboom, een
streepjesbast-esdoorn wilde ik erin, een put maken voor een
druivelaar, een beetje nog er af voor de rozelaar en de bosrank.
Ik wou er wat struiken in om wat wilde hoekjes en kantjes te
maken, een vogelbosje en ook nog een stukje voor een kip of
drie..
Toen verhuisde ik. Met tuin en al. Het gras liet ik voor wat
het was, maar de madeliefjes spitte ik eruit. Die kregen een
prominente plaats bovenop mijn brievenbus.
De madeliefjes overleefden het niet. Maar er kwamen enkele soorten mos in de plaats. En ook wat gras. Verschillende soorten,
bloeiend gras, prachtig gras.
Ik zie wel wat er komt. Komt er liever mos, dan wordt het mos.
En komt er gras, dan wordt het gras. Of iets anders. Het mag nog
wat spannend blijven ook.
Misschien moet ik het gras in mijn tuin toch nog een kans geven…

Speelhuisje in ‘t groen

KATRIJN LOOSVELDT
Deze dame met pit is afgestudeerd als biologe en werkt als
medewerker trage wegen voor
Regionaal Landschap Schelde
- Durme. Ze zet, samen met
vrienden, haar schouders onder
de projecten van Groen Licht,
een beheerwerkgroep binnen
Natuurpunt Gaverstreke.
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Begin mei had mijn man de tijd en de goesting om eraan te beginnen: een boomhut bouwen voor onze twee dochtertjes! Van tak
tot hut; de meisjes hielpen (keken) mee met het knotten van de
wilg, het verzagen van de takken, het vasthouden en sjorren van
de balken. Een echte ‘dochters-papa activiteit’, heerlijk om te
zien! De boomhut zit gepuzzeld tussen mispel, gelderse roos en
hazelaar; volledig in het groen dus. Kriebelbeestjes, bloesems,
bladeren, een scherpe tak… het maakt allemaal deel
uit van het speelhuisje. “Kijk papa, dat spinnetje
komt eens kijken naar onze boomhut! Dag spinnetje,
vind het je hier mooi?”
Kinderen (en volwassenen) terug dichter bij de natuur
brengen, dat is o zo waardevol!

Scheef bekeken

Gazonder
Er is weinig kans dat u nog minder van
gazon houdt dan ik. Als ervaringsdeskundige
in derderangspelouses heb ik wel recht van spreken.
Wat doet iemand die de opmerkingen over zijn
‘gazon’ met mo(l)shopen, valkuilen, tuinslangen,
slingertakken, bladerbedden, tuintafel, paddenstoelen en onverpakte hondenpoep kotsbeu is?
Iemand ook die zich buurmans gek voelt als die
demonstratief op de eerste mooie dag de lentesfeer
aan flarden maait...
Met de euro’s die hij anders elk jaar aan mest-,
brand-, sproei- en waterstof uitgeeft, schaft hij zich
een zo groot mogelijke hoeveelheid lentebloembollen aan, die hij vanaf september met behulp
van een scherp voorwerp in de grasmat boort en
begraaft. Het wezen sneeuwklokjes, krokussen,
narcissen, hyacinten, blauwe druifjes en tulpen...
ongeveer in bloeiorde. Ze kunnen gratis zijn als je
iemand kent die ze al zijn leven lang staan heeft
en bij wie het niet op duizend bollen min of meer
aankomt. Of soms wordt een mooi stuk bolgrond
plots bouwgrond en kunnen de ter dood veroordeelde bollen van het beton gered worden. Het
volstaat om één bol per plantgat dubbel zo diep
te planten als hij dik is. De meeste soorten krijgen
er elk jaar een kleintje bij, zoals het vroeger bij de
mensen ging. Na de eerstvolgende winter zie je al
vroeg een soort groen boven komen, dat duidelijk
geen gazongras is: ze zijn daar! Je bedwingt dus je
maaizucht en blijft doof voor de bemoeizucht van
familie, vrienden en kennissen! Algauw duiken in
de altijd groene grasmat ongewone kleuren op, zij
het nog spichtig en voorzichtig. Het gras is dan al

té lang naar gazonnormen, maar maaien zonder
bloe(d)(m)vergieten is nu niet meer mogelijk, wat
je helpt om van je kort-en-proper-verslaving af te
komen. Elke dag heb je je ogen vol om uit te kijken
naar weer eens een nieuw knopje. Na de klokjes
komen de krokusjes, die elk jaar bloeien in hun vakantie. Je vraagt je af hoe ze het weten! Het is ook
leuk om een half jaar later te zien waar je tevoren
(niet) hebt geplant. Steun krijg je uit onverwachte
hoek: de bolloze paardenbloemen, madeliefjes en
boterbloemen, die niet goed snappen waar het
maalmonster blijft, durven nu ook hun bloemetjes
tonen, zodat je voor het eerst het mooiste gazon
uit de buurt hebt, al is het iets te smyrna voor de
tapijtfanaten. Half mei, na een tiental uitgespaarde
maalbeurten en nadat de bloemzaden door de
wind in veiligheid zijn gebracht, laat je voor het
eerst het monster los, gelijk met dat van buurman,
om de lawaaiduur te beperken. Eerst een ritje
op stand ‘hoog’. Je vangt de specie op voor de
kippen of mulcht er de groentenbedden mee. Bij
de tweede beurt laat je het maaisel liggen: het gras
en de bollen worden bemest. De pale kleur van je
‘gazon’ wordt na de eerste regenbui snel donkergroen. Op het eind van de zomer plant je nog veel
meer bollen, en je kijkt al verlangend uit naar een
‘silent spring’, goed voor ieders “gazondheid”.

LUC CAPPELLE

Je zult het zelf ervaren: aan een bloembollenpelouse is zoveel te zien, dat de uitgespaarde
‘maaltijd’ goed besteed zal zijn aan kijken, ruiken
en genieten… in alle stilte. ‘Gazonder’ kan niet.
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Beleid

Het areaal van Natuurpunt
in Zuid-West-Vlaanderen

EEN BEDREIGING OF ZELF BEDREIGD?
Begin 2014 kwam het nieuws dat
Natuurpunt voor heel Vlaanderen
de kaap van 20.000 hectare beheerd
natuurgebied had overschreden.
Ondertussen staat de teller al op
22.538 hectare, waarvan maar liefst
15.135 hectare eigendom is van
Natuurpunt. Dat wil zeggen dat
Natuurpunt 1,67 % van de totale
oppervlakte van Vlaanderen beheert.
Maar hoe is de situatie in ZuidWest-Vlaanderen? Vormt het areaal
van Natuurpunt in de regio een
bedreiging voor landbouw, industrie
en wonen zoals steeds beweerd
wordt?
Het Wijmelbroek (3,7 ha):
een mooi voorbeeld van
kwaliteitsvolle natuur in de
buurt
© Patrick De Clercq
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Gebieden in beheer
Daarbovenop beheert Natuurpunt in Zuid-WestVlaanderen ook nog heel wat gronden die eigendom zijn van één van onze partners. In totaal gaat
het om 99,2 hectare (voetnoot 2). Natuurpunt staat
in deze gebieden aan het roer wat betreft beheer en
zorgt ervoor dat de gebieden op een zo natuurlijk
mogelijke manier worden beheerd. Het grootste
gebied dat Natuurpunt in Zuid-West-Vlaanderen
op die manier beheert is de Vaarttaluds in Moen,
goed voor 15 ha.

Gebieden in eigendom
Natuurpunt heeft in Zuid-West-Vlaanderen
(voetnoot 1) in totaal 55,2 ha natuurgebied in
eigendom, verdeeld over 7 verschillende afdelingen.
Natuurpunt heeft deze gebieden aangekocht en
staat in voor de inrichting en het beheer ervan.
Het gaat van hele kleine gebieden zoals de weide
aan de Kwadestraat in Moen (0,1 ha) en de
Natuurtuin Gilbert Desloovere (0,3 ha) over grotere
gebieden als Leiekant - ’t Schrijverke (4,7 ha) tot
Bassegembos (6,0 ha). Het grootste deel van de
eigendommen in Zuid-West-Vlaanderen wordt
gevormd door de soortenrijke valleigraslanden van
de Avelgemse Scheldemeersen (33,3 ha).

Natuurpunt werkt voor dit beheer samen met heel
wat partners. De belangrijkste partner is Waterwegen en Zeekanaal, in totaal goed voor 44 ha. Het
gaat dan steeds om restgebieden die onder impuls
van de lokale afdeling van Natuurpunt een geschikt
natuurbeheer kregen. Ze zijn gelegen langs de Leie,
het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal BossuitKortrijk. Meer specifiek gaat het om volgende
gebieden: de Vaarttaluds (15 ha), de Poeldries
(1,5 ha) en het Braebos (0,4 ha) in Zwevegem, het
Kanaalbos (8,7 ha) in Harelbeke, het Oude Leie
Reservaat (7,4 ha) in Kuurne, de Mandelhoek (7
ha) en de Kikkerpaaiplaats (2 ha) in Ingelmunster,
Leiekant - ’t Schrijverke (2 ha) in Marke en een
deel van de opgespoten Leiemeersen Noordkaai in
Menen (2 ha). Een Zuid-West-Vlaamse delegatie
van Natuurpunt zit jaarlijks twee maal samen met
Waterwegen en Zeekanaal om te overleggen over
dit beheer en de verdere planning af te spreken. In
2014 werden gesprekken opgestart om bijkomende
gronden van W&Z in beheer van Natuurpunt te
geven, maar momenteel liggen deze gesprekken stil.

Beleid ////////

Naast Waterwegen en Zeekanaal zijn de steden
en gemeenten de belangrijkste partner van
Natuurpunt voor wat betreft gronden voor
natuurbeheer. In totaal 23,1 ha van de gronden
die Natuurpunt in Zuid-West-Vlaanderen beheert,
zijn eigendom van de steden en gemeenten. Vaak
gaat het om prachtige kleine gebieden dicht bij
de stedelijke kern die ervoor zorgen dat ook de
bewoners daar van kwaliteitsvolle natuur dicht in
de buurt kunnen genieten. Het Wijmelbroek in
Deerlijk (3,7 ha), De Bramier in Lauwe (5,0 ha) en
De Kleiputten in Kortrijk (6,5 ha) zijn maar enkele
voorbeelden hiervan.
Een derde belangrijke partner voor Natuurpunt is
de provincie. In de regio zijn er twee provinciale
domeinen en in elk daarvan beheert Natuurpunt
meerdere hectares. In de Gavers beheert
Natuurpunt de Villaplasjes en het villabos, de
vlinderweiden en de oeverzwaluwenrand, goed
voor 8,1 ha. In Bergelen beheert Natuurpunt
een deel van de rietkraag en enkele weiden
voor in totaal 4,0 ha. Daarnaast zijn er nog
enkele partners (NMBS, Agentschap Wegen en
Verkeer, Agentschap voor Natuur en Bos,…) waar
Natuurpunt een beperkte hoeveelheid hectares van
beheert.

al voor meer dan 2/3e van de natuurgebieden
zelf moet instaan voor deze beheerkost. Gelukkig
bieden sommige gemeenten, steden en provincie
ondersteuning bij het beheer van hun eigen
gebieden en kunnen we beroep doen op de vele
werkuren van onze vrijwilligers.
Natuurpunt zorgt met haar werking duidelijk
voor het algemeen belang. De vele vrijwilligers
van Natuurpunt in de regio werken hard aan
het beste beheer voor deze natuurgebieden
zodat de biodiversiteit er optimaal van kan
profiteren. Naast de uitbouw van kwaliteitsvolle
natuur ijvert Natuurpunt er zoveel mogelijk
voor deze gebieden toegankelijk te maken
voor buurtbewoners en andere bezoekers.
De aanwezigheid van toegankelijke bos- en
natuurgebieden draagt namelijk in hoge mate bij
aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving,
zeker in een sterk verstedelijkte regio als ZuidWest-Vlaanderen. Voldoende en kwalitatief groen
vervult bovendien heel wat ecosysteemdiensten:
lucht- en waterzuivering, vermindering van
fijn stof, houtproductie, klimaatbuffering,
recreatiemogelijkheden, watercaptatie, leefgebied
voor bestuivers … stuk voor stuk zaken die zorgen
voor een aanzienlijke economische meerwaarde.
Helaas neemt de recreatieve druk in sommige
gebieden zoals de Gavers en Bergelen stelselmatig
toe, waardoor de aanwezige kwetsbare
natuurwaarden in de domeinen steeds meer in de
verdrukking komen. Natuurpunt Gaverstreke en
Natuur.koepel lanceerden vorig jaar daarom het
20-puntenplan voor meer en betere natuur in de
Gavers. Ze blijven ijveren voor een uitbreiding van
beide domeinen.

Ook kleine gebiedjes zoals het
Daalbeekbosje (0,9 ha) in Sint-Denijs kunnen een grote ecologische
waarde hebben
© Danny Deceukelier

In totaal wil dit dus zeggen dat Natuurpunt in
Zuid-West-Vlaanderen 154,4 hectare beheert (55,2
ha in eigendom en beheer en 99,2 ha van andere
eigenaars in beheer)
Van die 154,4 hectare natuurgebied in de regio
die door Natuurpunt wordt beheerd heeft amper
48,9 hectare een erkenning als natuurreservaat.
Met deze erkenning kan subsidie verkregen
worden voor beheer, openstelling of aankopen. De
voorstellen die circuleren om het Natuurdecreet
te veranderen zouden zelfs de erkenning van deze
kleine reservaten onmogelijk maken, zodat deze
ondersteuning helemaal zou verdwijnen!
In ieder geval wil dit zeggen dat Natuurpunt nu
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Beleid ////////

Naast de natuur- en bosgebieden van Natuurpunt
beheert ook het Agentschap voor Natuur en Bos
in de regio zo’n 412 hectare natuur- en bosgebied:
de Avelgemse Scheldemeersen, het Kennedybos
en Preshoekbos in Kortrijk, het Schoondalbos, het
Mortagne- en Orveytbos,… Daarnaast zijn er in de
regio nog enkele natuur- en bosgebieden in privébezit: Spitaalbossen (Anzegem), Hemsrode (Anzegem),
Heulebos en Bellegembos (Kortrijk). Een aantal van
deze gebieden wordt echter niet optimaal beheerd
en zijn ook niet toegankelijk voor het publiek.
Alles opgeteld betekent dit dat ongeveer 1000 hectare of zo’n 2 % (voetnoot 4) van de totale oppervlakte
in Zuid-West-Vlaanderen natuur of bosgebied is.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd
destijds beslist om 15% van het totale oppervlakte
te voorzien voor natuur- en bosgebieden. Het is
duidelijk dat we hier nog mijlenver van verwijderd
zijn. Ter vergelijking; het aantal bebouwde terreinen
in de regio (voetnoot 5) is meer dan 17.000 hectare of
35,6 % en het totaal areaal landbouwgrond (voetnoot 6)
in de regio is meer dan 25.000 hectare of 51,9 % van
de totale oppervlakte.

Bovenstaande tabel toont duidelijk de schaal aan
waarbinnen we spreken. De 55 ha natuurgebied die
Natuurpunt in Zuid-West-Vlaanderen in eigendom
heeft valt in het niets met de 25.000 hectare landbouwgrond in de regio.

Stadsmonitor
Het is niet alleen pover gesteld met het totaal aantal
natuur- en bosgebieden in de regio; er is ook veel te
weinig toegankelijk stedelijk groen. De Stadsmonitor,
die aan de hand van een groot aantal indicatoren de
leefkwaliteit van de centrumsteden in kaart brengt,
geeft dit duidelijk weer voor de stad Kortrijk. Zo
hebben de inwoners van Kortrijk amper 147 ha toegankelijke natuur of bos. Enkel Roeselare doet slechter,
maar daar vindt momenteel een inhaalbeweging
plaats met de realisatie van het stadsbos. Ter vergelijking, in de stad Genk is bijna 17.000 ha natuur en
bos toegankelijk voor haar inwoners, terwijl de totale
oppervlaktes van Genk en Kortrijk amper verschillen.
Deze cijfers tonen nogmaals aan dat dringend werk
moet gemaakt worden van de uitbreiding van het
Preshoekbos.

Conclusie

Het Bassegembos (6,0 ha):
Een grote brok magistrale
natuur in Anzegem
© Nik Dooms

Natuurpunt in Zuid-West-Vlaanderen
beheert in totaal bijna 155 hectare. Doelstelling hierbij is steeds om kwaliteitsvolle én
toegankelijke natuur te creëren. Natuurpunt
zal er alles aan doen om dit areaal in de
komende jaren uit te breiden omdat iedereen
gewoon het rècht heeft op kwaliteitsvolle
natuur dicht in de buurt. ■

Voetnoten
1: Met Zuid-West-Vlaanderen worden volgende 15
steden en gemeenten bedoeld: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne,
Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik,
Wevelgem en Zwevegem.
2: Natuurpunt Waregem beheert 4 hectare van de
Gaverbeekse meersen die in Zulte, Oost-Vlaanderen
gelegen zijn. Deze werden ook mee opgeteld in deze
berekening.
3: Er is een lichte overlap in de oppervlaktes van de
Provinciale domeinen en de gebieden die Natuurpunt
beheert. Deze overlap is maximaal 12,1 ha.
4: Schatting op basis van optelsom. Concrete cijfers zijn
nergens te vinden.
5: Bron: Statbel, 2012
6: Bron: Mestbank, 2012
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Een actief voorjaar!

EEN GREEP UIT DE WERKING VAN NATUURPUNT EN
NATUUR.KOEPEL VZW IN ZUID-WEST-VLAANDEREN
AFGELOPEN MAANDEN:
→ In

Brugge ging er een
openluchtfototentoonstelling
door van het Platform “Boerderijen, geen veefabrieken”,
met Natuur.koepel deden we
hieraan mee. Verschillende
steden en gemeenten toonden ondertussen interesse
voor deze tentoonstelling
over dieren en grootschalige
vleesindustrie. Mogelijk kun
je de tentoonstelling de
komende maanden dus nog
op een andere plaats gaan
bezoeken.

© Katty De Wilde

↖We

hielden ook een natuuractie in het Schrijverke te Marke met oproep
naar minister Schauvliege om de aankoopmogelijkheid en beheer van kleine
natuurgebieden verder mogelijk te maken. Drie dagen later was de spandoek
al gestolen, maar wij gaan door want tot op vandaag is hierover geen zekerheid
en ziet het er niet goed uit voor het natuurbehoud in Vlaanderen.

© Kristina Naeyaert
↑ Ook

dit jaar broedden de slechtvalken in een slechtvalkenbak in Harelbeke.
Er werden dit jaar 3 jongen grootgebracht en nadien geringd. Met de jaarlijkse
slechtvalkenbabyborrel van onze vogelwerkgroep willen we het geïnteresseerde
publiek laten kennis maken met de natuur dichtbij.

© Kristina Naeyaert
↖

Bissegem - project Groengebied Ghellinck: Met Natuurpunt brainstormen we
rond een toekomstig ecologisch stadsparkbos voor Bissegem: het Groengebied
Ghellinck begint te kiemen.
© Kristina Naeyaert

← Reeën

in Preshoekbos gespot - het Preshoekbos vraagt dringend uitbreiding.
Natuur.koepel vzw zal de volgende maanden en jaren blijven actie voeren voor
het realiseren van het ganse stadsrandbos. Momenteel ziet het er naar uit dat
dit project volledig stil ligt. De foto toont een mannetje ree gefotografeerd met
wildcamera in het Preshoekbos.

© Yves Gevaert
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↓

Actie in het Wijmelbroek te Deerlijk: Samen met Lize Feryn hielden we in april een actiemoment in natuurgebied Wijmelbroek te Deerlijk voor behoud van onze
natuurgebieden. © Nik Dooms

↑Hans

en Patrick op de petitiestand in Wevelgem: Natuurherstel voor de Leievallei: al
meer dan 13.500 mensen zetten hun handtekening voor meer natuur in de Leievallei.
De natuurgebieden van Patersmote in Kortrijk en Posthoorn in Wevelgem zijn echter
meer dan ooit bedreigd. Wij blijven actie voeren. © Kristina Naeyaert

↓

Nieuwe ooievaarspaal in de Leievallei te Marke: Welkom ooievaar! De eerste ooievaarspaal met nestgelegenheid van de ooievaar in de Leievallei in Marke is een feit. Nu
nog meer natuur met het project Rivierherstel Leie. © Kristina Naeyaert

↓↓
↑↑Wilde

bijenwerkgroep: zo’n 35 cursisten volgden de cursus wilde
bijen. De hoornaar, onze grootste wesp was één van de vondsten op
een veldexcursie. © Kristina Naeyaert

De Wilde Floraliën in Moen: orchideeënpracht in Moen op de kanaaltaluds van Bossuit- Kortrijk – daar maken we graag feest rond in Zwevegem! © Els Pauwels

↑Dag

van het park in Deerlijk: was volop genieten van “natuur in de
buurt”, dank zij de werking van Natuurpunt werden er echte natuurparels gerealiseerd. © Kristina Naeyaert

↓

Steenuilenwerkgroep: Onze steenuilen werkgroep in actie: Yves en
Eline plaatsen een nieuwe nestkast in het Bergelendomein te Gullegem. © Kristina Naeyaert
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DE VERSE PLANTENEXTRACTEN VAN ladrôme: UW TERECHTE KEUZE!

• gemaakt van biologische kruiden, indien
mogelijk onmiddellijk verwerkt na de oogst
• exact aangemaakt volgens de voorschriften
van de farmacopee
• dragen europees biologisch kwaliteitslabel
• op basis van biologische alcohol
ladrôme is sinds jaren ook Uw vertrouwde leverancier van andere bio kwaliteitsproducten: bloesemessences
volgens Dr. Bach, essentiële oliën, kruidensiropen, propolisproducten, fyto-aromatische complexen,
kruideninfusies en hydrolaten. info@mannavita.be - www.mannavita.be - www.drome-provencale.com

Groene apps

Fietsen langs knooppunten

KRISTOF WAELKENS

De voorbije maanden is er heel wat commotie ontstaan
over de plannen van de Vlaamse overheid om de
beloofde 500 hectare watergebonden groen in de
Leie-vallei te herleiden naar 300 hectare of nog minder
zelfs. Pareltjes van gebiedjes dreigen zelfs helemaal te
verdwijnen in onze regio. Er is volgens onze ministers
geen draagvlak voor groen in de vallei van de Leie.
Wel ik dacht waarom eens geen app voorstellen waarmee de mensen het groen langs de Leie zelf kunnen
ontdekken. De voorjaarsklassiekers zitten er op dus op
en we hebben weer tijd om zelf ons stalen ros van stal
te halen om een fietstochtje te maken.
‘Fietsen langs knooppunten’ is een app die alle fietsknooppunten van Toerisme Vlaanderen weergeeft. De
app is heel eenvoudig in gebruik. Eenmaal gedownload,
geef je het systeem toestemming om je locatie te gebruiken. Je krijgt twee opties: ‘Plan je route’ of ‘Mijn routes’.
Kies je voor ‘Plan je route’, dan krijg je een kaartje met
daarop alle knooppunten bij jou in de buurt. Starten
doe je heel eenvoudig door op het knooppunt te
drukken waar je wil starten met je tocht. Daarna voeg
je steeds knooppunten toe tot je op je eindpunt bent.
De app toont onmiddellijk de lengte van het traject en
een volle lijn toont het traject op de kaart. Het systeem
doet suggesties voor een volgend knooppunt (streeplijn).
Kies je voor ‘Bewaar’ dan kan je je route een naam
geven. De app geeft de route automatisch een nummer
dat je kan gebruiken om het traject op een ander device
te downloaden, bv. je smartphone.
Heb je een fantastische route gemaakt dan kan je heel
eenvoudig het routenummer delen met je vrienden.

Op die manier kunnen zij ook genieten van jouw werk.
Om het traject van iemand anders te downloaden ga je
naar ‘Mijn routes’. Je krijgt een overzicht van de routes
die je zelf gemaakt hebt, maar klik je rechtsboven op
het + symbool, dan kan je een routenummer ingeven.
Je krijgt een kaartje van het traject door op ‘Lijst’
rechtsboven te drukken krijg je een overzicht van de
knooppunten en de afstand.
Er zitten nog enkele leuke extra’s in ‘Mijn routes’. Heb
je eenmaal een route gekozen dan krijg je onderaan
het scherm een groene balk. Klik je op de pijltjes in het
midden dan krijg je enkele nieuwe opties. Je kan offline
kaarten downloaden, een foto nemen langs je traject
en die toevoegen, info delen via social media of je kiest
voor ‘Settings’. Hier kan je POI’s (point of interest)
aan je kaart toevoegen zoals het dichtstbijzijnde
station, eet- en drankgelegenheden of een apotheek.
Weinig inspiratie? Kies een startpunt en kies voor
de optie ‘Lus’. De app doet zelf voorstellen op
basis van afstand. Je kunt routes kiezen die telkens
tussen twee afstanden liggen bv. routes tussen 20
en 30 km.
Is deze app bruikbaar in het veld? Doordat je de
route offline kunt gebruiken is deze app zeker
bruikbaar om een fietstochtje te plannen en van
de natuur te genieten. Het leuke aan de app is
dat je hem niet alleen afzonderlijk kan kopen
maar ook in een pakket. Ga je soms in Nederland
fietsen, dan kan je een pakket kopen met als extra
app ‘Fietsknooppunten planner Nederland’. Ben je
eerder een wandelaar dan bestaat een pakket met de
app ‘Wandelknooppunten
planner’. Ben je een diehard
fietser en wandelaar
Sturingsprogramma: Apple
dan kan je opteren voor
Voor Android bestaat een alternatief, namelijk ‘Fietsknoop’
het pakket met de drie
Gebruiksapp’s. ■
vriendelijkheid:
Visueel:
Prijs:

(op tablet boet je in aan grafische kwaliteit)

Apple
voor afzonderlijke app
voor bundel
Fietsknooppunten Vlaanderen: 3,99€ - Bundel (fietsknooppunten
Vlaanderen-Nederland): 6,99€ - Bundel van 3 app’s: 9,99€

Android
(gratis)

Apple

Android
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Afrikaanse kastelen

Magda Callens (Zwevegem) bezocht in november 2014 Ethiopië. Ze reisde met de reisorganisatie Joker,
met elf reizigers en een begeleidster. Het team focuste zich op twee totaal verschillende regio’s: het
orthodox-christelijk noorden en het zuiden met zijn tribale stammen.
gen. Het gebruik was aan het
uitsterven, maar ze ondervonden
dat er geld mee te verdienen viel.
Sindsdien lijken ze het weer meer
en meer te doen, enkel om tegen
betaling op de foto te staan met
toeristen. 20 cent per foto. We
hadden daar echt het gevoel dat
we stonden te kijken naar een
groot toneelspel.

YANN FERYN

WAT IS ONZE WERELD
MOOI. MET DEZE RUBRIEK WILLEN WE ONZE
HORIZON WAT VERLEGGEN. WAT IS ER QUA
NATUUR TE BELEVEN
BUITEN DE GRENZEN
VAN ZUID-WEST-VLAANDEREN? WE KIJKEN EVEN
MEE OVER DE SCHOUDERS VAN STREEKGENOTEN TIJDENS EEN
BUITENLANDSE REIS.
Wie ook een mooie natuurreis
maakte of iemand kent die
een aangrijpend buitenlands
natuurverhaal kwijt wil, kan
dit mailen aan
yann@natuurkoepel.be.

Klimop: Ethiopië doet me op

Magda: Kolonisten hebben ze

het eerste gezicht denken aan
saheltoestanden. Wat trekt een
mens aan om dat te bezoeken?

daar niet gekend. Het land werd
nooit gekoloniseerd – als grote
Afrikaanse uitzondering – waardoor het zijn eigenheid en zijn
taal, het Amhaars, heeft kunnen
bewaren. Dat Amhaars is voor
ons onleesbaar. Het lijkt op het
Arabisch, maar ik vind het mooier,
net hiërogliefen. Precies omdat
het nooit werd gekoloniseerd,
dragen ze helemaal geen haat
tegenover blanken. Het is een erg
verdraagzaam en vriendelijk volk.

Magda: Pas op, het is een
verrassend groen land, bovendien
met een zeer rijke cultuur. Ik
reisde ernaartoe voor die cultuur
en kreeg er de natuur gratis bij.
Verrassend genoeg is Ethiopië een
topper qua bouwstijlen. Die zijn
gebaseerd op een oude orthodoxchristelijke cultuur die bloeide van
het jaar 1000 tot pakweg 1700.
Ik bezocht er rotskerken uit 1000
- 1200, maar wonderlijk genoeg
ook kastelen uit 1400 - 1600.
Klimop: Kastelen in Afrika, hoe
komen die dingen daar?
Magda: Daar waren dynastieën van koningen, net zoals in
Europa.

Foto’s: © Magda Callens

Klimop: Hebben de kolonisten
dat dan niet kapot gemaakt?

Klimop: Dit zag je in het
noorden, maar je vertelde dat je
ook het zuiden bezocht.
Magda: Inderdaad, daar deden
we een rondreis met jeeps en
bezochten we een zestal stammen,
elk met hun eigen stamhoofd,
gebruiken en taal. Sommige
stammen vechten onderling nog
oorlogen uit omwille van
veediefstal bijvoorbeeld.
Klimop: Waren die bezoeken
niet confronterend?
Magda: Voor ons of voor hen?
Klimop: Voor beide?
Magda: Eigenlijk voor beide.
Het negatieve aspect was dat
sommige stammen, zoals de
Mursi, bekend om hun lipplaten,
enkel uit waren op ons geld. Die
lipplaten zijn zware verminkin-
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Klimop: Waren er ook stammen
waar het er wat gewoner aan toe
ging?
Magda: We vonden ook
stammen die oprecht trots waren
op hun cultuur en dat ook graag
toonden zonder bijbedoelingen,
bijvoorbeeld bij de Konso, een
grote stam van zo’n 30.000
mensen, verspreid over een
dertigtal dorpen. Zij hebben een
koning en die hebben we mogen
ontmoeten. We hebben er een
uur mee gepraat. Dit was een
mega ervaring. Het was een ongelooflijke persoonlijkheid. Hij was
een nazaat van een koninklijke
dynastie. De man had burgerlijk
ingenieur gestudeerd in Addis
Abeba, de hoofdstad van het land.
Hij werkte daar ook enkele jaren,

Uit de wereld ////////

“

”

WE PRAATTEN EEN UUR MET DE KONING.

maar werd teruggeroepen toen
zijn vader stierf. De man sprak
perfect Engels, deed zijn job in de
hoofdstad ontzettend graag, maar
hij heeft toch het koningschap op
zich genomen met als missie een
brug te slaan tussen de moderne
maatschappij en de cultuur van
zijn volk. Zo wil hij de mondeling
overgeleverde tradities van zijn
volk schriftelijk documenteren,
zodat deze niet verloren zouden
gaan.

Klimop: Is het er zo arm als te
zien is op de sahelposters van in de
jaren 1970?
Magda: Er zijn weinig dikke
mensen, maar er heerst geen
honger. De zuidelijke mensen zijn
de zwarte mensen zoals wij ons
die voorstellen, de noordelijke
Ethiopiërs zijn van een ander type,
naar het schijnt door vermenging
met mensen uit Jemen. Het is een
mooi volk!

natuurtochten
Klimop: Klimop is een natuurtijdschrift, en jij bent bestuurslid bij
Natuurpunt afdeling Zwevegem.
We mogen veronderstellen dat ook
de natuur je aandacht trok?
Magda: Wees gerust. In het
noorden bezochten we een
prachtig natuurgebied, de Simien
Mountains. Daar leven enkele
endemische diersoorten: Ethiopische wolven, die we wel niet te
zien kregen, Ibex-steenbokken op
rotsachtige gebieden en Geladaapen, plantenetende dieren met
lange witte haren die leven in de
koude bergen.

Klimop: Koud?
Magda: We zaten daar wel dicht
bij de evenaar, maar we vertoefden

in dat gebergte op een serieuze
hoogte. Onze lodge lag op 3.260
meter hoogte. Daar kan het echt
fris zijn. Toen we er overnachtten,
bemerkten we dat het ’s morgens
gevroren had.

Klimop: Heb je ook op de
vogels gelet?
Magda: Ik herinner me een
rotsrichel, hoog boven een wijde
vallei. We keken daar neer op de
cirkelende roofvogels beneden.
Een uniek beeld. De vogels
kwamen stilaan tot op onze
hoogte zweven om dan verder af
te zeilen.
Klimop: Heb je ook andere
biotopen bezocht?
Magda: Zeker, het noorden is
rijk aan water. Je vindt er grote,
prachtige meren. We hebben er
drie boottochten gedaan. De randen van de meren zijn omzoomd
met rietvelden. In sommige meren
liggen eilandjes. Op enkele ervan
staat een orthodox kerkje, zoals
we bijvoorbeeld zagen in het
Tanameer. In de boten konden we
dan weer genieten van nijlpaarden,
krokodillen, Kleine flamingo’s,
maraboes, reuzenreigers, hamerkoppen en allerlei kleinere
steltlopers zoals steltkluten, Heilige
ibissen, krokodilwachters, noem
maar op. Er was daar zelfs een
meer waar duizenden Europese
kraanvogels komen overwinteren.
Die vogels kwamen meer bepaald
uit de Poolse populatie!
Klimop: Zijn er ook dieren te
zien rond de dorpen en langs de
wegen?
Magda: Reken maar: geiten,
koeien, schapen en ezels lopen er
zomaar op de weg! Als we daar
vroegen hoe lang we nog moesten

rijden, antwoordde de chauffeur
iets als “Drie uur, afhankelijk van
het aantal koeien op de weg”.

Klimop: Waren de banen een
beetje OK?
Magda: Vreselijk waren ze. Zo
deden we eens vier uur over honderd kilometer. Vaak moesten we
dan slalommen rond putten. Soms
moesten we wel door die putten
rijden, en dat kon niet vlugger dan
aan een slakkengang.
Klimop: Herinner je je ook
speciale planten ginder?
Magda: Planten zijn niet echt
mijn ding, maar het viel me op dat
heel wat kamerplanten van ons
daar in het wild voorkomen,zoals
de kerstster bijvoorbeeld.

natje en droogje
Klimop: En culinair. Is de goed
bewaarde cultuur ook aan tafel te
ontdekken?
Magda: Ze hebben een heel
eigen keuken: ze bakken een grote
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PUBLICATIES
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inverde webshop publicaties
√
√
√
√

kwaliteitsvolle publicaties over bos-, groen- en natuurbeheer
voor professionelen en amateur natuurliefhebbers
snelle levering
veilig betalen

www.inverde-shop.be

inverde: forum voor groenexpertise | Koning Albert II-laan 20 bus 22 | 1000 Brussel • info@inverde.be • www.inverde.be

Natuurpunt Optiekshop
Sights Of Nature
Pieter De Conincklaan 108
8200 Brugge
T 050 31 50 01
F 050 31 68 47
www.sightsofnature.be

www.kiteoptics.com

Adv_Klimop_2015.indd 1

VOLG ONS OP FACEBOOK
www.facebook.com/sightsofnaturebvba

25/11/2014 16:06:38
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// BELEEFREIS NAAR ETHIOPIË
NOVEMBER 2015

REIS NAAR DE BAKERMAT VAN DE MENSHEID EN EEN MODEL VOOR AFRIKAANSE ONTWIKKELING.
PROGRAMMA: CULTUUR, NATUUR EN ONTWIKKELING
We bezoeken met een busje de culturele, archeologische en religieuze hoogtepunten in de hoofdstad Addis Abeba en in het Noorden.(Axum,
Gondar en Lalibela)
We bezoeken het natuurreservaat Simien Mountains, de machtige watervallen van de Blauwe Nijl en het enorme Tanameer.
We bezoeken ook enkele ontwikkelingsprojecten en overhandigen de solarcookers van Sol Suffit vzw aan Caritas International.
PRAKTISCH
Vertrek op 31/10 te Zaventem met de nachtvlucht van Ethiopian Airlines, de veiligste van Afrika, en terug op 14/11.
Prijs per persoon: 2000 euro (indien groep van 15). Toeslag single room 265 euro.
Inbegrepen: Alle ontbijten, waterflesjes, alle ingangtickets, fooien, vervoer, Engelstalige gidsen, vluchten, boottocht, koffieceremonie en
afscheidsdiner met traditionele muziek.
Niet inbegrepen: andere maaltijden, reisverzekering
		
Reisorganisatie ter plaatste in handen van Dynasty Ethiopia Tours van Bogale Abbey Reisbegeleiding door Jan Dhaene
Info & inschrijven Jan Dhaene (0475776990 of jandhaene@telenet.be)

zurig smakende pannenkoek, de
injera, gemaakt van het zaad
van teff, een gewas dat familie
is van de liefdegrassen. Die
injeras dienen ze op met linzen,
pikante kruiden, een paar soorten
bonen, en zo. Je wordt dan
geacht om met een stukje van
de pannenkoek de groentjes op
te pikken. Erg lekker, hoor, en
voor vegetariërs gewoonweg het
einde... Daarnaast vind je veel
Italiaans geïnspireerde gerechten:
pizza’s, pasta’s enzovoort. Dat
komt doordat Mussolini in de
tweede wereldoorlog het land
bezette. Blijkbaar heeft hij er ook
wat positief achtergelaten. Verder
is er ook veel vis, vooral rond de
meren, en ook schapenvlees en
geitenvlees, maar nooit varkensvlees.

Klimop: En de gebruikelijke
Klimopvraag, kun je er ook wat
drinken?

Magda: Ze hadden een drietal
pilssoorten– maar die heb ik niet
geproefd – en een ondrinkbare
inlandse wijn. Het land is vooral
bekend voor de koffie, die ze
klaarmaken op ceremoniële wijze.
Ze branden de koffie in het bijzijn
van de gasten, ze stampen de
koffiebonen met een vijzel en dan
laten ze het koffiepoeder borrelen
in kokend water. Mensen die
graag koffie drinken, verklaarden:
deze koffie is wel sterk, maar
nooit bitter. Ik kan het niet weten,
want ik ben geen koffiedrinker.

Klimop: Ook niet? Je moet daar
toch iéts gedronken hebben?
Magda: Heel veel water en ’s
avonds een ouzo, een anijshoudende drank. Dat lust ik wel. Ik
had dat drankje leren kennen op
een eerdere reis in Griekenland.
Klimop: Dat is dan voor een
andere editie. ■

TIPS
• Joker: Het was de tweede keer dat Magda met Joker Kaap
46 meeging. Je moet 46 jaar zijn om mee te mogen. Dat
heeft als voordeel dat je met leeftijdgenoten reist. Er is ook
altijd een sociaal aspect aan die reizen. Op deze reis werd
bijvoorbeeld een school bezocht en ook een project rond
straatkinderen. De catering en slaapgelegenheid is meestal
basic en niet te duur, maar het geld dat eraan wordt besteed,
komt ten goede aan de bevolking. Magda vindt dit een pluspunt.
• Alleen reizen: Het land is bereisbaar zonder organisatie.
De criminaliteit is er laag. Niemand van de groep werd bestolen. De mensen zijn doorgaans niet opdringerig. De eerlijke
omgang met mensen blijkt een deel van hun godsdienstcultuur.
• Vervoer: Via lokale reisagentschappen kun je een chauffeur
en een jeep huren.
• Info: Bij de voorbereiding van de reis, las Magda vaak reisverslagen in het tijdschrift Reiskrant van het alternatief reisinformatiecentrum Wegwijzer (Brugge). Het centrum organiseert
jaarlijks een reisbeurs voor de alternatieve reiziger.

Internet
• www.joker.be/nl/kaap46
• www.wegwijzer.be
• contact reiziger: magda_callens@skynet.be
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Dichter bij het water

POËZIEBOOTTOCHT OP DE LEIE
De Leie is een onophoudelijke inspiratiebron voor
kunstenaars. Door de eeuwen heen heeft de rivier
zielen beroerd. Tot op het moment waarop de Leie
door de verstedelijking werd weg gemoffeld in de
plooien van de stad.
Het duurde tot het einde van de twintigste eeuw
vooraleer de stad de rivier weer in zijn armen sloot
en nu, al bijna twee decennia ver in de eenentwintigste eeuw, is de Leie in Kortrijk weer in haar volle
glorie te bewonderen. Ook in Harelbeke en Menen
richt de stad zich met grote op touw staande
infrastructuurwerken weer naar de rivier.
Maar wat gebeurt er met de rivier
buiten de stadsgrenzen? Daar waar
de schilders en dichters langs de
oevers van de Leie hun muze volgden?
Hier en daar zijn er nog dichterlijke
plaatsen te vinden. Even goed zijn er
stukken waar er nauwelijks nog iets te
merken valt van de charmes van toen.
Beleidsmensen zetten hoog in, er wordt
gepraat over rivierherstel. Dat gaan
we doen. We verbinden de Seine over
de Leie met de Schelde en geven ook
weer ruimte aan natuur in de Leievallei.
Maar dan blijkt die ruimte al zo vaak
geclaimd en gebruikt en wordt de
herwaardering in een kleinere dimensie
geduwd.
En toch, vanop het water klinkt de roep
van de rivier luider dan ooit. Kunnen
we voor het rivierherstel ook verder
gaan op het elan waarmee de rivier
weer in de stad werd geïntegreerd?

Op de oude tjalk ‘Uit nood gedreven’ (what’s in a
name …) varen we van uit de stad naar de buiten
en terug, en onderweg vertaalt rivierdichter Yves
De Bosscher de verlangens en de verwondering van
en over de rivier in poëzie. Stap mee op de boot en
laat je in vervoering brengen. Want zoals Yves het
met een eenvoudige haiku stelt:

Van op een oever
Heeft nog nooit iemand gevoeld
Hoe een rivier stroomt

Wanneer:

Zondag 6 september 2015,
telkens om 9u00, 14u00 en om
17u00
Maximaal 15 mensen per vaart.
Deelname: 3 euro per persoon, 1,5 euro
voor kinderen jonger dan 15
jaar.
Inschrijving: Mailtje sturen met contactgegevens naar hans@natuurkoepel.
be of 056/36 28 04 en
inschrijvingsgeld overschrijven
op rekeningnummer van Natuur.
koepel vzw: BE45 7755 7540
1189
• http://www.kortrijk.be/de-grote-verleieding/agenda/e/
natuur-koepel-vzw-op-poezieboottocht-langs-deleie/26988973-09c5-4619-8dd1-29f49764788e
• www.dichterbijhetwater.be
• www.natuurkoepel.be
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begonnen de pootjes al wat vervaarlijk naar buiten te
glijden. Ze keken rond, een paar vanachter hun zonnebril,
begonnen te chillen, geen één had de zwarte roodstaart in
’t snotje die amechtig zijn tweede strofe inzette, vergezeld
van een koerende, ronddraaiende stadsduif. Zou die aan
het baltsen zijn? M’n vriend en ik namen nog een slokje
Duvel. De tweede tournee arriveerde. “Haah”, die kon wat
langer mee, maar toch. Het kleinste kind weet hoe rap een
flonkerend pintje op een zonnig terras desintegreert naar
een schuimloze gele drab.

Zwarte roodstaart
© Christian Vandeputte

Zomer te Irma’s! Dit staat synoniem met het terrasje buiten
op een decor van gele, groene velden en weilanden. De
zaak is windbeschut, je kan zowel uit of in de zon zitten, er
is schaduw van een eeuwig ruisende populierenrij en de
zwarte roodstaart op het dak geeft ‘van jetje’. Opwekkend
boerenzwaluwgekwetter bovenop koeiengeloei. Een klein
paradijsje om je pintje, trappist of ijsje naar binnen te werken. Het enige minpunt was de kwaliteit van het meubilair:
fragiele PVC-brol waarbij de geringste trap tegen tafel de
lading glazen-met-inhoud doet omkieperen en waar menig
obees persoon het stoeltje onder zijn lijf doet toeplooien.
Elkeen kent die rommel.
Enfin, de zon scheen, ’t was vrijdag, late namiddag. Geen
kip die nog aan werken dacht. Met veel lawaai, typische
insiderjokes en veel en luid gelach, ging een mannenbende
zich gaan neerzetten. Er zou wat gerstenat vloeien het
komende uur, zoveel was zeker. De frieten waren voor later
maar stonden zeker op het programma. Veel gezonde dingen stonden daar niét op. Aan de roodverbrande nekken,
kuiten, T-shirts met reclame en camionnetjes met ladders,
was te zien dat het hier geen boekhouders betrof. Op
tafel verzamelde zich een lading smartphones, aanstekers,
sigaretten, sleutelbossen,.. in vroeger tijden zette een man
zijn jachtwapens achter de deur, klaar! Het survivalpakket
van tegenwoordig zou onherkenbaar zijn voor een normale
man uit een normale eeuw, de 17de bvb.
Irma kwam anticiperend buiten, versnelde pas, met een
lading schuimend, ijsgekoeld goud. Deze bende liet je niet
wachten, zeker niet op hun eerste pintje. Zowel de plateau
als de draagster ervan werden goedkeurend bekeken.
“Zo”, voila zie”, geroutineerd tikte Irma de zes pinten op
tafel. “Alles goed met de mannen?”.
“Ja zulle, perfect! Wèet je, breng maar per kerende de
tweede tournee”. In een seconde of 5 waren de pinten
geleegd in 6 dorstige maagdarmstelsels. Vast stramien,
Irma ging ze direct gaan tappen,.. als haar man er al niet
mee bezig was tenminste. De mannen leunden achterover,
in zoverre hun stoeltjes dat toelieten. Van sommige
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In de verte kwam een tractor met sproeimachine aangesneld, achternagezeten door een gigantische stofwolk. De
voorzijde zag eruit als een rallyauto uit den Dakar en
het lawaai deed ook denken in die richting. De Peter in
aantocht! Hij zag zijn clubje op het terras zitten en sloeg
direct zijn remmen blok. Ieeeeeiiiieieiiei!!.. Met piepende
remmen kwam het gevaarte in een zandstorm tot stilstand.
Een bejaard koppel, zomers traag fietsend uit de andere
richting – de vrouw in fluohesje – ontweek in een gevaarlijk
paniekmaneuver, waardoor ze bijna in de tegenoverliggende baangracht belanden. Het liep goed af en ze
passeerden met de man ostentatief hoestend doorheen
het vele stof. Met één krachtsprong stond Peter vanuit de
cabine op de beton. Atletisch gebouwd, smartphone op de
riem en een zonnebril die doorliep tot tegen zijn oren. In
lichte bodyguardtred liep hij op het gezelschap toe, ontblote
schouders, bruingebrand, ladykiller, dat zag je zo... Nobody
is going to tell this guy any shit. Het waren dees dagen zeker
geen kromgebochelde boerkes meer met vieze stofjasjes, die
met een schoffel op pad gingen.
“Jooohh,.. elk zijne goendag!”, klonk het nonchalant. Peter
ging er maar eens bij zitten, het pintje was al besteld, meer
nog, het kwam er al aan. De berg accessoires op tafel
groeide nog wat hoger, de zonnebril verhuisde naar de
haardos.
“Weer ons eten vol gif aan ’t pompen, zie ik”, stak er al
één het vuur aan de lont. Maar Peter was niet onder den
indruk. “Jaat jong, wilde gij nog eten hebben morgen, hé?
Zonder behandeling, geen eten meer hé, dan moogde
tussen die koeien gaan staan daar… gras meefretten!”. Wat
voorzichtig gelach. Er stonden in de wei, waar Peter met
zijn kin naar wees, inderdaad een koe of 5 aandachtig mee
te kijken. Niet dat zo’n beest veel anders kan kijken. Wat
moesten ze eigenlijk denken van ons? We gaan het nooit
weten…
“Patatten”, klonk het, “Patatten moeten 12 keer per groeiseizoen gesproeid worden, maar dat is niet meer gelijk vroeger
hé. We hebben nu van de kleine flesjes, zo groot als een
fleske neusdruppels, met product genoeg voor één hectare
patatten”. Even stilte, zoiets moet men laten bezinken. “En
denkte gij dat dat vergif is? Nee! Dat zijn moleculen die op
andere inwerken in de plant, en ze zo sterker maken tegen
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de meeldauwplaag.. Dat werkt niet meer van al buiten,
maar van al binnen”. Pok! De pint leeg op tafel.. maar
er waren er meer in aantocht. De voltallige staf stond nu
voltijds in dienst van die éne tafel. De rest van ’t clientèle
kwam er niet meer aan te pas. Gelukkig hadden wij enige
strategische reserve ingeslagen…Irma kwam gezwind met
een ‘bordje gemengd’ aanrukken, geflankeerd door een
pollepel hete mosterd. Haar wederhelft volgde haar op de
voet met een verse plateau pilsjes, allen gemarkeerd met
serieuze condensaanslag.
“Al dat gesproei...”, mijmerde er een, “... is voor niet veel
goed denk ik. Die van ons kookt meer en meer biologisch,
vegetarisch ook. En ‘k moet toegeven dat ’t niet tegenvalt”.
Dit weekte enige commotie los.
“Komaan, geen biefstuk meer? Geen koteletje?”
“Misschien nog nu en dan ne cervla, of een frikandel, zit
toch geen vlees in!”
“Consistentie met groenten? Is’t al?”
“En toch is ’t OK”, beweerde de part-time vegetariër, “Niet
voor alle dagen, maar zo’n paar keer per week kan zeker
passeren”.
Toen de consternatie wat wegebde, schraapte Peter even
zijn keel. “Dus als ik het goed voorheb eet gij patatten
met wat taarten drek”, zei hij grinnikend, “zoiets gelijk die
beesten daar leggen”. Weer ging zijn kin richting koeien.
Bulderend gelach. Die beesten fronsten nog wat meer,
dacht ik. Totaal geen gevoel voor humor.
Plots rinkelde Peters telefoon. “Hallo! Met Peter, ja, zeg
maar..”. Hij stond op en begon luid pratend de straat op
en neer te lopen. Irma bracht ondertussen een schotel naar
buiten met een warm hapje zo bleek. Happy hour time!
“Pas op jongens! Het komt uit de oven, GLOEIEND
HEET hé. ’t Is een probeerselke, bio-hapje zonder vlees,
op basis van tofu, smakelijk! Kijk uit voor uw vingers.” Met
zijn allen zaten we – handen op de rug en hologig - naar
die rare, vormloze, geelgroene, gebakken, dingetjes te
kijken, precies of het Marsmannetjes waren... Even geduld
dus en straks flink blazen. Peter knipte zijn telefoon uit en
kwam terug zitten. In één vloeiende beweging nam hij zo’n
object en stak het in één keer nietsvermoedend achter zijn
kiezen.

“WAAAH..!!!” Als door een wesp gebeten vloog hij recht en
spuwde het uit. Helaas was het terrasmeubilair daar niet
op berekend. De tafel waartegen hij stootte maakte een
bokkensprong en veroorzaakte een schuimende tsunami
uit alle omvallende bierglazen, op dat moment nagenoeg
met volledige inhoud. Iedereen vloog recht en probeerde
nog vlug zijn smartphone of whatever uit de schuimgolf
te grabbelen. Chaos compleet.. Krak, ging een bierglas
aan diggelen. Een stoel of twee tegen de vlakte. Uit de
populieren sloeg luid protesterend een ekster op de vlucht.
“Potverdorie! WAT WAS DAT?” Peter keek woest naar
beneden en ontwaarde een glorieuze natte vlek op die
plaats waar niemand ze wilt hebben. Hij werd er alleen
nog kwader van. De hapjes – plots afgekoeld – dreven
op het bier dat een druipgordijn veroorzaakte over de
tafelrand. Er viel bitter weinig te redden.
“Schrijf mijnen boel maar op!”, schreeuwde Peter naar
Irma, die aangesneld kwam met een natte handdoek,
“Moet weg!”. In zevenmijlsstappen vloog hij naar zijn
tractor, startte en vloog drie seconden later met luid geraas
de macadam op. In een mum van tijd was ie uit het zicht
verdwenen. Op ons terras was de gemoedelijke stemming,
na wat gedweil en geveeg, vlug hersteld. We bestelden
ons nog wat, nu kon het weer en lieten de onvervangbare
avondsfeer langzaam op ons afkomen. De mannen
maakten zich stilaan op voor het plaatsen van een grote
bestelling friet, bij een nog aan te duiden Chinese vrijwilliger. De hapjes waren helaas op.
In de wei begon de mini-kudde hoogdringend te loeien.
Dat ze maar rap gemolken werden. Dan kon de rust voor
een derde keer op ons neerdalen; vond ook de krassende
roodstaart.
Eéntje-nul voor den bio... Zouden ze het wel beseffen daar,
die herkauwende groene taartleggers in de wei?
KAPITEIN BIO

■
© wikicommons
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Vogels in onze streek
ZOMER 2014

De highlights van een seizoen vogels kijken in Zuid-West-Vlaanderen.
Dit artikel is een korte samenvatting van wat tijdens een seizoen werd gezien in onze streek. Het gaat hier enkel
om zeldzaamheden of uitzonderlijke aantallen. De tekst heeft niet de ambitie volledig te zijn. Wie de volledige
overzichten wil zien, kan terecht op ons eigen regioscherm van waarnemingen.be: www.vwgzwv.waarnemingen.be. Zet gerust ook jouw waarnemingen op die website. Zowel opmerkelijke gegevens als waarnemingen van algemene soorten zijn er welkom, van Aalscholver tot Zwarte Mees.
THIJS CALU
BETEKENIS AFKORTINGEN: EX. = EXEMPLAAR;
KP = KOPPEL; M. = MANNETJE; W. = WIJFJE; JUV. =
JUVENIEL OF JONG; NO
= TREK NAAR NOORDOOST; ZW = TREK NAAR
ZUIDWEST; R. = RICHTING, TP = TER PLAATSE.
DE LIGGING VAN DE TOPONIEMEN KAN PRECIES
NAGEKEKEN WORDEN
OP WWW.VWGZWV.
WAARNEMINGEN.
BE. DE REGIO TELT OOK
EEN AANTAL ACTIEVE
TREKTELPOSTEN (BAVIKHOVE, DE GAVERS
(HARELBEKE) EN DE
GEITENBERG (KOOIGEM).
DE RESULTATEN VIND
JE TERUG OP WWW.
TREKTELLEN.NL.

↗ Een koppel visdiefjes broedt

al een paar jaar succesvol op
de sternenvlotjes in de Gavers,
maar ook Bruine kiekendieven
tonen dit jaar bijzondere interesse voor de rietkraag. Iets
wat de visdiefjes maar matig
appreciëren. Ze deinzen er
niet voor terug om zelfs deze
roofvogels aan te vallen als ze
te dicht bij het nest komen
© Francis Pattyn
→ witoogeend – De Gavers

© Francis Pattyn
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legem Bergelen), Spiere, Bellegem,
Kooigem, …). Purperreigers
werden op 24/7 (tot 3 ex.) en 25/7
(2 ex.) gezien aan de Gaverplas.
Op 15/8 vloog een ex. ZW over
de Geitenberg (Kooigem). Op
09/08 vloog een koereiger over
de Gavers. Op 24/8 werden zowel
in Avelgem (2 ex.) als Marke (7 ex.)
overtrekkende lepelaars gezien.
Op 28/08 werden 2 overtrekkende zwarte ooievaars gespot,
zowel in Bossuit als Kortrijk
(Keibeekbekken). Op 19/7 zat een
kwak aan de Gaverplas.
Op 19 en 21/7 werden 2 zomertalingen gezien in Aalbeke
(Vijvers Vandecasteele). Op 2/8
zat een ex. op de Gaverplas
(Harelbeke). Vanaf 27/7 werd
sporadisch een witoogeend
opgemerkt op diezelfde plas.
Op 2/8 vlogen 2 1e kj grote
zaagbekken eveneens over de
Gavers.
Op 4/6 en 24/8 zat een ad.
woudaap in Gullegem (Bergelen).
Ook in de Gavers waren de
woudaapjes deze zomer weer van
de partij (17/5 – 2/9). Er werden
max. 3 ex. (2m., 1w.) gemeld. Er
werd succesvol gebroed, maar het
aantal jongen kon verder niet bepaald worden. Vanaf 6/6 tot eind
september werden verschillende
kleine zilverreigers opgemerkt
(Scheldegebied in Avelgem en
Waarmaarde, de Gavers (Gul-

ZW overtrekkende visarenden
werden gezien op 12/6 in
Anzegem, op 27/8 in Kooigem
(Geitenberg) en op 29/8 in de Gavers (telkens 1 ex.). Op 19/8 trok
een havik ZW over de Gaverplas.
Op 9/8, 27/8 en 5/9 trok telkens
een grauwe kiekendief over de
Geitenberg.
Op 5/6 zaten 5 bontbekplevieren tp. in Moorsele. Op 12/8
trok een ex. over de Geitenberg.
Kemphanen werden gezien op
14/7 (1ex., Bossuit), 19/8 (5ex.
ZW over Geitenberg) en 30/8
(1ex. over de Gavers). Van 17/6
tot 4/8 werden verschillende
bosruiters waargenomen op
verschillende plaatsen in de regio
(max. 6 op 10/7 in Wevelgem
en eveneens 6 ex. op 11/7 in
Ledegem). Verschillende ZW overtrekkende regenwulpen

werden genoteerd tussen 21/7
en 30/8 (max. 5ex. in Heestert
op 21/7). Op 10/8 vloog een juv.
steltkluut op aan de Weidepoel
(Gullegem, Bergelen). Op 23/8
trok een morinelplevier ZW
over de Geitenberg. 2 zilverplevieren trokken op 30/8 over
dezelfde telpost.
Op 29/6 werd een 3e kj Pontische meeuw opgemerkt aan
de Schelde te Spiere. Op 5/8 zat
een ex. aan het sas in Ooigem. 2
zwarte sterns werden op 10/7
gezien boven de Gaverplas, op
12/07 pleisterde een ex. aan Vijver
Vandecasteele (Aalbeke).
Op 2/6 werd een m. roodborsttapuit gezien in Kooigem
(omgeving Geitenberg). Op 27/08
zat een juv. roodborsttapuit langs
de oude spoorweg in Sint-Denijs.
Een zingende orpheusspotvogel werd op 14 en 15/6 genoteerd
in Kortrijk. Op 22/06 was een
wielewaal aanwezig in de
Gavers. Van 31/7 tot 27/08 was
een matkop te zien in Ingooigem.
Op 10/8 vloog een Europese
kanarie over het Kulakbekken
(Kortrijk). Duinpiepers werden
op 15/8 (pleisterend) en 27/8
(ZW trekkend) opgemerkt aan de
Geitenberg. Op 1/9 vloog een ex.
r. W. over Lendelede.
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Wow een Wouwaap!

SUCCESSTORY VAN ONS KLEINSTE REIGERTJE
IGNAAS ROBBE

EMMANUEL DESMET

De Wouwaap of beter de Woudaap, want zo is
deze vogelsoort gekend in de Woordenlijst der
Nederlandse Taal, is één van de kleinste leden van
de familie van de reigers. Het woord “Woudaap”
is een voorbeeld van hypercorrectie. Het is reiger
waarvan het mannetje een diep “wouw!” roept
in de baltsperiode en die klautert als een aapje
door het riet. Daarom kreeg hij dus de logische
vogelsoortnaam “Wouwaap” mee. Taalkundigen
die meer connectie hadden met de taal dan met
de natuur, veronderstelden dat de “wouw” een
dialectvorm moest geweest zijn voor “woud”. Ze
maakten er dan maar “Woudaap” van. Of hoe een
naam niet altijd de lading dekt.

Trekkende rietklimmers
In tegenstelling tot zijn lompe broer de Roerdomp,
is een Woudaapje niet groter dan een stevige duif
en weegt hij niet veel meer dan 120 gram! Hij
bestaat dus hoofdzakelijk uit pluimen die op een
superafgetraind lichaampje staan. De mannetjes

zijn prachtig gekleurd in tinten van warm-bruin,
beige en zwart. In het broedseizoen heeft het
mannetje een felle rode-roze snavel, het vrouwtje is
doffer gekleurd in een perfect camouflagepatroon
voor rietvelden. Dat hij afgetraind is, staat buiten
kijf: het is een trekvogel die hoogstwaarschijnlijk in
de Sahel en Nigerdelta overwintert en meestal in
de 2e helft van mei zijn territorium ergens in het
Noordelijk halfrond weer inneemt. Zijn biotoop
bestaat uit rietvelden, afgewisseld met wat lis en
wilgjes. Je vindt hem dus terug in de verlandingszone waar hij broedt of in het rietmoeras waar hij
graag naar voedsel zoekt.

↖ een koppeltje Woudaapjes

op de leliebladeren in De
Gavers
© Francis Pattyn.

From zero to (little) hero
In de jaren ’60 broedde het Woudaapje in onze
regio nog met een aantal koppels langs de oude
Scheldearmen, maar in de jaren 70 ging de soort
razendsnel achteruit, met als absoluut dieptepunt
1994. Toen werd in Vlaanderen nog amper 1
broedgeval gemeld. In 2002 werd de popu-

ZATERDAG 29 AUGUSTUS // RINGEN VAN VOGELS
Vanop de plaats van afspraak vertrekken we naar een ringplaats waar
we alle uitleg krijgen over het hoe en het waarom van het ringwerk. En
we zien die kleine zangvogeltjes ook eens van dichtbij om ze zo beter te
leren herkennen.
Afspraak: Om 7u aan de parking Syntrawest, Doorniksesteenweg
220a, Kortrijk
ZONDAG 20 SEPTEMBER // DAGEXCURSIE NOORD-FRANKRIJK
De tweede helft van september is een ideaal moment om vanop Cap
Gris Nez zeevogels te gaan spotten. Ook in de duinbossen zitten er nog
vele soorten die op doortrek zijn naar het zuiden. Bij oostenwind vervalt
de excursie omdat de kans op een topdag op onze eigenste telpost
reëel is. Info wordt up to date gehouden op het natuur.forum
Afspraak: Om 7 u aan de parking Syntrawest, Doorniksesteenweg
220a, Kortrijk

DOE MEE MET
DEZE WERKGROEP

VRIJDAG 11 SEPTEMBER // LEDENBIJEENKOMST
Ledenbijeenkomst van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
Afspraak: Om 19u45 aan NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
ZATERDAG 3 OKTOBER // SIMULTAANTREKTELLING
Ieder najaar worden er 2 simultaantrektellingen gehouden in Vlaanderen
en Europa. Deze zaterdag is de eerste. Iedereen welkom om te helpen
tellen of om bij te leren in de herkenning van vogels op trek.
Afspraak: Om 7 u aan de trektelposten in Zuid-West-Vlaanderen

Info over deze activiteiten bij Christoph Wintein (0498/74 46 60 of
wintein.christoph@telenet.be)
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latie in Vlaanderen op 11 à 19 paren geschat en
sindsdien gaat het gestaag beter met het Woudaapje.
Bij ons broedde het Woudaapje voor 1991 sporadisch op De Gavers in Harelbeke, maar sinds 1996
werden er jaarlijks jongen gezien. De soort broedde
het laatste decennium ook zeker één keer aan
Bergelen. Dit voorjaar wordt er naast De Gavers,
ook broedverdacht gedrag opgemerkt aan de Oude
Leie in Bavikhove en de Waarmaardecoupure.

De Gavers als broedbastion
Vanwaar het broedsucces van deze soort op de
Gavers? In Nederland Waterland is er echt wel
biotoop in overvloed voor deze soort en toch is ze er
niet algemeen. Ook in België zijn er vele gebieden
die veel groter, mooier, natuurlijker en rustiger
zijn dan De Gavers en waar we geen Woudapen
terugvinden. Waarom broeden ze dan in het het
geïndustrialiseerde zuiden van West-Vlaanderen en
in veel andere, ogenschijnlijk betere gebieden niet?
Hoewel het reservaat in De Gavers in verhouding
erg klein is, zijn door een paar goed doordachte
beheeringrepen al de habitatvoorwaarden vervuld
voor deze soort: er is de juiste vegetatie van riet
en lis, je hebt kleine vijvertjes met drijvende
waterplanten die ideaal zijn voor voedsel en rust,
helder water waarin de prooien goed te zien zijn...
Maar daarmee is het verhaal van het broedsucces
in de Gavers en bij uitbreiding andere gebieden in
Zuid-West-Vlaanderen nog niet helemaal verklaard.
Het gebrek aan veel échte natuur werkt – hoe
paradoxaal ook – voor deze soort allicht als een
troef. Door de verstedelijking, de verstoring en de
beperkte oppervlakte van de natuur, vinden we
in onze regio weinig natuurlijke vijanden van het
Woudaapje. We vermoeden dat de soort hier handig
gebruik van maakt en zo zijn predatoren te slim af
is. We stelden op De Gavers vast dat Woudapen
hun nest vaak op nogal ongewone plaatsen maken,
nl. net op de grens tussen de recreatiezone en het
natuurreservaat (maar nog nét in het reservaat).
Dit opportunistische broedgedrag staat in contrast
met de verder erg verborgen levenswijze van het
Woudaapje.
In tegenstelling tot de meeste andere gebieden waar
het Woudaapje broedt, laten ze zich op de Gavers
ongestoord observeren vanuit de observatiehut of
aan de schuilwand. Doordat het reservaat van de
Gavers een relatief klein gebied is met een goed
overzicht, hebben we ons door de jaren heen een
beeld kunnen vormen hoe deze soort zich gedraagt
tijdens het broedseizoen. Een voorrecht, want
Woudaapjes hebben een erg verborgen levenswijze.
Vogelkijkers zijn er dol op: hoe moeilijker een soort
zich laat observeren, hoe groter de uitdaging om de

soort voor de verrekijker of de fotolens te krijgen
en hoe groter de voldoening. Uit het hele land en
van zelfs van over de grens komen vogelkijkers naar
De Gavers om deze soort van dichtbij te kunnen
observeren en fotograferen.

↑wijfje Woudaap voedt jong

op De Gavers. Let op de uitstekende camouflagekleuren
© Francis Pattyn

Het gaat dus relatief goed met het Woudaapje! De
soort neemt in onze regio duidelijk toe. Veel zal te
maken met de verbeterde waterkwaliteit, de goede
bescherming en beheer van de natuurgebieden,
maar het Woudaapje zelf heeft blijkbaar geleerd
waar hij het best “ongestoord” broedt: op plaatsen
waar zijn vijanden verstoord worden!
Bronnen: Wikipedia, Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002,
Broedvogels in Zuid-West-Vlaanderen 1986-1990, waarnemingen.be.
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Maak het groener

Onze moestuin
STEVEN BANCKAERT
IN DEZE RUBRIEK GEEFT
STEVEN BANCKAERT
ONS PRAKTISCHE TIPS
BIJ DE INRICHTING,
ONTWIKKELING EN
HET BEHEER VAN EEN
PRAKTISCHE TUIN.
STEVEN BESCHRIJFT STAP
VOOR STAP HOE HIJ DE
TUIN VAN Z’N NIEUWE
WONING ECOLOGISCH
INRICHT EN HOE OOK JIJ
VAN JE TUIN EEN PARADIJS VOOR PLANTEN EN
DIEREN KUNT MAKEN.

1. De bestaande braamstuiken
(links) kregen een goede
ondersteuning, rechts staan de
kiwibessen, de eerste vruchten
zullen we pas over 2 jaar kunnen smullen.
2. De graspaadjes verdelen
de moestuin in verschillende
plantvakken voor vruchtwisseling, en zorgen overal voor een
vlotte doorgang.
3. De composthoop; in de
eerste bak wordt het verse
afval aangebracht, in de 2e
bak zit nu halfverteerde
compost. in de 3e bak ligt nu
nog wat snoeiafval te wachten
op de hakselaar. Binnenkort
schuift alles nog 1 vak door, en
kan de eerste hoop opnieuw
opgebouwd worden.’
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Ondertussen wonen we acht maanden op onze
nieuwe stek. De eerste werken die we vorig jaar
uitvoerden waren graspaadjes inzaaien en jonge
aardbeistekjes verplanten. Fantastisch om te zien
hoe we nu al samen met de kinderen onze eerste
groenten en aardbeien van eigen kweek kunnen
eten.
De graspaadjes zorgen voor een goed overzichtelijke moestuin waarin verschillende vakken voorzien
zijn voor wisselteelt. De paadjes worden gemaaid
met de mulchmaaier, die heeft 2 standen: maaisel
opvangen of mulchen. Het opgevangen maaisel
kan gebruikt worden om bv. tussen de tomaten te
strooien, zo blijft het vocht beter in de bodem. Is er
geen nood aan maaisel dan valt in de mulch-stand
het fijngesnipperde gras zo terug op het gazon. Een
geweldige uitvinding als je ’t mij vraagt.

Buitentemperatuur.
In de koude wintermaanden zul je minder snel
kunnen composteren dan in de zomermaanden.

Variatie.
Probeer te variëren in de materialen die je
toevoegt. Zorg voor groen materiaal zoals
groente-afval, grasmaaisel en bruin materiaal
zoals hakselhout, stro en hooi.

Bij veel groen materiaal wordt de hoop te nat,
bij veel bruin materiaal te droog. Voldoende
afwisselen is dus de boodschap!

Tip: als je van iets teveel ineens hebt
(grasmaaisel of houthaksel bv.) kan je ook een
wachthoop aanleggen om deze geleidelijk aan
te verwerken in je compost.

Het zwarte goud…

Wat met je eindproduct?

Momenteel gaat een deel van het gemaaide gras
ook terug op de composthoop (foto 2) waar het
gemengd wordt met de mest uit de schapenstal,
gehakseld snoeiafval en groenteresten. Die
composthoop bestaat uit 3 vakken van telkens 2
kubieke meter. Al het verse afval komt in het eerste
vak terecht, als dit vol is schuift de hele hoop door
tot die uiteindelijk al vrij goed verteerd terechtkomt
in het laatste vak. De snelheid van het composteringsproces hangt van verschillende zaken af.

De compost kan op verschillende manieren
verwerkt worden. Je kan die bv. ongezeefd onder
bessenstruiken en fruitbomen aanbrengen. Het bodemleven: wormen, bacteriën en schimmels zetten
het organisch materiaal om in humus en creëren zo
de ideale groeiomstandigheden voor je plant.
De rijpe compost kan je gezeefd gebruiken als
basis voor je eigen potgrond ofwel om te zaaien of
gewoon inwerken in je moestuin. De hoeveelheid
compost die je moet aanbrengen is afhankelijk van
de groenten die je wil verbouwen.

Vochtigheid.
Een goede composthoop moet voldoende vochtig
zijn, anders valt het hele proces stil. Als je merkt
dat de hoop te droog is kan je tijdens het verscheppen gerust wat regenwater toevoegen.

Lucht.
Het verscheppen of omwerken van de hoop zorgt
ervoor dat er opnieuw zuurstof in de hoop komt.
Dat versnelt de compostering, je kan dit merken
aan de damp die op een koude ochtend uit de
hoop opstijgt.

De gesloten kringloop.
Ondertussen zijn onze kinderen al vertrouwd met
het kringloop-tuinieren. In de keuken staan de
emmers ‘compost’ en ‘kippen’ broederlijk naast elkaar.
Het idee dat je afval dienst doet als basis voor je
zelfgekweekte groenten is even simpel als geniaal.
Het enige wat we nodig hebben is een plaatsje om
te composteren en wat tijd. Laat dan het zwarte
goud maar rijpen… ■

Trage wegen

Vormingsvoormiddag
trage wegen
26 SEPTEMBER - KORTRIJK
Trage wegen bieden heel wat
mogelijkheden en voordelen
voor de inwoners en bezoekers
van Zuid-West-Vlaanderen. Ze
zijn een verkeersveilig alternatief
voor schoolgaande kinderen
en zijn belangrijk voor stille
recreatie en landschapsbeleving
in eigen streek. Trage wegen zijn
ook migratiepaden voor planten
en dieren, en ze vormen zo een
ecologische verbinding tussen
de zeldzame en versnipperde
natuurgebieden in Zuid-WestVlaanderen. Bovendien hebben
bijna alle trage wegen, als levend
erfgoed, een grote cultuurhistorische waarde en dragen ze zo
bij tot de opwaardering van de
streekidentiteit.
Door omvorming tot autowegen,
de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen,
het onrechtmatig afsluiten van
paden en spoorwegovergangen
en inname door eigenaars of
landbouwers, zijn de afgelopen
jaren heel wat trage wegen
verdwenen. Ook gebrekkig
onderhoud zorgt ervoor dat veel
wegen in onbruik geraken en
daarna verdwijnen.
Gelukkig zetten heel wat vrijwilligers zich in om het behoud van
deze trage. Helaas botsen deze
initiatieven vaak op tegenkanting
en eindigen ze meestal in een

eindeloos juridisch getouwtrek.
Natuur.koepel vzw, de werkgroep
trage wegen Zuid-West-Vlaanderen en Pasar organiseren daarom
een infovoormiddag rond trage
wegen. Steven Claeys van
Trage Wegen vzw komt haarfijn
uitleggen hoe de wetgeving
rond trage wegen in elkaar zit.
Daarna is nog ruim tijd om een
aantal specifieke cases in ZuidWest-Vlaanderen van dichtbij te
bekijken. Afsluiten doen we met
een broodje.

ACTIVITEIT
IN DE KIJKER

// NATUURPUNT GOES
TRIMAARZATE

(OUDE SPOORWEGBEDDING)
Natuurpunt Avelgem protesteert met klem tegen de dreigende verharding van onze geliefde GR-route en Trimaarzate
met beton en asfalt, voor de aanleg van een fietssnelweg.
We pleiten voor een doorlatend, halfverhard fietspad en een
natuurlijke inrichting van de spoorwegberm als belangrijkste
groen lint in Avelgem. Iedere recreant, jong en oud, groot en
klein, moet zich er thuis voelen. Wij willen géén kaalslag voor
de zoveelste betonvlakte!!!
Iedereen welkom op onze Trimaarzate-wandeling!
Afspraak op zaterdag 19 september om 15u aan
het Stationsplein van Avelgem
Info Bart De Clercq (056/71 10 21) en Dirk
Libbrecht (056/64 79 26)

Afspraak: Zaterdag 26 september vanaf 8u30 bij Natuur.

koepel vzw, Watermolenstraat 69B, Kortrijk

Kostprijs: Gratis. Maximaal 35 deelnemers.
Inschrijven: Via dit inschrijvingsformulier: www.natuurkoe-

pel.be/vormingsvoormiddagtragewegen

Info: Natuur.koepel vzw (hans@natuurkoepel.be of

056/36 28 04) of Pasar (dieter.depraetere@
pasar.be of 0471/45 66 76)

beleef

de Gavers
Woensdag 8 juli van 09.30 uur tot 16.30 uur
Speelse natuurpicknick

Zondag 30 augustus

Eerst maken we zelf onze picknick klaar. Boterhamgezichtjes, brochettes met
fruit en groentjes, yoghurt met fruit, zelfgemaakte limonade en ook de cocktailhapjes en kinderchampagne mogen we niet vergeten. We stoppen alles in
ons rugzakje en gaan op zoek naar een gezellig picknickplekje. Tussendoor
doen we heel wat leuke natuurspelletjes. Ooit al gehoord van bosmikado of
bostwister? Op een speelse manier krijgen de kinderen iets meer te horen
over het leven in het bos.
Waar: Bezoekerscentrum PSNC De Gavers
Org./info: NME-PSNC De Gavers i.s.m. jeugddienst Harelbeke
Wie: kinderen van 7 tot en met 9 jaar
Prijs: € 8 (rugzakje, brooddoos, extra doosje en drinkbeker meebrengen)
Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/gavers

van 13.30 tot 18.00 uur

Open Gaversdag
Heerlyckhede De Gavers

De poorten van het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum
worden geopend. Treed allen binnen in de wondere
wereld van de Heerlyckhede De Gavers! Van 13.30 uur
tot 18 uur doorlopend tal van Middeleeuwse activiteiten.
Ontmoet de ambachtslieden en de knotsgekke nar,
geniet van prettig volksvermaak, ga met de wijzen mee
op natuurtocht of ga te water met de Zuid-Gaverscompagnie... Laat de Heerlyckhede De Gavers jou, je
familie en vrienden verrassen.
Wie: iedereen
Waar: PSNC De Gavers – parking Eikenstraat.
Vanaf parking Stasegemsesteenweg en parking
Meersstraat wordt aangepast vervoer voorzien.
Org;/info: PSNC De Gavers
Prijs: gratis
Info en Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/gavers vanaf 1 juli 2015

Woensdag 15 juli van 14.00 tot 16.30 uur
Natuur in het vizier

Al eens goed de kleuren in de natuur bestudeerd? Al gelet op de rare vormen
die planten en dieren uit de natuur kunnen hebben? Samen met een ervaren
natuurfotograaf gaan de kinderen aan de slag en verkennen ze de omgeving.
Gewapend met een i-pad maken de kinderen hun eigen natuurcomposities.
Waar: Bezoekerscentrum PSNC De Gavers
Org./info: NME-PSNC De Gavers i.s.m. jeugddienst Harelbeke
Wie: kinderen van 10 tot 12 jaar
Prijs: € 3
Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/gavers

Woensdag 12 augustus van 14.00 tot 16.30 uur
Waterkriebels

Samen speuren op, rond en in het water… wie vindt er als eerste een waterschorpioen, een haftennimf of een ruggenzwemmer? In het Gavermeer krioelt
het van kleine, gekke diertjes met steeds een verrassend verhaal. Gewapend
met een waterkijker, schepnetje en vergrootglas gaan we op stap en proberen
we zoveel mogelijk het leven in het water te ontdekken. Voel je al de kriebels
om samen het verrassende leven in de vijver te ontdekken?
Waar: Bezoekerscentrum PSNC De Gavers
Org./info: NME-PSNC De Gavers i.s.m. jeugddienst Harelbeke
Wie: kinderen van 7 tot 9 jaar
Prijs: € 3
Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/gavers

Vrijdag 14 augustus om 19.00 uur
De Gavers late night

Vaste bezoekers in het domein kennen heel wat leuke plekjes, maar kennen
ze ook de verrassende klimaatdetails? Tijdens deze interactieve wandeling
kom je heel wat meer te weten over het domein in al zijn klimaataspecten. Je
maakt deel uit van het bosparlement, schat zelf jouw watervoetafdruk in en
ontdekt het belang van de bijenwereld voor het domein.
Wie: Volwassenen (max. 30 personen)
Waar: Bezoekerscentrum PSNC De Gavers
Org./info: PSNC De Gavers i.s.m. Toerisme Leiestreek
Prijs: € 2,50
Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/gavers

Woensdag 26 augustus van 14.00 tot 16.30 uur
Rovers in het Gaversbos

Veel roofdieren vinden hun schuilplaats in het Gaversbos. Spelenderwijs
trekken we erop uit en zoeken we sporen van deze roofdieren. Kan jij het
verschil zien tussen een dag – en nachtroofvogel? Bij het pluizen van
braakballen ontdekken we de dagelijkse kost van een kerkuil. Overleef jij
het ‘uilenspel’ als steenuil of als ransuil? Kortom, een speelse namiddag
boordevol ‘uilse wijsheid’.
Waar: Bezoekerscentrum PSNC De Gavers
Org./info: NME-PSNC De Gavers i.s.m. jeugddienst Harelbeke
Wie: kinderen van 10 tot 12 jaar
Prijs: € 3
Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/gavers

kids /

workshop /

wandeling /

gezin

Zaterdag 12 september om 18.00 uur tot zondag 13 september om 10.00 uur
Een nachtje Gavers

Tijdens de 3de editie van ‘Een nachtje Gavers’
kunnen deelnemers weer proeven van een
uniek activiteitenprogramma. ’s Avonds
is er een natuurschattentocht met de
huifkar voor de kinderen, terwijl de
ouderen en ouders kunnen genieten
van een initiatie sterrenkijken
of nachtzwemmen. De avond
wordt afgesloten met een uniek
spektakel. ’s Morgens is er de
keuze tussen verschillende
sport- en natuuractiviteiten. Het
overnachten gebeurt in eigen
tent. Het volledige programma
vind je op de website vanaf 1 juli.
Wie: gezinnen met kinderen vanaf
5 jaar
Waar: Arboretum provinciedomein
De Gavers (parking Meersstraat)
Org./info: PSNC De Gavers
Prijs: kinderen -12 jaar € 10/ +12- jaar
€ 15
Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/gavers

Meer info of inschrijven?
www.west-vlaanderen.be/gavers
gavers@west-vlaanderen.be
056 23 40 10

Trage wegen

Te voet door het landschap
van LAUWE en REKKEM
Deze “Trage Wegenwandeling“
staat in het teken van achterwegelkes en wegelkes. Ze doorkruisen
de vele beken die door Lauwe en
Rekkem naar de Leie lopen.
Een paar jaar geleden kregen ze
o.a. dank zij een samenwerking
van de werkgroep mobiliteit van
het ACW van Menen en Natuur.
koepel vzw allemaal een naam en
een naambordje. Met een naam
blijf je bestaan in het landschap
en zo krijgen deze trage wegen, die
van oudsher bestaan, weer een
gemeenschapsfunctie.
Deze wandeling wil je meenemen
op verkenning. Voorzie een kleine 3
uur voor het hele traject.
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1.

We starten de wandeling aan de Sint- Bavokerk in Lauwe waar
er voldoende parking aanwezig is.
St Bavokerk: Georiënteerde driebeukige kerk, opgetrokken in
neogotische stijl. Opgericht in 1877-1879.
Gemeentehuis Lauwe: beeldbepalend pand opgetrokken in
1929.
We wandelen door de Wevelgemstaat richting Wevelgem
tot we aan de linkerkant, rechtover de Langekeerstraat de
GOEVROUWEWEGEL kunnen inslaan. Deze loopt verder in
de Goevrouwestraat. Dan terug rechts, waar we de Leiestraat
dwarsen.

2.

Aan de rechterkant nemen we de OVERSTEEKSTRAAT die
uitkomt langs de Leie.We stappen stroomopwaarts langs
de Leie richting Menen. Links zie je de hele site met het
bouwproject van de Dewitte – Lietaer (een groene omgeving is
voor immobiliënbedrijven altijd lucratief). De weiden onderaan
hebben het statuut van natuurgebied. Hier komt kwelwater
boven waardoor een typische flora aanwezig is met o.a. kale
jonker, een mooie distelsoort. De gronden zouden binnenkort

moeten overgaan naar Natuurpunt. Een goed beheer moet
leiden tot een bloemrijk hooiland.
In de periode 1865 – 1869 wordt de Wevelgemstraat
aangelegd met een brug over de Leie. Door de aanleg van die
brug verdwijnt het veer wel dat op het einde van de Oversteek
lag. Langs de Leie aan de kant van Wevelgem, zien we de oude
Abdijhoeve van de vroegere Guldenbergabdij. Die verdween
met de Franse revolutie.
Verderop vóór de maneges zien we de hofstede Debrabandere.
Bij de hoeve staat een roterij en wagenkot. De hoeve is
momenteel in herstel.
In de afkalvingen van de Leie oevers tegenover de manèges
aan de kant van Wevelgem, broeden elk jaar enkele koppels
oeverzwaluwen.Voor onze streek is dat een zeldzaamheid.
De manege Leiehof was oorspronkelijk een steenbakkerij
van de familie Debrabandere. De manège Bekenhoek ligt
op de oude hoeve Bekenhof. Let op de boerenzwaluwen die
de aanwezigheid van paarden best appreciëren. Ook gele
kwikstaart komt hier vaak voor en jaagt op de vliegen die de
paarden vergezellen.
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De ecologisch waardevolle weiden bij de site Dewitte - Lietaer

A
3.

4.

Tussen de twee maneges Bekenhoek en Leiehof, slaan
we links af en nemen onmiddellijk de eerste rechts, de
Menenstraat ( voor auto’s een doodlopende straat).
We dwarsen de Lauwebeek en komen aan in de Pont
Neufstraat Menen. De Lauwebeek kent nog een vrij
natuurlijke verloop met vrij veel verval en meandering. De
laatste jaren is de verspreiding van reuzenberenklauw
langs de beek zeer problematisch.
Iets verder in de straat nemen we de 1ste voetweg links: de
HEELEWEGEL. Op het eind van het pad dwarsen we de
Meurissonbeek en komen in Rekkem.We gaan direct naar
links langs de Meurissonbeek – TEN DALEWEGEL. Ietwat
vóór de Lauwebeek nemen we de voetweg rechts – parallel
met de Lauwebeek.We volgen verder het pad en bij het
einde naar rechts door de woonwijk – Kasteelhof.
ST.-NIKLAASKERK
Ondanks de verscheidene verbouwingen door de eeuwen
heen behield de kerk haar globale plattegrond uit de
Romaanse periode. 1658: de Romaanse kerk wordt
grotendeels vernield. In 1660 is de kerk gedeeltelijk
hersteld en wordt ze weer in gebruik genomen.
In 1835-1837: In de 19de eeuw wordt geconstateerd
dat de kerk te klein is geworden voor alle parochianen.
Er wordt besloten om de kerk uit te breiden met twee
traveeën naar het westen.Tijdens de Eerste Wereldoorlog
wordt de kerk ingericht als lazaret. Bij de bevrijding in
september 1918 wordt de kerk sterk beschadigd door het
Engelse en Duitse geschut.

Op het einde van de wegel dwarsen we de Lauwestraat en
lopen links en nemen rechts de weg naar het sportcentrum
van Rekkem.

6.

Voorbij het sportcentrum slaan we links af en op het einde
van het pad de MARKEHOVEWEGEL in (naampaaltje op
het einde van de weg).
Daarna terug rechts en op het kruispunt links de Elf Novemberlaan, verder blijven rechtdoor lopen en iets verder
nemen we de STEENLANDWEGEL.We blijven rechtdoor
lopen, dwarsen een weg en we komen in een open landschap en stappen over de Palingbeek. Over de Palingbeek
blijft de voetweg de naam dragen van STEENLANDWEGEL.
Op het einde van de weg rechts lopen we via Kloosterhoek
richting Rekkem.

7.

Voor je op de grote weg komt links – vóór een aantal
huisjes - nemen we de MOESKROENWEGEL (Oppassen,
je kunt er zo voorbij lopen).
De Moeskroenwegel is een restant van de vroegere
Moeskroenstraat. In de periode 1840 – aanleg provincieweg – werd dit tracé verlaten. Het was tevens de grens
tussen Rekkem en Lauwe.
Op het einde van de MOESKROENWEGEL bereik je
BERGHENSWEGELKEN (Moeskroenstraat).We slaan in
naar rechts en bereiken de drukke Moeskroenstraat.We
gaan naar links en ter hoogte van het zebrapad dwarsen we
de straat en nemen de Kattestraat.

KASTEELHOEVE
Historische hoeve z.g. “KASTEELHOF”.Vanaf het midden
van de 14de eeuw is er sprake van de heerlijkheid “ten
Bulcke”, een heerlijkheid die afgesplitst wordt van deze
van Rekkem. De oudste vermelding van de hoeve staat in
het Rentebouck vande heerlichede vanden Bulcke inde
prochie van reckem… van 1618. Hoeve met voornamelijk
19de eeuws uitzicht, behalve het vroeg 17de eeuws
woonhuis of voormalig baljuwhuis

5.

Op het einde van de weg nemen we de weg links en komen
voorbij het dorpsschooltje “Ons Kasteeltje” en iets verder –
over de vroegere pastorie - links: de FONTEINWEGEL.
Dicht tegen de beek lag in de tuin van de pastorie een
bron, basis van het ontstaan van Reckhem. Daaruit
ontstond het toponiem “’t Fonteintje”.
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Zicht vanop de Palingbeek

Trage wegen ////////

Kleine plas van het bufferbekken

spaarbekken loopt. Dit waterspaarbekken werd aangelegd
om de beek te ontlasten van water afkomstig van de
verderop liggende industriezone van de LAR.Voordien
gaf dit regelmatig overstromingen bij hevige regenval. Dit
spaarbekken werd zo natuurlijk mogelijk aangelegd met
schuine oevers waardoor heel wat planten zich kunnen
vestigen en een rijke waterbiotoop tot stand komt.
Kikkers en padden hebben inmiddels ook hier hun stekje
gevonden. Oeverlopers, kieviten, watersnippen en zelfs de
grote gele kwikstaart worden regelmatig opgemerkt.
We volgen verder de weg tot aan de Brun Cornetstraat.
We gaan naar rechts tot aan de Dronckaertstraat.
Eventjes lopen we links, dwarsen de straat en nemen de
KLOOSTERHOEK.
We stappen verder en volgen de pijl van het Smokkelaarspad.

C
8.

Dan onmiddellijk links de KATTEWEGEL in, pad verder
volgen tot aan de Dronkaertstraat.We slaan rechts af,
dwarsen de straat en tussen huisnummers 126 – 104
links de weg inslaan. Het eerste deel van de weg heet nog
Dronckaertstraat, de naam verandert in GRENSPOSTWEGEL, iets verder lopen we over de Durmontbeek.

9.

Op de volgende splitsing links naar de grote weg.We
steken deze over en nemen de kleine weg die net naast
de serres loopt van bloemenzaak Decaflor. Na 100 m
krijgt de trage weg de naam BRUN CORNETWEGEL.
Bij de volgende splitsing lopen we links en daarna
rechtdoor tot het door de provincie aangelegde bufferbekken en nemen we het eerste pad dat langs het

D
De charmante Kloosterhoekwegel

10.

Bij volgende splitsing nemen we de afslag naar rechts en
verlaten hiermee het Smokkelaarspad. Even verder komen
we voorbij het naambordje KLOOSTERHOEKWEGEL.
We volgen dit vrij lange pad, aan het kruispunt rechtdoor
langs de KRAAIVELDWEGEL. Bij volgende splitsing naar
rechts de STATIEWEGEL in.We bereiken de Larstraat,
gaan ietwat naar links en onmiddellijk rechts de Steenovenstraat in.

11.

In de Steenovenstraat nemen we links de hoofdweg
en verder volgen we het pad langs de sportvelden.Ter
hoogte van de schoolgebouwen lopen we links en op het
einde van de voetweg zie je het naambord KLAPHOEKWEGEL. Iets verder komen we in de Hospitaalstraat, dan
terug links en 2e straat rechts, via de SCHOOLSTRAAT
bereiken we ons startpunt, de LAUWEPLAATS. ■

E
De kraaiveldwegel

F
Start van de Statiewegel
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In beeld
“IN BEELD” GAAT VOOR DE KOMENDE JAARGANG OP ZOEK NAAR
NIEUWE NATUUR IN ONZE REGIO
OF NATUUR DIE EEN HEUSE ONTWIKKELING HEEFT ONDERGAAN.
HEB JIJ OUDE FOTO’S VAN GEBIEDEN
DIE INMIDDELS ZIJN UITGEGROEID
TOT NIEUWE NATUUR IN ONZE REGIO, STUUR ZE DAN ZEKER DOOR
NAAR ONZE REDACTIE: KLIMOP@
NATUURKOEPEL.BE!

Dit stuk nieuwe natuur is nog volop in
ontwikkeling. Het stadsgroen bestaat
uit diverse “landschapskamers” die
systematisch beplant werden of ecologisch beheerd worden. Het geheel
moet uiteindelijk 60 ha worden en
kreeg oorspronkelijk de naam Groen
Lint Zuid omdat het de verbinding
vormt tussen het Kennedybos, de
relictbosjes van Sint-Anna en het
Preshoekbos. In deze nieuwe groenstructuur worden de typische eigenschappen van het landschap, licht
heuvelachtig vol wisselende vergezichten, bewaard en versterkt. Een bezoekerscentrum in het Hof te Coucx
maakt wandelaars, natuurliefhebbers
en fietsers wegwijs in de omgeving.
Het deel van dit landschapsproject
dat het meest waardevol is voor de
biodiversiteit ligt op de afgedekte
stortplaats aan de Bosstraat. Stad
Kortrijk pootte op het hoogste punt
een open paviljoen neer onder de
symbolische vorm van een libel. In het
gebied liggen diverse waterpartijen
waar de natuur volop haar kans krijgt.
Rond Don Bosco werd een geboortebos, een speelbos en een sneukelhaag
aangelegd.
foto’s voor: © Luc Vandghinste - foto’s na: ©
Emmanuel Desmet
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DE MARIONETTEN
KORTRIJK
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na

Van kleiputten tot
natuurrijke poelen
In de jaren ’50 was hier een kleiontginningsgebied, maar na het stopzetten van de ontginning werden de
putten gevuld met afval. Een aantal
van de putten werden niet opgevuld,
maar uitgediept tot vijvers zoals op
de locatie van de foto. De hoeve van
boer Paul Christiaens staat er nog
steeds, maar is door de bomen vanaf
hier niet meer te zien. In de linker
benedenhoek zien we een glimp van
het ziekenhuis van AZ Groeninge.

Van stort tot nieuwe natuur
Op deze foto zien we het stort voor
het werd afgedekt en beplant. Aan
de andere kant van de flank was een
club voor kleiduifschieters. Aan deze
kant had Stad Kortrijk een aantal
groencomposteringsplaatsen.
In
1996 dekte Stad Kortrijk het stort af
en kreeg het gebied de bestemming
van natuurgebied.

Bezoekerscentrum
Hof te Coucx
De stad nam twee hoeves rond de
Marionetten over en gaf ze een
nieuwe bestemming: Hof te Coucx
dat je hier op de achtergrond ziet,
werd een bezoekerscentrum en de
Ponforthoeve op Sint-Anna huisvest
een jongerenatelier.
Links op de foto zien we het Kennedybos dat de bouw van AZ Groeninge
overleefde.
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Trek ons uit de Vlaamse klei!
DIRK LIBBRECHT
WERKGROEP GEOLOGIE
EN LANDSCHAP

West-Vlaanderen, zeker het zuidelijk gedeelte, is gezegend met DE grondstof van onze spreekwoordelijke
baksteen. Nagenoeg overal bevindt de fameuze Ieperiaanse klei zich op geringe diepte en is om die reden
gemakkelijk exploiteerbaar. Wie kent niet de bekende dakpannen van de Pottelberg? Of de mooie historische pannenfabriek Du Littoral op de grens van Harelbeke en Kortrijk? Het woord Koramic kent iedereen,
of Kapel-Ter-Bede. Of beide. De volgende foto’s en kaartjes schetsen een gedeelte van de kleiontginningen,
beter nog, wat er van rest, te Zwevegem-Knokke, ouderlijk dorp van ondertekende.

Een geologisch nootje
De Ieperiaanse klei bestaat uit 4 à 5 lagen en kan in
totaal meer dan 100 m dik worden. Te ZwevegemKnokke bevindt ze zich niet veel dieper dan 5 m
onder een (zand)leemdek, soms wat meer, meestal
minder. Op de hoogste toppen van het zuidelijk
landschap van Zwevegem – 50 à 60 m boven de
zeespiegel - is deze klei zeer zuiver en volledig vrij
van zand. Het is de zogenaamde Klei van Aalbeke,
een zéér gewild product voor dakpannen. Lager
in het landschap en dus meer verspreid wordt de
klei meer leem- en zandhoudend. Dit is de klei van
Moen, een laag van goed 40 m dikte, en picco bello
voor de productie van onze baksteen, keramisch
bekeken het kleinere broertje van de dakpan.
Aalbeke is dus TOP! Niet alleen de klei maar ook in
het landschap. Kijk, zo kun je dit onthouden.

Wat een uitzicht!

Helemaal op de achtergrond ontwaren we de
Leievallei met wat verre silhouetten van de
Kortrijkse skyline, waaronder de vier opvallende
Evolis windmolens langs de E17. Meer naar
rechts zie je de geschiedenis van de energie in een
notendop: de oude energiecentrale van Zwevegem
(nu ondermeer een museum, Zwevegem Transfo)
met zijn twee schoorstenen inclusief watertoren, tesamen met het Zwevegemse windmolenpark. Alles
mooi opgelijnd langs het kanaal Bossuit-Kortrijk.
Linksvoor vind je de Sint-Maria-Bernarda-kerk van
Zwevegem-Knokke.
In oostelijke richting doemt nog een vierde, verre
hoogte op, nl. de Spitaalsbossen of bossen van
Wortegem-Petegem, net ten zuiden van Waregem.
Toch een totale spanwijdte van zo’n 15 km… of de
volledige lengte van de beroemde Gaverbeek, die
van bron tot monding loopt van Bellegembos tot
over Waregem.

Eén van de mooiste panorama’s (foto1) te
En aan onze voeten.. .
Zwevegem-Knokke fotografeer je vanaf de oude
kleigroeves in de Kwadestraat (Heestert) in noordelijke richting. We bevinden ons hier op grote hoogte, …bevindt zich een oude uitgraving, nu een vijver
met gedeeltelijk afgewerkte oevers. De waterspiegel
t.t.z. ongeveer 60 m boven de zeespiegel. Deze
ligt beduidend hoger dan de omgeving. Alleen in
top vormt samen met Banhoutbos en de westelijk
deze zeer slecht doorlatende klei is zoiets op zo’n
gelegen residentiële woonwijk, Den Helder, de
korte afstand mogelijk. De voeding is hoofdzakelijk
waterscheiding tussen Leie en Schelde. Het zijn
regenwater maar er komt ook een grondwaterdrie frappante hoogtes in het nabije landschap,
component in voor vanuit de zuidelijke, hogere
allen barstensvol Aalbeekse klei in de ondergrond.
percelen. Als nabestemming kan dit wel tellen!
Rechts van Den Helder gaat de waterscheidingslijn
Niet eens zolang terug evolueerde elke kleigroeve
over in de hoogtes van Bellegembos én woonkern.
richting stortplaats. Dit was een favoriete tussenMet een flink vergrootglas zie je zelfs de kerk van
bestemming, die doorgaans meer geld in het laatje
Bellegem.
bracht dan de uitgegraven klei.

Den Helder
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Eeuwig brandende
stortplaatsen
Ten noorden van Knokke (zie topokaartje: nabij
toponiem Knokke) lag een groeve die in de jaren
’60 een flinke open stortplaats werd. Deze oude
groeve ligt rond de 30 m hoogtelijn. We zitten te
laag voor de klei van Aalbeke, het is licht zandhoudende baksteenklei, die van Moen!

Gelukkig beschikken we over een kort collectief
geheugen. Eens afgedicht met een – te dun – laagje
teelgrond herinnert men zich, na geen 10 jaar meer,
wat daar ooit geweest is. Alleen de plaatselijke boer
maakt gewag van een oude kleigroeve en ploegt
occasioneel nog wat plastiekzakken en schoenzolen
naar boven.

En dan was er het treintje

Te Knokke werd de klei afgeschraapt met een
hydraulische baggeremmer en weggevoerd met
kiepwagonnetjes aan een Decauvilletreintje,
richting steenbakkerij. Vanuit de Kwadestraat
te Heestert reed een soortgelijk treintje over de
souterrain, later over de smalspoorbrug, richting
dakpannenfabriek langs de “vaart”. Ik herinner me
nog die van ’s morgens tot ‘s avonds erbarmelijk
piepende machinerie alsof het gisteren was. Het
zeer steile, vers afgeschraapte kleitalud in de
Moense klei te Knokke was razend gevaarlijk om
te betreden maar wij maakten er een spel van
om te voet naar beneden of boven te wandelen,
‘hangend’ op onze schoenen. Meer dan eens liep
dat verkeerd af en rolden we ongecontroleerd in
de teengracht, zijnde een roestgekeurd moeras dat
grondwater afving aan de voet van het talud. Er
Niet veel beter ging het er aan toe in de zuidelijke
stond daar een variante op eerstgenoemd bordje:
percelen van de Kwadestraat (tussen toponiemen
“Let op! Drijvende grond! Niet betreden!”. Bedekt
“Kwadestraat” en “Hoogmolen”), waar een
onder de stinkende smurrie kwamen we dan thuis,
jaarlijkse motocross gehouden werd tussen serieuze
plastiekafvalbergen en een aantal voedselkraampjes, tot groot jolijt van ons ma.
broederlijk naast mekaar. Met zo’n terreininrichDe steenbakkerij lag een paar
ting haal je tegenwoordig het hoofdpunt van het
100 m verder ten westen van de
avondjournaal.
dorpskom. Erachter bevinden
Er ligt daar ook een visput naast (put 1 van hengelclub Immer Geduld), zo dichtbij dat het stortafval
nagenoeg een vrij talud vormde in de waterput,
waar menig hengelaar zo nu en dan een visje uit
at... De stortplaats was een eeuwig rokende hel, die
men nooit gans geblust kreeg; precies een veenbrand. Zo’n drie, vier keer per jaar was het groot
alarm en schoten tientallen meters hoge steekvlammen het zwerk in. Dan werd de brandweer standby
gezet, om nog weken na te blussen. Daar leerden
we, als kind, geurhinder koppelen aan de windrichting. Het stort - onpeilbare schatkamer - was onze
favoriete woensdagnamiddagspeelplaats. Er stond
daar ook een bordje “Let op! Brandend afval!
Geen toegang!”.

droogweide knokke

Sint-Lodewijk

Banhoutbos

Vichte

Oude ontginning Kastanjeboomstraat

Spitaalbossen
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KwEeK De LeKkErStE
ToMaAt VaN ‘T StRaAt

Met het bio-gamma van Naturen
Niets zo lekker als tomaten van eigen kweek! Met zachte hand, geduld
en veel liefde geplant, verzorgd en gerijpt. Het biologisch verantwoorde
productgamma van Naturen sluit perfect aan bij je goeie zorgen en staat
mee garant voor een topresultaat: de lekkerste tomaat van ’t straat. Want
biologisch kweken is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor een lekkere,
volle smaak. Een smaak waar je best fier op mag zijn.
Surf naar www.lekkerstetomaat.be en doe mee. Maak kans op een serre
of één van de vele leuke andere prijzen.

Naturen Adv 198x137.indd 1

3/06/15 14:34
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zich een aantal diep uitgegraven, uiterst natte
weilanden voorzien van droogrekken. Deze
weilanden vormen het relict van een eerste ondiepe
kleiontginning. Deze werd gestaakt ter hoogte
van de grondwatertafel, ca. 3 à 4 m onder het
huidige maaiveld. Foto 2 toont de weilanden en de
achterkant van de bakkerij, maar van de droogrekken – die er vorig jaar nog stonden - resten alleen
nog een paar gerenoveerde betonpijlers. Je hebt er
een mooi zicht op als je tussen knooppunt 16 en 18
wandelt van de Land Van Mortagne wandelroute,
of gewoon vanaf de Kastanjeboomstraat. De
huidige, zeer bedenkelijke bestemming is nog
steeds industriezone..!

Verder zuidwaarts
Op de kruising van deze straat met de Comminnestraat bevindt zich ex-put 3 van... jazeker,
everstanding visclub Immer Geduld. In een niet zo
ver verleden werd daar Moense klei uitgegraven
en om één of andere reden niet volgestort (foto
3). Tot vrij recent lag de put toegedekt binnen een
dichte populierenrij, maar sedert de kap ervan oogt
het geheel echt wel natuurlijker en open. Ook hier
passeerde een Decauville om klei naar de al-

lesverslindende baksteenoven te brengen, nu bezet
door een dierenasiel, een containerpark en een
kringloopwinkel. Geen locatie biedt een grotere
waaier aan mogelijke nabestemmingen dan oude,
industriële gebouwen. De Knokse steenbakkerij
had ook nog een vertakking naar Den Helder, (het
vroegere Knokke-“sperrebos”) waar de treintjes
een halte hadden rond de hoogtelijnen van 50 en
60 m. Het geheel rond de heuvelkam is nu een
groot, modern villapark met nauwelijks nog sporen
uit het verleden.
Vanaf deze hoogte had je – hád dus – een ideaal
beeld op Knokke met links de steenbakkerij, die
er nog is, en rechts de pannenfabriek langs het
kanaal Bossuit-Kortrijk, die dus klei verwerkte uit
de Kwadestraat en ca. 30 jaar geleden afgebroken
werd. Het gebouw was nog het best te vergelijken
met de – wonder boven wonder – bewaarde Du
Littoral te Kortrijk, maar heeft plaats geruimd voor
een moderne KMO-zone, genaamd “Pannenbakkerstraat”, op een boogscheut van de “Smalspoorbrug”. Mocht u zich ooit afvragen waar die namen
vandaan komen.
wggl@natuurkoepel.be
oude ontginning Klei
van Moen (afgedichte
stortplaats + put 1)

Uittreksel TOPOGRAFISCHE KAART
“ZWEVEGEM” (29/6) - 1960

Pannenfabriek
(nu afgebroken)

Huidige smalspoorbrug

Baksteenfabriek +
Oude droogrekken (nu
afgebroken)
Foto 2

Oude ontginning Klei
van Aalbeke (pannenfabriek)
(plaats foto 1—panorama)

Oude ontginning—put 3
Klei van Moen (Foto 3)

DEN HELDER
Oude ontginning Klei
van Aalbeke

Smalspoortraject

Souterrain (nu Vaarttaluds) - Klei
van Moen

500 m
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Planten

Inventarisatie Leiekant ‘t Schrijverke Marke

PIET MISSIAEN

Jaarlijks inventariseert de plantenwerkgroep een
natuurgebied uit de regio. In 2013 viel de keuze
op de Leiekant - ‘t Schrijverke Marke. Vanaf de
Leie ter hoogte van de Leieweg kunnen we twee
richtingen uit: westwaarts liggen er glooiende weiden,
bovenaan begrensd door de spoorweg Kortrijk-Rijsel;
oostwaarts bevindt zich de waterplas waarmee
alles begon voor de lokale natuurbeweging, de Oude
Leiearm Marke. Aan deze kant spelen de bomen en
struiken de hoofdrol. De grootste variatie biedt het
westelijke gedeelte. De natuurlijke glooiing dateert
nog uit de ijstijden en de klei uit de formatie van
Kortrijk komt aan de oppervlakte, waardoor bronnen ontstaan. De werkgroep Marke van Natuurpunt
Kortrijk nam deze unieke situatie te baat om er
een natuurlijke vijver aan te leggen. Het prachtige
panorama vanuit de hoogte op de Leievallei bekoort
elke wandelaar. Zangvogels waarderen het dichte
struweel onder de spoorweg. In april konden we
in normale omstandigheden inventariseren, in juli
daarentegen werden we uitgeregend. Toch konden
we 176 planten noteren, waaruit volgende selectie:

3. Dolle kervel
(Chaerophyllum temulum)
Bij schermbloemigen zijn er verschillende plantendelen waar we op kunnen letten om verwarring te
voorkomen. We beginnen met de stengelknopen,
die bij dolle kervel verdikt zijn. De stengel is behaard en rood gevlekt. De bladeren zijn veervormig
samengesteld, tot tweemaal toe. De langwerpige
vruchten zijn kaal en geribd. Het hoofdscherm
heeft maximum 1 blad in het omwindsel; de
bijschermen daarentegen hebben veelbladige
omwindseltjes. Hij heeft een voorkeur voor een
plaatsje in de schaduw. Het eerste deel van de
Nederlandse naam wijst op de aanwezigheid van
gifstoffen.

1. Behaarde boterbloem
(Ranunculus sardous)

De sterke beharing en
teruggeslagen kelkbladeren onderscheiden hem
van andere boterbloemsoorten. We vinden
hem op vrij vochtige,
dichtgeslagen bodem.

2. Kruldistel (Carduus
crispus)
Met een maximale lengte van 2 meter
is deze distel een middelgrote soort. De
vleugels langs de stengels zijn bezet met
stekels. Draai de bladeren om en let
op de spinnenwebachtig behaarde
onderkant. Hij groeit bij voorkeur
tussen het gras onder heggen.
De vrij slappe stekels van
kruldistel mag je gerust
aanraken.
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4. Bleke klaproos
(Papaver dubium)
Klaprozen zijn eenjarigen en overwinteren dus
als zaad. Zo winnen ze de concurrentieslag met
tweejarigen en overblijvende planten op grond die
jaarlijks omgewoeld wordt, in het bijzonder akkers.
Hun rode kleur fleurt het platteland op.
Bleke klaproos is net zoals grote klaproos een
middelgrote soort, maar zijn kroonbladeren
zijn lichtrood en hebben geen donker hart. Zijn
doosvrucht is langwerpig.

Planten ////////

5. Reuzenpaardenstaart
(Equisetum telmateia)

7. Grove varkenskers
(Coronopus squamatus)

Het voorkomen van deze tot 1,80 meter hoge paardenstaart verraadt de aanwezigheid van bronnen.
De groene stengels zijn onvruchtbaar en noemen we
de vegetatieve vorm. Ze worden in tijd voorafgegaan
door de lichtbruine, tot 0,50 meter hoge stengels
van de generatieve vorm. Op de top hiervan zit de
sporendragende aar.

Op open, vochtige en betreden plaatsen gedijt
deze kruisbloemige. De vertakte stengels liggen
tegen de grond en de bloemen vormen kluwens in
de bladoksels. Ook de hauwtjes – de vruchten bij
kruisbloemigen – hebben een bijzondere vorm: ze
zijn niervormig, kort gesteeld en met wratten bedekt.

6. Italiaans raaigras (Lolium
multiflorum)

8. Kruisbladige wolfsmelk
(Euphorbia lathyris)

Italianen zijn kunstminnende mensen
en dit helpt ons om
dit gras op naam te
brengen. De aartjes
zijn zigzagsgewijs
rond de as van de
bloeiwijze geplaatst.
Elke aartje kunnen we
met enige fantasie met
een handje vergelijken. Deze handjes zijn
in één vlak geplaatst
en niet naar elkaar
toegekeerd zoals bij
kweek. De buitenste schutbladen van de aartjes
zijn bezet met een lange naald, een soort versiering
dus op z’n Italiaans; dit in tegenstelling tot Engels
raaigras.

Binnen de wolfsmelkfamilie bevatten alle soorten
binnen het geslacht Euphorbia wit melksap. Dit
giftige sap heeft een afstotende smaak, vandaar
de naam wolfsmelk. De bladeren zijn kruisgewijs
tegenoverstaand. De grote vruchten doen denken
aan kappertjes op azijn. Deze forse tweejarige plant
moeten we zoeken op braakliggende grond. ■

Foto’s: © Bioweb,
behalve foto 6: © Natuurgids
Dick footo.nl

DOE MEE MET
DEZE WERKGROEP
ZONDAG 12 JULI // WANDELING IN HET STADSGROEN MARIONETTEN KORTRIJK
Het Stadsgroen Marionetten verbindt het Kennedybos met het Preshoekbos, het stadsrandbos van Kortrijk. In deze nieuwe groenstructuur worden
de typische eigenschappen van het landschap bewaard: licht heuvelachtig
en vol wisselende vergezichten. We genieten van de bloemendiversiteit
tijdens de zomerbloei. Gids: Frieda Flo.
Afspraak: Om 14u30 de ingang van Stadgroen Marionetten (kant
Bosstraat), Kortrijk.
VRIJDAG 14 AUGUSTUS // PLANTENINVENTARISATIE VAN DE
WARANDE (GRENS HEULE/KORTRIJK) DEEL 2
We noteren alle planten aan de hand van een streeplijst, van de banaalste tot de zeldzaamste. Een vergrootglas en een flora zijn goed bruikbaar.
Gids: Piet Missiaen
Afspraak: Om 17u aan het rondpunt Hoge Dreef, Izegemstraat,
Heule

ZATERDAG 22 AUGUSTUS // LANDSCHAPSWANDELING IN
AALBEKE
Aalbeke heeft een schat aan wandelwegen. De wandeling verloopt tussen weilanden en akkers, waarbij aandacht geschonken wordt aan de
wilde planten in de bermen. Gids: Willy Herreman.
Afspraak: Om 14u30 aan de Sint-Corneliuskerk, Aalbekeplaats 1,
Aalbeke
ZONDAG 13 SEPTEMBER // PLANTENWANDELING IN DE STAD
De stad lijkt plantonvriendelijk. De wilde planten die daar spontaan
groeien laten er zich echter niet temmen. Gidsen: Willy Herreman en
Jozef Bousse.
Afspraak: Om 14u30 aan Parking Den Appel, Magdalenastraat 48,
Kortrijk

Info over deze activiteiten bij Piet Missiaen (056 20 51 77 of piet.
missiaen@pandora.be)

Paddenstoelen

Verrassende zwammen

CHRISTINE HANSSENS

In onze streek komen echt veel
verschillende soorten zwammen
voor. Grote en kleine, enkelingen
en soorten die een leven “in
groep” verkiezen. De meeste
groeien gewoon op de bodem
terwijl andere een voorkeur
hebben voor levende bomen
of liggende stammetjes. Nog
andere groeien op mosjes. Er
zijn er zelfs die de mest van een
of ander dier verkiezen. Zo
konden we onlangs tijdens de
microscopiesessie de grote
speldenprikzwam (Poronia
punctata) (afb.1) bewonderen.
Deze zwammetjes komen voor
op uitwerpselen van paarden
of ezels. Ze zien er uit als bleke
ronde schijfjes “kussentjes” met
zwarte stipjes. Hun donkerbruine sporen deden bij vergroting
aan koffiebonen denken. Wie in
de duinen gaat zoeken kan op
konijnenkeutels ook de kleine
speldenprikzwammmetjes

(Poronia erici) vinden.
Ieder van jullie kent stellig de

Pentekeningen: © J.P.Dewijn
Foto’s: © C.Hanssens

geweizwammetjes (Xylaria

hypoxylon) (afb.2). Deze zijn

1
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regelmatig op dood hout
te vinden. Ze bezitten een
zwarte steel met bovenaan witte
vertakkingen waarvan de vorm
soms opvallend goed lijkt op een
hertengewei. Vandaar ook hun
naam.
Een andere soort geweizwammetjes groeit enkel op half- vergane
beukendopjes die voldoende
vochtig liggen. Zij heten beukendopgeweizwam (Xylaria
carpophila) (afb.3), maar deze zijn
bovenaan praktisch niet vertakt.
Wie bij Meidoorn ijverig zoekt,
maakt kans van op de rottende
besssen meidoornbesgeweizwammetjes (Xylaria oxyacantha) (afb.4) te vinden.
Op de basis van oude bomen
groeien soms zwarte knotsen
(afb.5), die verdacht veel op
uitwerpselen van een of ander
zoogdier lijken. Geen reden om
er vies van te zijn, want ze zijn
houtig. Binnenin zien ze er enigszins vezelig en wit uit. Tegen de
rand zijn ze bezet met kamertjes
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waarin de zwarte sporen
gevormd worden. Vandaar hun
naam houtknotszwam (Xylaria
polymorpha) (afb.6)
Ga ook eens zoeken in de nabijheid van de Gewone esdoorn.
Op liggende stammetjes en takken van deze boom verschijnen
tijdens het voorjaar regelmatig
groepjes van smalle grijzige
knotsjes van 5 à 7 cm. Dit zijn
esdoornhoutknotszwammetjes (Xylaria longipes). Eerst

zijn ze grijzig met een licht rozig
topje (afb.7). Met te verouderen
worden ze eerst wit, nadien
helemaal zwart, maar ze blijven
elegant.
Het is interessant eens te letten
op de wat forsere opstaande takken van de vlier. Met wat geluk
vindt men er donker-bruine
schelpvormige lapjes, die min of
meer gelatineus zijn. Dit is echt
judasoor (Auricularia-auricula
Judae) (afb.8 toont de bovenzijde).
Het is vooral de onderzijde
(afb.9) die aan een mensenoor
doet denken. Je kunt ze ook
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vinden op de vochtig liggende
takken en stammetjes.
Vals judasoor (Auriculariopsis
ampla) (afb.10) bestaat ook, maar
die is veel kleiner en anders van
kleur. Hiervoor moet je zoeken
op afgestorven takken en twijgen
van populier.

Een derde soort die op allerhande houtsoorten groeit, heet
viltig Judasoor (Auricularia
mesenterica) (afb.11). Bovenaan
lijken deze zwammetjes eerder
elfenbankjes met viltig behaarde
zone’s. Hun onderzijde bezit
wel een onregelmatige rimpelige
structuur die aan de binnenzijde
van een oortje doet denken.
Een opvallende soort die het
ganse oppervlak van een stuk
hout prachtig oranje kleurt heet
oranje aderzwam (Phlebia
radiata) (afb.12). Zijn oppervlak
toont radiaal georiënteerde
plooien en is tegelijk bezet met
bijzonder veel wratjes. Het
geheel is begrensd met helderoranje randen. Effenaf prachtig!
Veel minder algemeen is de
zwavelschorszwam (Phlebiella vaga) (afb.13), die ganse
oppervlakten intens geel kleurt
en voorzien is van een goed
ontwikkelde, vezelige randzone.
Onvergetelijk!!
Wie gaat speuren naar zwammen in de nabijheid van eik
vindt er praktisch steeds de

14
paarse eikenschorszwam

(Peniophora quercina) (afb.14) Deze
vormt op dode takken en twijgjes
paarse korsten.Bij droogte krult
hun rand wat om, zodat hun
zwarte onderzijde goed zichtbaar
wordt.
Eveneens bij eik vinden we al
vroeg in het jaar de witte kluifzwam (Helvella crispa) (afb.15).
Dit zijn middelgrote paddenstoelen die opvallen omwille van hun
“geribde steel” en “lappenhoed.”
Stuifzwammen groeien meestal
gewoon op de bodem. Toch
is er een, de peervormige
stuifzwam (Lycoperdon pyriforme)
(afb.16), die in groepen op dood
hout te vinden is. Eigenlijk groeit
hij op boomvoeten en is goed
te herkennen omdat hij niet
gewoon bolvormig is, maar de
vorm van een peer bezit. Zijn
oppervlak is fijn wrattig.
Natuurlijk zijn er ondertussen
ook heel wat plaatjes en buisjeszwammen te vinden en zelfs
af en toe bekervormige soortjes.
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Minder gekend en klein, maar
bijzonder prachtig zijn de slijmzwammetjes. Hun naam komt
van het feit dat ze in een bepaald
stadium van hun ontwikkeling
op een klompje slijm lijken, maar
dit verandert vlug en sterk. Maar
hierover zal ik jullie een volgende
maal meer vertellen.
DOE MEE MET
DEZE WERKGROEP
WOENSDAG 2 SEPTEMBER // PADDENSTOELENWANDELING OP HET GOLFTERREIN TE HOLLEBEKE
Op bezoek in het golfterrein te Hollebeke met gids Krist Calmeyn
Afspraak: om 13.30u in de Eekhofstraat 14 te Hollebeke
WOENSDAG 16 SEPTEMBER // PADDENSTOELENWANDELING IN HET LEIEBOS TE KUURNE
Op bezoek in het Leiebos te Kuurne met gids Christine Hanssens
Afspraak: om 13.30u in de Gentsesteenweg Kortrijk aan het
monument “Den Hert”
WOENSDAG 7 OKTOBER // PADDENSTOELEN ZOEKEN
IN HET HELLEKETELBOS POPERINGE
Op bezoek in het Helleketelbos te Poperinge met gidsen Luc
Pinoy en Joseph Iserbyt
Afspraak: om 13.30 u op de parking van het domein, aan
het eethuisje “’t sparhof”, Stoppelvled 39, Watou

Info over deze activiteiten bij Christine Hanssens (056/21 23
13 of christine.hanssens@gmail.com)
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Wilde Floraliën & 35 jaar
Natuurpunt Zwevegem
YVES DE BOSSCHER

Met enige trots nodigde Natuurpunt Zwevegem, dat
dit jaar 35 jaar bestaat, iedereen op 24 mei uit op de
Wilde Floraliën. Deze hoogdag van de Zwevegemse
natuur werd reeds voor de vierde keer georganiseerd
en ze lokte opnieuw heel wat bezoekers naar de
Vaarttaluds in Moen. De zonnige pinksterzondag zat
er wellicht ook wel voor iets tussen.

met mini-ezeltjes, amfibieën ontdekken met Bavo
en Katrijk, braakballen pluizen, insectenhotels
maken met Danny, boetseren en tekenen bij Lieve
en Klaartje. Fotografen konden deelnemen aan een
natuurfotowedstrijd. De winnaar van de wedstrijd,
Isabelle Rosseel, kreeg voor haar impressie van de
margrieten op de taluds de eerste prijs en mocht
naar huis met een prachtige pentekening van Pierre
Dewijn.
En natuurlijk, als naar gewoonte, werd ook het
pop-up café ‘de Scoone Blomme’ weer uitgebaat
door enthousiaste vrijwilligers. ■

↑ Orchideeën bewonderen met

Wim Pauwels
→ Genieten met vrienden

Men kon genieten van een uiterst gevarieerd aanbod,
met voor elk wat wils. Vooral het uitgebreide
kinderprogramma wist te bekoren.

↘ De winnende foto van Isabelle

Rosseel

Tussen de boeiende wandelingen met gids Wim
Pauwels door was er ’s middags ruimte voor een
feestelijke receptie voor genodigden. In de namiddag
werd gevist met Jean-Marie, kon men op wandel

Margriet
Margriet staat in de graskant
lonkend lift ze in gedachten met me mee
dan wuift plots de lentewind
ik raas voorbij en het landschap volgt
gedwee.
Margriet staat in de graskant
ik sta voor haar hard op de rem
ik draai mijn raampje open en reik naar
haar
en dan hoor ik een stem:
Ze mag dan al de knapste zijn
die je in je leven ziet
je mag er wel naar kijken,
maar plukken doe je niet.
Yves De Bosscher
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Tijddoof, genietend van
deze stille wereld
1 mei 2015: de zon was mild en ergens, van achter
een plukje wolk strooide hij alweer zacht herinneringen over de vele aanwezigen die waren samen
gekomen aan het Sint-Pietersbrugje in Moen.
Frans Dejonghe, natuurlijk.
Het zou geen droevige herdenkingswandeling
worden, wel integendeel. Uit de hele regio waren
ze er, en uit heel veel verschillende hout gesneden,
de mensen die door Frans werden begeesterd.
Nog een keer nam hij iedereen op sleeptouw.
Er werd honderduit gepraat over de grappige, de
ernstige, de gemoedelijke, de scherpe, de slaande
en de zalvende, de vrolijke Frans. En ondertussen
trok de stoet over trage wegen, nog trager, door de
Oude Spoorweg en langs de Vaarttaluds tot aan
het Braebos. Dat is trouwens het laatste stukje naSamen met Maria, zijn echtgenote, zijn kinderen
tuur waarvoor Frans snuisterend uit oude kaarten
en kleinkinderen hebben we Frans een plaatsje
het toponiem opdiepte. Onderweg hielden we
gegeven, op een bank bij een poel in het Braebos.
even stil bij een strategisch opgestelde oproep aan
Even viel daar de tijd stil.
Vlaams natuurminister Joke Schauvliege. “Red de
Vaarttaluds, Joke!”. Hij zou er wellicht een olijke
Bram Vermeulen zaliger, zong het jaren geleden.
gedachte over hebben gevormd. Of misschien,
“Dood ben je pas, wanneer je bent vergeten”. Als
ik ben er bijna zeker van, zou hij zijn scherpe
de zanger gelijk heeft, en ik vermoed van wel, dan
pen hebben boven gehaald ter verdediging van
ziet het er goed uit voor Frans Dejonghe. Dan
de onmacht van de natuur die dreigt te worden
zullen we nog vaak, op zijn bank gezeten, ergens
vergeten door de beleidsmakers in de Vlaamse
in de vooruit hollende toekomst maar tijddoof,
regering.
eeuwig genieten van zijn stille wereld. ■

Rustbank Frans
↑© Danny Deceukelier
↓ © Els Pauwels
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Blijft het natuurgebied
’t Spoorwegdomein in
Ingelmunster gespaard?
Te lage bruggen over de waterwegen vormen een
hindernis voor de groei van het containervervoer per
binnenvaartschip. Na het lossen moet men bij de
meeste schepen water in het ruim pompen zodat ze
de nodige diepgang hebben om onder de brug door
te kunnen varen. Maar bij schepen met brandstof
en levensmiddelen aan boord is dit niet evident. Zij
kunnen bijgevolg niet volledig lossen en daarom
worden momenteel in Vlaanderen heel wat nieuwe,
hogere bruggen gebouwd voor het toegenomen
containerverkeer.

Ook de centrumbrug over het kanaal van Ingelmunster, vlakbij het natuurreservaat “t Spoorwegdomein”, zal binnenkort vervangen worden door een
nieuwe hogere brug.

… natuur in de buurt
Geprangd tussen het kanaal Roeselare-Leie, de
centrumbrug en de spoorweg ligt een prachtig
stukje natuurgebied van 2,5ha groot, “ ‘t Spoorwegdomein “. Het gebied ligt op amper 500 m
van het centrum van Ingelmunster. De brede
kanaalbermen lopen er uit tot aan het Blauw Huis
2 km verderop.
Op het gewestplan is het gebied, inclusief de
kanaalbermen tot aan het Blauw Huis, ingekleurd
als natuurgebied. En als complex van biologische
waardevolle en zeer waardevolle elementen is dit
gebiedje opgenomen in de Biologische Waarderingskaart versie 2.
Het gebied is deels eigendom van de NV Waterwegen en Zeekanaal en deels van Infrabel. Natuur-
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punt de Buizerd beheert het gebied sinds 1990 (al
25 jaar dus) met een huurcontract.

… een ongeziene biodiversiteit
in deze regio
We treffen hier meer dan 195 hogere plantensoorten aan waaronder rietorchis, bijenorchis, hondskruid en grote ratelaar, alle opgenomen in de rode
lijst van bedreigde plantensoorten. Ook grijskruid,
blaassilene en hazepootje hebben er hun stek.
Vlinders als koolwitje, dagpauwoog, distelvlinder,
atalanta, kleine vos, boomblauwtje, citroenvlinder,
koninginnenpage, oranjetipje, icarusblauwtje, groot
dikkopje, kleine vuurvlinder en het zeldzame bruin
blauwtje zijn hier heel gewoon.
Er is geen beginnen aan om wat hier voorkomt aan
nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en solitaire
bijen bij naam te noemen, maar de zeldzame
solitaire bij ogentroostdikpoot, die er het eveneens
zeldzame rode ogentroost aan doet, moeten we hier
zeker toch vermelden.
Het is ook een gegeerde broedplaats voor vogels.
Kleine roofdieren zoals hermelijn en wezel worden
regelmatig gezien.
Bijzonder is ook de gezonde populatie levendbarende hagedis, die we langsheen de volledige spoorlijn
tot in Izegem terugvinden. De eerste waarneming
dateert van 1969.
In de poel iets verderop, vinden we vijf soorten
amfibieën. M.a.w. dit is een parel van een gebiedje
waar we met veel liefde en nu ook met zorg naar
kijken.
Want wat de gevolgen van de bouw van de
nieuwe brug zullen zijn voor het natuurreservaat ’t
Spoorwegdomein wordt nog afwachten.
Wij vreesden nu vooral dat door de bouw van de
nieuwe brug het reservaat zal worden herschapen
in één grote werf.
Onder het motto “redden wat er te redden valt” is
Natuurpunt De Buizerd in overleg gegaan met de
uitvoerders van het project, namelijk Waterwegen
en Zeekanaal en de gemeente Ingelmunster.
Er was gelukkig een luisterbereidheid aanwezig
en via een constructieve medewerking zijn er
ondertussen duidelijke afspraken gemaakt. De
toekomstige werfzone werd ondertussen netjes
afgebakend met een vaste afsluiting. Hierdoor blijft
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←←Bijenorchis

© Hendrik Debeuf.jpg
←Levendbarende hagedis

© Maseltov-wikicommons
↙↙Rietorchis
↓Bestaande centrumbrug

© Hendrik Debeuf

het overgrote deel van het reservaat gevrijwaard.
Na de werken zullen natuurherstelmaatregelen
worden uitgevoerd zoals een nieuwe poel, een
gracht en een bijvriendelijke houtkant met inheems
materiaal. Voor de levendbarende hagedis werd
alvast een deel van de zware arduinblokken van
het voormalige bouwstort omzichtig naar een
betere plek langs de spoorlijn verhuisd. Ook het
vuile regen- en smelt(pekel)water van op de nieuwe
brug zal uit het reservaat worden geweerd. Wat de
waterkwaliteit in de grachten ten goede zal komen.
Op uitnodiging van de bouwheer tekenen we ook
present op de werfvergaderingen. Zo kunnen we de
vinger aan de pols houden.

NATUURPUNT AFDELING DE
BUIZERD AAN HET WERK!
Naast wandelingen en natuurbeheerwerkdagen tijdens de komende maanden is er
op zaterdag 26 en zondag 27 september
opnieuw een natuurtentoonstelling in de
bibliotheek van de Schoolstraat te Ingelmunster telkens van 10h00 tot 19h00.
Dit jaar is Mycologia, de paddenstoelenwerkgroep van Natuur.koepel vzw, de
gastvereniging van dienst. Kom gerust een
kijkje nemen.

Wij hopen alvast dat men rekening blijft houden
met onze bezorgdheden en we hopen dan ook in
een volgend artikel in Klimop een positief verhaal
te mogen schrijven!
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NATUURPUNT DE VLASBEK EN DE BRANDING

Een fijne samenwerking!

JAN VANAVERBEKE

In 2006 begonnen we met Natuurpunt De Vlasbek aan een avontuur:
we organiseerden onze eerste activiteit voor mensen met een mentale
beperking.
Dit avontuur is ondertussen een traditie geworden en onlangs kwamen
de gebruikers van De Branding, een dienstverleningscentrum voor
mensen met een mentale beperking in Heule, reeds voor de negende
keer op bezoek.
Tijd voor een terugblik door twee brillen: één door de bril van Natuurpunt De Vlasbek en één door de bril van gebruikers en begeleiders van
De Branding.

De Vlasbekbril
We waren best wel zenuwachtig
die dag in 2006. Activiteiten
organiseren voor een traditioneel
doelpubliek van geïnteresseerde
natuurliefhebbers is makkelijk.
Maar een namiddag vullen voor
mensen met een mentale beperking? Dat was best een sprong in
het duister. Gelukkig kwamen er
wat tips vanuit De Branding zelf
en al doende leerden we...

Foto’s: © Dirk Desmet
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De begeleiders van De Branding
stelden voor om de natuur op
een heel tastbare manier voor
te stellen en de Groene Long
in Kuurne was daar een ideaal
decor voor. Onze gasten konden
ruiken en proeven van wat er in
de traditionele moestuin groeit.
We koppelden vogelgeluiden
aan vogelfoto’s. In voeldozen

verstopten we dennenappels,
maïskolven, stukjes schors en
zelfs een zwanenei. We toonden
dat die schuimhoopjes in het
gras eigenlijk de schuilplaatsen
waren van spuugbeestjes
en we hadden altijd wel een
salamander of kikkervisjes in
een aquarium. Als klap op de
vuurpijl lieten vrijwilligers van
het vogelasiel in Ruiselede vogels
vrij.
We zijn best trots op het stedelijk
natuurgebied de Groene Long
met zijn mooie plekjes: we
organiseerden het zo dat de
deelnemers in groepjes tot bij
een enthousiaste “Vlasbekker”
kwamen geholpen door hun
begeleiders en door “Vlasbekkers” die als piloot dienst deden.
Maar personen met een mentale
beperking zijn niet allemaal even

mobiel. Onze “ideale” plaatsjes
waren niet altijd makkelijk
bereikbaar met een rolstoel
en er kunnen maar zo veel
groepjes zijn als er begeleiders
zijn. Bij regenweer gebruikten
we eens het mooie Natuureducatief centrum “Het Slot”. Met
voeldozen, vogelgeluiden, ruiken
en proeven kregen we een leuke
interactie met ons publiek en zo
leerden we een nieuwe methodiek om met onze bezoekers om
te gaan: minder problemen met
rolstoelen én betere interactie.
Ervaring leerde ook, na een
jaar waar het vogelasiel er niet
bij kon aanwezig zijn, dat het
programma best niet overvol
wordt gestoken. Zo is er meer
ruimte om ontspannen met onze
bezoekers om te gaan. We hadden de ideale formule gevonden!
De stoelen staan nu buiten
opgesteld als het weer het toelaat
of binnen als het nodig is. Zo
werden we met onze vrijwilligers
“ervaringsdeskundigen”.
Onze activiteit is al iedere keer
een succes geweest: de Brandingbewoners en -begeleiders gingen
steeds met een goed en heel
warm gevoel naar huis.
Onze Natuurpuntvrijwilligers
die een handje helpen bij deze
activiteit zijn in de loop der
jaren alleen maar gestegen. De
verklaring is eenvoudig: dit is
met voorsprong de warmste en
dankbaarste activiteit die we
organiseren!

De Branding-bril
Doorheen de jaren herkenden
we een aantal trouwe fans. En
trouwe fans vragen trouwe begeleiders. Lien Mesdag maakte
voor De Branding alle edities
mee. We gingen even langs voor
een babbel...
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mee met beheerswerken in De
Bramier. We kunnen dus ook
deelnemen aan activiteiten die
niet specifiek voor onze gebruikers zijn georganiseerd.

NP De Vlasbek: We zien
dat een aantal gebruikers jaar
na jaar inschrijven voor deze
activiteit? Hoe zou dat komen?
LIEN: Veel ingewikkelde
uitleg en moeilijke woorden zijn
hiervoor niet nodig: de mensen
‘jeunen’ zich, dat is duidelijk.
Het feit dat sommigen me soms
weken nadien nog glunderend
aanspreken over de activiteit is
veelzeggend. En hoe komt dat?
Simpelweg: het buiten zijn, de
ontspannen en ludieke sfeer
tijdens de activiteit, de leuke
ontmoeting met de vrijwilligers
van Natuurpunt De Vlasbek,
telkens weer een paar stilletjes
aan vertrouwde gezichten én
meestal ook enkele nieuwe en de
natuur op een plezante manier
leren waarnemen met oren,
ogen, neus en mond… het is
gewoon een écht leuke namiddag.
NP De Vlasbek: Jij was er bij
elke editie bij, maar je kan de
groep niet alleen begeleiden. Valt
het mee om collega’s warm te
maken voor dit verhaal?

NP De Vlasbek: Er zijn tal
van organisaties die activiteiten
organiseren voor jullie doelpubliek. Richten zich die ook op
een of andere manier op een
vorm van natuurbeleving?
LIEN: Ja, uiteraard zijn er
ook andere organisaties die
activiteiten aanbieden in en
rond de natuur. Vaak zijn dat
dan iets langere activiteiten
(bv. workshops van een halve
of een volle dag, weekendjes en
reizen, …) en ook iets minder
laagdrempelig. Men gaat er
bijvoorbeeld niet naartoe onder
begeleiding van de Branding
zelf en er hangt meestal wel
een prijskaartje aan vast. Ook
dit zijn, vermoed ik, vaak heel
fijne activiteiten waarin men de
natuur kan ontmoeten, maar het
is toch een ander uitgangspunt.
We deden ook mee met de
actie ‘Plant een Bos’, maar door
besparingen gaat die niet meer
door. Onlangs deden we ook

NP De Vlasbek: we blijven
natuurlijk een vereniging met
een hart voor natuur en milieu.
Heeft deze activiteit op een of
andere manier een invloed op
jullie werking?
LIEN: Ja, daar ben ik écht
wel van overtuigd. En dit zal
weliswaar niet meteen in grootse
dingen te merken zijn, maar
toch… jullie liefde voor de natuur, dat kan toch niet anders of
bij iedere deelnemer, gebruiker
of begeleider, trouwe ‘klant’ of
niet, wel iets teweeg brengen.
NP De Vlasbek: Een laatste
vraag: voor Natuurpunt De
Vlasbek is dit een hele warme
activiteit. Hoe wordt dit bij jullie
ervaren?
LIEN: Het feit dat zoveel van
ons gebruikers er jaar na jaar
telkens opnieuw voor kiezen
om deel te nemen, dat spreekt
op zich al boekdelen. Jullie
vriendschappelijkheid, gastvrijheid en oprechtheid, het ligt in
jullie ‘natuur’. En dit alles op die
wondermooie locatie, een echt
hartverwarmend geheel. Van
harte bedankt!

LIEN: Ja hoor, dat valt reuze
mee. De Branding-ploeg telt
namelijk nogal wat natuurvrienden… dus tot op heden
nog geen grote moeilijkheden
ondervonden om begeleiders op
te trommelen. Ook onze trouwe
vrijetijdsbegeleider mét rijbewijs
D is ideaal. Zo kan hij met
onze grote bus veel Brandingnatuurliefhebbers vervoeren.
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Verliefd op Bonte Os
Het moet begin maart geweest zijn toen Yann Feryn, mijn schoonvader
nota bene, me een blind date regelde met een Deerlijkse schone. Ik
moest enkel mijn telefoonnummer geven. Meer werd van mij niet
verwacht. Dat die snoodaard me in de val lokte, werd week na week
duidelijker. Liefde ontlook geurig als bloesems van witte kers en
meidoorn.
BART GOETHALS

↗ Grootste natuurlijk

rietveld in Zuid-West-Vlaanderen en bronbos
↓Slanke sleutelbloemen
↘Wijmelbeek aan de rand

van de Bonte Os
© Bart Goethals
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Een eerste ontmoeting eind
maart werd een feit. En hoewel
ze haar geheimen niet meteen
helemaal prijs gaf (de eerste
lentewarmte was nog nergens
te bespeuren), zag ik potentieel.
Tientallen waterpiepers en
een enkele rietgors kwamen
bij het rietveld ons aftastend
minnekozend bewonderen. Het

staand en liggend dood hout
in het populierenbos (in de
lokale volksmond ook wel ‘het
vrijersbos’ genoemd) brachten
de grote bonte specht en de
groene specht in vervoering.
Houtsnippen, patrijzen en
fazanten, de voyeurs, keken
stiekem vanuit het struikgewas
toe. We schrikten op door een

luide gil in het riet. Alsof die
waterral vaderlijk territoriaal
zijn afkeuring liet blijken over de
keuze van zijn dochter.
Dat deze schone in het verleden
niet door iedereen werd bemind,
ja zelfs als waterziek werd
vervloekt, getuigen de vele
laantjes in het bos. En toch laat
ze zich niet temmen. Twee meter
lager dan de omgeving stuwt
ze nog steeds welwater naar de
oppervlakte en voedt ze haar
omgeving in haar zuiverste vorm.
Of dacht u dat de larve van
een kokerjuffer of de waterviolier makkelijk te verleiden
waren? Menig man heeft ze tot
een Gaverdepressie geleid, maar
ik vind ze waterrijk.
Omdat onze prille liefde
onmogelijk geheim kon blijven,
kwamen in de weken daarna
ervaren mannen en vrouwen van
heinde en ver mee om de Bonte
Os te bewonderen. De poel in
het rietveld, de Wijmelbeek en
de bospoelen (restanten van
stormachtige onenightstands)
gaven hun geheimen prijs:
meerdere alpenwatersalamanders, kleine watersalamander, tientallen driedoornige en tiendoornige
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stekelbaarzen, blauwbanden
(exoot), geelgerande watertorren, waterschorpioen, …
Onze geliefde liet zich de
eerste lentewarmte welgevallen
en bekende kleur: slanke
sleutelbloemen, dotterbloemen, pinksterbloemen,
hondsdraf, witte dovenetel,
speenkruid, robertskruid,
muskuskruid, poelruit,
oeverzegge, …
De dagpauwoog, het klein
koolwitje en het bont zandoogje leken voorbodes van een
zomer vol vlinders in de buik
(o.m. harig wilgenroosje in
ruigte en brandnetels).
Geïnspireerd door wat daar

beneden gebeurde, hield een
koppel buizerds hoog in de
lucht het niet meer uit (vorig
jaar broedgeval in het bronbos).
Ondertussen (midden mei)
konden bosrietzangers
en kleine karekieten de
verleidingen niet meer weerstaan
en doken het rietveld in, waren
koppels staartmezen op
zoek naar gelegenheid om hun
liefde te bezegelen en was een
vrijgezel sprinkhaanzanger
op doortocht.
Onze lokale afdeling Natuurpunt
Gaverstreke beschikt nu ook over een
algemeen mailadres. Voor verdere
vragen omtrent de Bonte Os of onze
activiteiten: gaverstreke@natuurpunt.be

Vijf alpenwatersalamanders uit bospoel

U weet als geen ander dat een lief zelf aankopen én onderhouden geld kost. Ons steunen kan door het storten van een
bedrag op het rekeningnummer van Natuurpunt BE56 2930
2120 7588 met als vermelding “Gift Natuurpunt Gaverstreke
Bonte Os – 3510”. U kunt een fiscaal attest ontvangen vanaf €
40. Zo recupereert u 45 % van de gift.

Waterviolier in bloei (midden mei)

Eén van de vele laantje in het bronbos

Sol Suffit valt in de prijzen!
Roland De Vicq van Sol Suffit heeft begin juni de
‘Business Sustainable Project Award’ in ontvangst
mogen nemen. Deze Prijs richt zich tot bedrijven
en social profit ondernemingen die binnen de
maatschappij of hun organisatie bijdragen aan het
uitwerken van een duurzame ontwikkeling. De prijs
beloont initiatieven rond energie- en grondstofverbruik (ecoconstructie, energieprestatie, duurzame
energieproductie, recyclage, enz.), mobiliteit,
biodiversiteit, ecoconsumptie maar ook sensibilisatie- en promotiecampagnes. En voor 2015 is Sol
Suffit dus gekozen tot laureaat.

Koken op zonne-energie met de SuniCook:

Ecologisch –Economisch –Eenvoudig
SolSuffit vzw verzamelt mensen die duurzame
energie willen promoten als bijdrage tot de strijd
tegen de klimaatopwarming. Meer dan 2 miljard
mensen koken nog dagelijks met hout. De
SuniCook is een alternatief om zonne-energie te
gebruiken voor dagelijks koken. Winst voor mens
en milieu. Ook in België kan je koken op zonneenergie! Beleef hier de fun van het gebruik van de
SuniCook. Een betere methode om warm te lopen
voor zonne-energie is er gewoon niet!

KRISTINA NAEYAERT

www.solsuffit.be - www.sunicook.com - www.solarcooking.be
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Familieweekend aan de
Côte d’Opale
PETER DEPODT

Een geslaagd Natuurpuntweekend is alweer voorbij.
De afwezigen zullen beseffen: “Tedju, we hebben
weer eens wat gemist”. Door de jaren heen is dit
weekend uitgegroeid tot een gezinsweekend vol
landschapswandelingen met aandacht voor fauna
en flora.
We verzamelden om 14 uur aan ons groepsverblijf
dat luistert naar de naam “Ferme de Framezelle”,

Foto’s: © Peter Depodt

gelegen op 500 m van het strand van Cap GrisNez. Voor sommige deelnemers was het ‘terug
thuiskomen’ na 11 jaar.
Cap Gris-Nez heeft een karakteristieke kustlijn met
indrukwekkende rotsen en kilometers lange stranden met bijhorende duinen. Het landschap ietsje
landinwaarts is heel afwisselend met rivierdalen,
bossen en open gebieden. Het is een trekpleister
voor vogelaars.
De zon was van de partij en tijdens de namiddag-
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wandeling verkenden we de buurt en wandelden
we via het Grote Routepad richting zee en volgden
nadien het douanierspad langsheen de vuurtoren.
Het zicht op Cap Blanc-Nez, met zijn witte krijtrotsen is prachtig. Ook Engeland was zeer mooi te
zien met de krijtrotsen van Dover die maar 28 km
van ons verwijderd zijn. De bijna altijd aanwezige
grijze zeehonden gaven echter verstek (misschien
waren ze ook met verlof ?) Visdief, eidereend,
veldleeuwerik waren wel van de partij. ’s Avonds,
na de kamerverdeling, was het tijd om de spaghetti
te serveren. Pasta à volonté.
Op dag 2 stond een dagtocht op het programma.
We maakten een wandeling doorheen de ‘Dunes
de la Slack’ in Ambleteuse. Het gebied kan
omschreven worden als een duinenreservaat waar
zangvogeltjes het beste van zichzelf laten horen. Zo
zagen we o.a. zwartkop, grasmus, kneu, tjiftjaf, fitis
en we hoorden de cettiszanger en de wondermooie
melodie van de nachtegaal. Op het strand werd
er gepicknickt en deden sommigen een middagdutje. Anderen ketsten platte stenen over het
wateroppervlak. Na de siësta wandelden we verder
via het strand, klauterden we over rotsen om te
eindigen bij de monding van de Slack aan het Fort
Mahon (17de eeuw). Op de zee dobberden enkele
rotganzen en een koppeltje bontbekplevieren
speelde verstoppertje tussen de keien. Een groep
drieteenstrandlopertjes zoefde af en toe voorbij. Na
de strand- en duinavonturen, een lekkere warme en
verkwikkende douche en een aperitief, gingen we
‘uit eten’ in Brasserie Samoria.
In de voormiddag van dag 3 trokken we naar
het natuurreservaat in Wissant. Nabij de Motte
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du Bourg maakten we een ommetje naar de
observatiehut die uitkijkt over het natuurgebied dat
net achter de duinen ligt. Er liggen enkele waterpartijen met kijkhutten en één grote vijver. Ook is
er een oeverzwaluwenwand. We zagen o.a. sperwer,
bruine kiekendief, bergeend, boeren-, huis- en oeverzwaluw en hoorden alweer volop de nachtegaal
zingen. Na de picknick en de opkuis brachten we
op de terugweg naar Waregem nog een bezoekje
aan het prachtige schorre- en duinenreservaat “Le
Platier d’Oye” in Gravelines. Het beschermde
gebied bestaat uit natuurlijke polders, stuifduinen,
duinstruwelen en vochtige duingraslanden en biedt
daarom een grote rijkdom aan fauna en flora. De
grote zoetwaterpoelen zijn een gepaste rustplaats

Wantsencursus
Zaterdag 26 september 2015

Roeland Libeer, wantsen-expert van de insectenwerkgroep ZuidWest-Vlaanderen, brengt ons in de voormiddag de beginselen bij
van deze boeiende en ondergewaardeerde insectengroep. Bereid
je voor op een onverwachte vormen- en kleurenpracht! In de
namiddag gaan we onder begeleiding van Roeland zelf op zoek
naar wantsen in het vlakbij gelegen reservaat van de Gaverbeekse
meersen/oude spoorwegberm.
Theorie: H.-Hartcollege Waregem (ingang Processiestraat 50)
Excursie: Gaverbeekse meersen (start aan Slekkeput 5, RWZI Waregem)
Programma:
10-12u
12-13.30u
13.30-16u

theorie
lunch (zelf meebrengen)
excursie

De cursus is gratis maar wel graag vooraf een seintje: (0472 52 59 74 of
frederic.piesschaert@hotmail.com)
Je kan ook opteren om alleen voor de excursie aan te sluiten

voor heel wat trekvogels. Rond de waterplas
begrazen Schotse hooglandrunderen en wilde
pony’s de vochtige weilanden. Op het strand staan
massaal veel (mossel)palen en af en toe restanten
van Duitse bunkers.
Rond de klok van 17 uur zat de wandeling erop,
tevens het einde van een mooi, zonnig, winderig,
maar vooral ‘fijn’ natuurpuntweekend!

De mobiele fruitpers
komt naar Kortrijk!
NATUUR.KOEPEL EN HOUTLANDSE TUINSAPPEN ORGANISEREN OP ZONDAG
20 SEPTEMBER EEN MOBIELE FRUITPERSDAG!
Breng minimum 75 kg fruit mee
– ongeveer drie houten kisten –
waarvan minstens 75% appels.
Je kan het sap eventueel mengen
met aardbeien, bessen of ander
zacht fruit zonder harde pit. Tel
ongeveer 8 kg fruit voor 5 liter
sap. Voor elk vaatje betaal je
5,50 euro (5 euro vanaf 500 liter).
Voor mengelingen vragen we
geen meerprijs!
Fruit moet onbespoten worden
aangeleverd want de pers
moet vrij blijven van gifresidu’s.
Wormpjes en aarderest worden
weggefilterd en -gewassen. Rot

of beschimmeld fruit komt niet
in aanmerking. Valfruit en fruit
met aantastingen door insecten
zijn geen probleem.

Praktisch
Deze fruitpersdag gaat door op
zondag 20 september bij Natuur.
koepel vzw, Watermolenstraat
69B, Kortrijk.

Geïnteresseerd

Vermeld Kortrijk Natuur.koepel
vzw als plaats en zondag 20
september als datum. Geef een
schatting van het aantal kilo fruit
dat je wil laten persen. Je krijgt
dan dadelijk een volgnummer,
richtuur en wegbeschrijving.

Meer info
Hans Vermeersch
(056/36 28 04 of
hans@natuurkoepel.be)

Vooraf reserveren is noodzakelijk
via 050 78 11 94, 0495 733 670
of info@houtlandsetuinsappen.be.
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Transitiebeweging
TRANSITIESTAD KORTRIJK: BART NOELS INTERVIEWT JAN DESMET

De ideeën van Totnes
aan de Leie

BART NOELS
VORMINGPLUS MZW

JAN DESMET
TRANSITIESTAD KORTRIJK

BIY & biomarkt
© Siegfried Desmet

Op 10 juni start in Roeselare het transitienetwerk Het
Hart. Het netwerk wil duurzame initiatieven uit de
regio Roeselare-Tielt met elkaar verbinden en mensen
duurzaam inspireren. Het Hart wil burgers uit de regio
stimuleren tot meer duurzame praktijken thuis en in
de eigen omgeving. Transitienetwerken zijn niet nieuw.
In Kortrijk is een groep enthousiastelingen al een tijdje
aan de slag. Bart Noels van Vormingplus Midden en
Zuid West-Vlaanderen spreekt met Jan Desmet.
Hoe is transitiestad Kortrijk er eigenlijk
gekomen?

Frank Petit-Jean, Bert Vandierdonck en ikzelf trokken
eind 2010 met het openbaar vervoer naar Brugge
voor een lezing van Steven Vromman. Hij bracht een
boodschap die ons sterk raakte. Onze samenleving
loopt op vele vlakken verkeerd, we zitten in een diepgaande systeemcrisis. We kwamen elk op onze eigen
manier tot de conclusie dat niets doen geen optie is.
Zo werden de kiemen gelegd voor respectievelijk ‘De
Eetbare stad’ en ‘Transitiestad Kortrijk’. Bert werkte
met de Markenaren verder aan ‘Marke 10-30’.
Jullie bestaan intussen al een aantal jaar. Hoe
evalueren jullie de werking?

Onze bedoeling is dat we heel concreet aan de
slag gaan, waarbij we vertrekken van bewustzijnsvorming. En dat lukt aardig. In samenwerking met
andere organisaties hebben we enkele boeiende
filmvoorstellingen en lezingen gehouden. Die hadden
telkens een grote opkomst. We maken ook goed
gebruik van sociale media. Uit onze jaarlijkse Do It
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Yourself-markt ontstond het Repair-Café waar enkele
“transito’s” actief aan meewerken.
Samenwerken is heel belangrijk, met respect voor
de eigenheid van elke partner. De samenwerkingsverbanden zorgen voor verbinding en versterking
van de verschillende transitie-initiatieven in de stad.
Het schept een samenhorigheidsgevoel. Het is een
prettige manier van werken. We barsten van ideeën
en enthousiasme maar kunnen zoals veel organisaties
enkel beroep doen op een kleine hardwerkende
kern van vrijwilligers. Onze eerste taak is nu eerst en
vooral om “kernversterkend” te werken.
Hebben jullie het gevoel dat jullie ook kunnen
wegen op het beleid? Moet een transitienetwerk politiek wegen of is verandering bij
burgers de doelstelling?

We stellen vast dat we samen met vele anderen wegen
op het lokale beleid. De steden zijn de laboratoria
voor de grote ommezwaai die embryonaal is, maar
tegelijk bijzonder levenskrachtig. De stad, de burgers,
de kennisinstellingen en het bedrijfsleven vormen een
samenspel als gelijkwaardige partners. Daar kunnen
nog synergieën uit ontstaan. Onze politici moeten
daar natuurlijk voor open staan.
Is transitie een aartsmoeilijk concept
om uit te leggen aan mensen? Hoe kan je
dan mensen sensibiliseren voor duurzame
alternatieven?

De transitie of de grote ommezwaai is zeker bevattelijk uit te leggen, maar sijpelt traag door in de
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maatschappij. Mensen enthousiasmeren om anders
om te gaan met voedsel, mobiliteit, wonen, onderwijs,
cultuur, participatie, ethiek, economie, energie,
materiaalgebruik en consumentisme gebeurt vandaag
al en werkt aanstekelijk. Je ziet het zo aanzwellen.
Het is belangrijk dat duurzame alternatieven aantrekkelijk zijn. En ook dat velen samen naar oplossingen
zoeken.
De stad vervult hierin een uitermate belangrijke rol. Zij
moet volgens ons faciliteren. We denken dan aan Cohousing, Bio-landbouw, Stadsboerderij Kortrijk, Marke
10-30, uitbouw van het ‘Groen-blauw’ netwerk…
Zijn jullie een op zichzelf staande organisati
of is het netwerk eerder een middenveldplatform?

We kunnen onmogelijk op ons zelf bestaan. Dat is
eenvoudigweg niet onze bedoeling. We willen inspireren, enthousiasmeren, verbinden en versterken. In die
zin zijn we een middenveldplatform.
Hoe staan jullie tegenover de recent opgerichte klimaatcoalitie?

We werken reeds volop mee achter de schermen.
Op 16 juni is de tweede grote samenkomst gepland.
De klimaatcoalitie zal alleen maar slagen in een
participatief proces waarin vele actoren samenkomen
en samenwerken: burgers en middenveldorganisaties,
bedrijven, beroepsorganisaties en zorginstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen en lokale en bovenlokale
besturen. We zullen ons aan het veranderend klimaat
moeten aanpassen maar het drastisch verminderen van
de CO2 uitstoot blijft de belangrijkste opdracht voor
onze samenleving.

zelf aan de slag te gaan.
Collectief Aardig is aanwezig met De Eetbare Stad,
De Heerlijkheid van Heule legt het accent op ontmoetingen en biologische landbouw, de Kringloopwinkel
plaatst een boekenruilkast (breng een boek mee dat je
niet meer nodig hebt). Je maakt er ook kennis met vzw
Mobiel die je fiets kan herstellen. Natuur.koepel vzw
laat zien hoe je een bijenhotel bouwt, het Repair Café
slijpt je tuingerief en herstelt je fiets, de Stadsboerderij
Kortrijk en bioboeren gaan voor de korte keten en
gezond voedsel. Vormingplus staat er met een verrassing. Je ontdekt er diverse, boeiende standhouders, te
veel om op te noemen. Er is ook een klimaatwandeling
om 16u en een wandeling rond “Nieuwe Stedelijkheid”
om 11u. We ijveren voor een leefbare stad in al zijn
betekenissen, veerkracht en meer biodiversiteit.
Het wordt terug een gezellige markt, vol creativiteit
overgoten met zomerse muziek.
Meer info: www.transitiestadkortrijk.be, waar je ook onze nieuwsbrief kan
opvragen. Nog beter: je kan ons vervoegen. Volg ons op twitter: @transitiestadK
De DIY en BIO markt vindt plaats op de Veemarkt te Kortrijk op zaterdag 4 juli 2015 van 10u tot 18u30. In samenwerking met Collectief Aardig,
Bolwerk vzw, De Heerlijkheid van Heule, OCMW Power to the People, De provincie
West-Vlaanderen, Natuur.koepel vzw, Buro 345, De Mailingman, De Kringloop VZW,
Stad Kortrijk, Stadsboerderij Kortrijk en Vormingplus MZW.

Wat wensen jullie de mensen in Roeselare-Tielt
toe? Wat zijn succesfactoren en wat zijn
valkuilen bij een transitienetwerk?

Belangrijk is het verhaal dat we in vele steden
langzaam aan een nieuwe samenleving bouwen. Hoe
verder de reis vordert, hoe meer mensen mee optrekken. Durven dromen, fundamenten onder je luchtkasteel bouwen. Doen, vieren en evalueren.
Maar elke transitiegroep is anders en zoekt zijn
eigen weg. Ik zou aanraden om activiteiten tijdig te
plannen. Speel ook in op de intelligentie, creativiteit
en daadkracht van de burger en wacht vooral niet
op de overheid. En vermijd tenslotte om te doen
wat bestaande groepen doen, het is veel beter om te
verbinden en te versterken.

DIY
DI
Y BIO
&

Markt

Zaterdag 4 Juli
VEEMARKT KORTRIJK VAN 10U TOT 18U30

Verkoop en demonstratie van zelfgemaakte producten &
een boerenmarkt met lokale producten.

Jullie organiseren op 4 juli een DIY-en biomarkt.
Wat is het opzet?

We willen zoveel als mogelijk lokale mensen samenbrengen die zelf de handen uit de mouwen steken.
Anderen kunnen zich hierdoor laten inspireren om ook

W W W.t ran si t i esta dk ort rijk.be
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Activiteitenkalender
Legende
NK
NPA
NPDB
NPDV
NPGS
NPK
NPKA
NPWZ
NPWM
NPZ

Natuur.koepel zvw
Natuurpunt Avelgem
Natuurpunt De Buizerd vzw
Natuurpunt De Vlasbek
vzw
Natuurpunt Gaverstreke
Natuurpunt Kortrijk
Natuurpunt Krekel Anzegem
Natuurpunt Waregem
Natuurpunt WevelgemMenen
Natuurpunt Zwevegem

VELTH VELT Harelbeke-KuurneWaregem
VELTK VELT Team Eetbaar
Kortrijk
VELTW VELT Wevelgem-Menen
VELTZ VELT Zwevegem-Kortrijk
HYLA Amfibieën- en reptielenwerkgroep
IWG Insectenwerkgroep
GEO Werkgroep Geologie en
Landschap
MYC Werkgroep Mycologia
PWG Plantenwerkgroep
VWG Vogelwerkgroep
ZWG Zoogdierenwerkgroep
WGTW Werkgroep Trage Wegen
BWG Bijenwerkgroep
SOL Sol Suffit

//GELEIDE WANDELING NATUURRESERVAAT DE MANDELHOEK NPDB

WANNEER Vanaf 9:30
WAAR Ingang reservaat Waterstraat, Ingelmunster
WAT Deze wandeling zal vooral in het teken staan van wat er leeft in de

poelen en het beheer. Gids: Hendrik Debeuf.

INFO Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of voorzitter@debuizerd.be)

//WANDELING IN HET STADSGROEN MARIONETTEN KORTRIJK PWG
INFO Meer info op blz. 39

//ANZEGEM SPRINGT MEE MET DE BIG JUMP - NPKA

WANNEER 13:30 - 17:00
WAAR Vertrek aan de Vlindertuin, Beukenhof, Vichte
WAT We nemen de fiets en pedalen dan met zijn allen verder naar het

kanaal Bossuit-Kortrijk, waar de big jump plaatsvindt. De moedigen onder ons springen in het water, de anderen supporteren
luidkeels voor de springers. Na afloop kunnen we samen terug
fietsen of als je nog zin hebt om verder te genieten van de sfeer
en ambiance, dan kan dat ook. Iedereen is vrij te doen wat hij het
liefste doet.
INFO http://www.natuurpuntanzegem.be/ of natuurpunt_anzegem@
pandora.be

Vrijdag 17 juli

Zaterdag 11 juli

//BEHEERWERKEN IN DE BRAMIER - NPWM

//BEHEERWERKEN VLINDERWEIDEN IN DE GAVERS - NPGS

WANNEER 9:00 - 12:00
WAAR Vlinderweiden, De Gavers, Harelbeke. Afspraak aan de Teesweg,

Harelbeke.

WAT Maaisel van netels oprakelen en afvoeren.
INFO Mario Manhaeve (0475/36 87 20 of mario.manhaeve@skynet.be)

Zondag 12 juli

WANNEER
WAAR
WAT
INFO

14:00 - 17:00
Bramier, Menen. Afspraak aan de container.
Beheerwerken in de Bramier.
Jozef Bousse (0476/47 78 31of jozefbousse@natuurpuntwevelgemmenen.be)

Zaterdag 18 juli
//BEHEERWERKEN: MAAIEN WANDELPADEN, SPOORWEG & BRAEBOSJE - NPZ

//BIG JUMP - NK

INFO Meer info op blz. 19

WANNEER 8:00 - 12:00
WAAR Loods Natuurpunt Zwevegem, Sint-Pietersbrugske, Kraaibosstraat,

Moen

WAT Beheerwerken: maaien wa ndelpaden, spoorweg & Braebosje.
INFO Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.deceukelier@telenet.

be)

Zondag 26 juli
//WERKVOORMIDDAG NATUURRESERVAAT DE MANDELHOEK NPDB

WANNEER 8:30 - 12:00
WAAR Ingang reservaat Waterstraat, Ingelmunster
WAT Vooral maaien en hooien staan op het programma. Een hapje en
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een drankje zijn voorzien. Werkhandschoenen meebrengen.

INFO Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of voorzitter@debuizerd.be)
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//ZOMERWANDELING BRAMIER - NPWM
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WANNEER
WAAR
WAT
INFO

lief

15:00 - 17:00
Bramier, Menen. Afspraak aan de NMBS goederenkoer.
Zomerwandeling met Luc Pinoy.
Jozef Bousse (0476/47 78 31of jozefbousse@natuurpuntwevelgemmenen.be)

Zaterdag 1 augustus
//HET GROTE VLINDERWEEKEND - NATUURPUNT
INFO Meer info op www.natuurpunt.be

//NACHTVLINDERACTIVITEIT IN BOUVELOSBOS - NPW

WANNEER 21:00 - 00:00
WAAR Oud boswachtershuis, Bosstraat 3, Wortegem-Petegem
WAT Algemene nachtvlinderthema-activiteit, zorg voor nachtvlinder-

gids en hoofdlamp. Activiteit gaat niet door bij hevige wind en/of
regen.
INFO Davy Degroote (0485/628.226)

Zondag 2 augustus
//VLINDERS LEREN HERKENNEN EN TELLEN - NPGS

WANNEER 9:00 - 12:00
WAAR Wijmelbroek, ingang Pieter Jan Renierstraat, Deerlijk
WAT Op een leuke manier, met het hele gezin, vlinders determineren,

met speciale activiteiten voor de allerkleinsten.

INFO Patrick De Clercq (0475/86 56 66 of info@fotografiepatrick.be)

//VLEERMUIZENWANDELING - NPWM

SCHENK JE SPULLEN AAN DE
KRINGLOOPWINKEL
EN MAAK JEZELF ÉN EEN ANDER BLIJ
BEL 056 23 29 40 VOOR
GRATIS OPHALING

WANNEER
WAAR
WAT
INFO

vzw

20:30 - 22:30
NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
Watervleermuizen zoeken met gids Erik Naeyaert.
Jozef Bousse (0476/47 78 31of jozefbousse@natuurpuntwevelgemmenen.be)

Vrijdag 14 augustus
//PLANTENINVENTARISATIE VAN DE WARANDE (GRENS HEULE/
KORTRIJK) DEEL 2 - PWG
INFO Meer info op blz. 39

Zondag 16 augustus
//ZOMERWANDELING DE POEL/ OT NPWM

WANNEER 15:00 - 17:00
WAAR Afspraak aan de poort van de Poel,

Tronkenbij - © Kris Stuyf

parking achter OC de Steiger,
Menen
WAT Zomerwandeling in De Poeln en het
opgespoten terrein.
INFO Jozef Bousse (0476/47 78 31of
jozefbousse@natuurpuntwevelgemmenen.be)

//VLINDERWANDELING - NPK

WANNEER 14:30 - 16:30
WAAR Venning, Vennestraat, Kortrijk
WAT Vlinderwandeling in Stadsgroen

Venning met vlindertuin.

INFO Trees De Prest (056/20 05 10 of

natuurpuntkortrijk@telenet.be)

//OP DE KOFFIE IN DE VLINDERTUIN - NPKA
WANNEER 15:00 - 17:00
WAAR Vlindertuin, Beukenhof, Vichte
WAT Interessante weetjes over allerlei

vlinders op een zondagnamiddag,
met koffie en taart in een aangenaam
kader.
INFO http://www.natuurpuntanzegem.be/
of natuurpunt_anzegem@pandora.
be

Vorming voor begeleiders –
Bouwen van een insectenhotel
Insecten worden al te vaak als bedreigend, akelig of ambetant gezien en veel mensen zien ze liever gaan dan komen.
Nochtans vervullen insecten een niet te onderschatten maatschappelijke en ecologische rol: insecten zorgen voor
bestuiving, dienen als natuurlijke vijand van schadelijke organismen, zorgen voor de opruiming van dood materiaal en
vormen zelf een belangrijke voedselbron voor andere organismen. Overmatig gebruik van pesticiden en een steeds
kleiner wordende leefruimte zorgt er echter voor dat deze nuttige manusjes-van-alles het de laatste jaren steeds
moeilijker hebben, met alle (maatschappelijke en ecologische) gevolgen van dien…
Onbekend is onbemind. Sensibilisering is dan ook een eerste belangrijke stap om de toekomst van heel wat insecten
veilig te stellen. Daarom organiseert het Stadlandschap Leie en Schelde samen met de bijenwerkgroep van
Natuur.koepel vzw een workshop waar begeleiders, leerkrachten en andere geïnteresseerden leren hoe ze met hun
school, jeugdbeweging, hobbyclub zelf een insectenhotel in elkaar kunnen knutselen.

Wat?
Ervaren lesgever Peter Vosters leert je de kneepjes van het vak en vertelt welke materialen meest geschikt zijn voor
welke insecten. In deze praktische vorming ga je vooral zelf aan de slag en krijg je de nodige info over solitaire bijen
en andere insecten, hun nut en hun ecologie.
Wanneer?
5 september 2015
14u – 17u

//DAGEXCURSIE NOORD-FRANKRIJK - VWG
INFO Meer info op blz. 23

Zaterdag 22 augustus
//NATUURWERKDAG BRAMIER - NPWM
WANNEER Hele dag
WAAR Bramier, Menen
WAT Natuurwerkdag Bramier.

afvoeren van hooi. Middaglunch
voor alle deelnemers.

INFO Jozef Bousse (0476/47 78 31of

jozefbousse@natuurpuntwevelgemmenen.be)

//LANDSCHAPSWANDELING IN AALBEKE PWG
INFO Meer info op blz. 39

//BEHEERWERKEN: MOEN-STATIE VRIJSTELLEN PLANTGOED & MAAIBEHEER - NPZ

Waar?
KULAK
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
afspraak aan de ingang van gebouw A

WANNEER 8:00 - 12:00
WAAR Loods Natuurpunt Zwevegem, Sint-

Pietersbrugske, Kraaibosstraat, Moen

WAT Beheerwerken: Moen-statie vrijstellen

plantgoed & maaibeheer.

INFO Danny Deceukelier (056/75 61 39 of

danny.deceukelier@telenet.be)

Praktisch
Gelieve zelf een snoeischaar en werkhandschoenen mee te brengen.
Inschrijven en meer info:
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be of 056 23 40 17

Zondag 20 augustus

Zondag 23 augustus
In samenwerking met:

//NATUUREXCURSIE OP EN ROND DE
VAARTTALUDS: FAUNA EN FLORA - NPZ
WANNEER 14:00 - 17:00
WAAR Sint-Pietersbrug, Kraaibosstraat,

Moen

WAT Natuurexcursie op en rond de Vaart-

taluds: fauna en flora.
INFO Eddy Loosveldt (056/64 50 07 of eddy.
loosveldt@gmail.com)

//GEZINSFIETSTOCHT - VELTZ

WANNEER 9:30 - 18:30
WAAR Vertrek vanaf ‘de Ghellinck’, Elsegem
WAT Dagfietstocht richting Ou-

denaarde, voor jong en oud, met
diverse bezoeken (natuurreservaat,
stadstuintjes,...);picknick onderweg
op de geklasseerde hoeve Voldersveld;
INFO Inschrijven bij Eddy Pappyn (0476/39
79 48 of eddy.pappyn@gmail.com)
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Vrijdag 28 augustus

Zondag 30 augustus

//NACHT VAN DE VLEERMUIS - NPW

//JAARLIJKSE DAGSTAPTOCHT IN DE NATUUR - NPDV

WANNEER 20:30 - 22:30
WAAR Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 36, Olsene
WAT Algemene nachtvlinderthema-activiteit, zorg voor nachtvlindergids

en hoofdlamp. Activiteit gaat niet door bij hevige wind en/of regen.

INFO Koen Bilcke (0473/81 43 58)

Zaterdag 29 augustus
//INHULDIGING ONTHAAL- EN RUSTPUNT EN OOIEVAARSPAAL NPK
WANNEER 16:00 - 18:00
WAAR Nieuw rust- en onthaalpunt, einde Leieweg, Marke.
WAT De Leievallei Marke verwelkomt elke bezoeker aan het nieuwe

onthaal- en rustpunt. We klinken op deze mooie realisatie en vieren
ook de komst van een ooievaarspaal.
INFO Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

//RINGEN VAN VOGELS - VWG
INFO Meer info op blz. 23

WANNEER 8:00 - 19:30
WAAR Parking Vlaskouter, Vlaskouter 1, Kuurne
WAT We gaan een hele dag wandelen in de natuur, ongeveer

20 km gespreid over de ganse dag en aan een rustig tempo (tempo
aangepast aan de groep). Gelieve zelf voor lunchpakket en
voldoende water te zorgen. Er is kostendelend vervoer.
INFO Inschrijven bij Dirk Desmet (056/70 14 07 of deedee.desmet@
skynet.be)

Woensdag 2 september
//PADDENSTOELENWANDELING OP HET GOLFTERREIN TE HOLLEBEKE - MYC
INFO Meer info op blz. 41

Zaterdag 5 september
//VORMING INSECTENHOTELS - NK
INFO Meer info op blz. 55

//MAAIEN VAN VLIER EN TREKKEN VAN BRAAM IN BASSEGEMBOS NPKA
WANNEER 8:30 - 12:00
WAAR Bassegembos, Bassegembosstraat, Anzegem
WAT We maaien vlier en trekken braam in Bassegembos, om zo onze

magnifieke voorjaarsbloeiers alle kansen te geven om te groeien.
Alle helpende handen zijn welkom. Wie zich niet de ganse voormiddag kan vrijmaken en maar even kan komen meehelpen is zeker
ook welkom. Goeie werkhandschoenen en aangepast schoeisel is
ten sterkste aangeraden.
INFO http://www.natuurpuntanzegem.be/ of natuurpunt_anzegem@
pandora.be

Zondag 6 september
//DICHTER BIJ HET WATER: OP POËZIEBOOTTOCHT LANGS DE LEIE NK
INFO Meer info op blz. 18

//GELEIDE WANDELING IN HET OUDE LEIERESERVAAT TE KUURNE NPDV

WANNEER 13:45 - 18:00
WAAR Parking Vlaskouter, Kuurne met eigen fiets om onder begeleiding

naar het Oude Leiereservaat te fietsen.

WAT Onder leiding van onze gids gaan we het Oude Leiereservaat te

Kuurne verkennen. Voor wie niet mee kan fietsen is er om 14.00
uur aansluitingsmogelijkheid op de geleide wandeling aan de
ingang van het Oude Leiereservaat.
INFO Dirk Desmet (056/70 14 07 of deedee.desmet@skynet.be)

//GELEIDE WANDELING IN HET OUDE LEIERESERVAAT TE KUURNE EN
BEZOEK DE VENNING - VELTH
WANNEER Vanaf 14u.
WAAR Ingang van het reservaat (jaagpad standbeeld Den Hert baan

Kortrijk - Harelbeke).

WAT Onder leiding van een gids bezoeken we het Oude Leiereservaat te

Kuurne. Daarna fietsen we naar de vlakbij gelegen vlindertuin en
volkstuintjes van de Venning.
INFO Inschrijven bij Jo Torbeyns (0499/19 18 69 of jotorbeyns@telenet.
be)

//KRUIDENWANDELING BERGELEN - NPWM
WANNEER
WAAR
WAT
INFO

15:00 - 17:00
NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
Kruidenwandeling met gids Jozef Bousse.
Jozef Bousse (0476/47 78 31of jozefbousse@natuurpuntwevelgemmenen.be)

Vrijdag 11 september
//LEDENBIJEENKOMST - VWG

INFO Meer info op blz. 23

Zaterdag 12 september
//NATUURWERKDAG DE POEL/ OT - NPWM

WANNEER Vanaf 9:00
WAAR Afspraak aan de poort van de Poel, parking achter OC de Steiger,

Menen

WAT Natuurwerkdag in De Poel en het opgespoten terrein.
INFO Jozef Bousse (0476/47 78 31of jozefbousse@natuurpuntwevelgem-

menen.be)

//WERKEN IN DE NATUUR MET NATUURPUNT AVELGEM - NPA

WANNEER 8:30 - 12:00
WAAR Coupure Marcel Deweer, Meersstraat 45, Avelgem
WAT Maandelijkse beheerwerkdag in een diverse waaier van natuur-

gebieden. We sluiten af rond de middag met een praatje en een
drankje.
INFO Frans De Leersnijder (056/64 54 47)

//NACHTVLINDERS EN VLEERMUIZEN IN PARK CASIER - NPW

WANNEER 21:30 - 23:30
WAAR Ingang Park Casier, Keukeldam, Waregem
WAT Wil je meer te weten komen over het nachtleven in het park? Wat

fladdert of kruipt er allemaal rond? Op verschillende plaatsen
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OPROEP KLIMAATBETOGING
Samen met tal van andere middenveldorganisaties en honderdduizenden mensen, trekken we op
29 november naar Parijs om er deel te nemen aan de gigantische klimaatmanifestatie. Met de trein, de bus en
de fiets. Ook vanuit Kortrijk vertrekken bussen. Schrijf in via de Climate-express op www.climate-express.be

//BEHEERWERKEN: BRAEBOSJE: MAAIBEHEER - NPZ

WANNEER 8:00 - 12:00
WAAR Loods Natuurpunt Zwevegem, Sint-

Pietersbrugske, Kraaibosstraat, Moen

WAT Braebosje: maaibeheer.
INFO Danny Deceukelier (056/75 61 39 of

danny.deceukelier@telenet.be)

worden ‘lichtbakken’ geplaatst om
nachtvlinders en dergelijke aan te
trekken. Zo kan je van dichtbij eens
zien hoe mooi die ‘motten’ wel kunnen
zijn. Er zitten echte juweeltjes tussen.
Ook wordt er met de batdetector naar
vleermuizen geluisterd. Zorg voor
aangepaste kledij.
INFO Frederic Piesschaert (056/61 60 91)

//MAAIEN VAN VLIER EN TREKKEN VAN
BRAAM IN BASSEGEMBOS - NPKA

WANNEER 8:30 - 12:00
WAAR Bassegembos, Bassegembosstraat,

Anzegem

WAT We maaien vlier en trekken braam in

Bassegembos, om zo onze magnifieke
voorjaarsbloeiers alle kansen te geven
om te groeien. Alle helpende handen
zijn welkom. Wie zich niet de ganse
voormiddag kan vrijmaken en maar
even kan komen meehelpen is zeker
ook welkom. Goeie werkhandschoenen
en aangepast schoeisel is ten sterkste
aangeraden.
INFO http://www.natuurpuntanzegem.be/ of
natuurpunt_anzegem@pandora.be

Zondag 13 september
//PLANTENWANDELING IN DE STAD - PWG
INFO Meer info op blz. 39

//KUNST-IN-DE-TUIN - VELTZ

WANNEER 13:30 – 17:30
WAAR Buurttuin Het Tuinspoor, bij Gemeente-

punt Blokkestraat 29 te Zwevegem
WAT Ecologisch tuinkader met schilderij- en
foto tentoonstelling, keramiek en
ambachten spinnen, kantklossen,
houtdraaien; met life muziek en bar.
INFO Martin Raepsaet (056/75 77 56 of
martin.raepsaet@skynet.be)

Woensdag 16 september
//PADDENSTOELENWANDELING IN HET
LEIEBOS TE KUURNE - MYC
INFO Meer info op blz.41

Vrijdag 18 september
//BEHEERWERKEN IN DE BRAMIER - NPWM
WANNEER 14:00 - 17:00
WAAR Bramier, Menen. Afspraak aan de

container.

WAT Beheerwerken in de Bramier.
INFO Jozef Bousse (0476/47 78 31of jozef-

bousse@natuurpuntwevelgem-menen.
be)

Zaterdag 19 september
//BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM
- NPW
WANNEER 9:00 - 15:30
WAAR Treinwagonnetje aan oude spoorweg-

berm, Zulte

WAT Beheeractiviteit aan de oude spoorweg-

berm in Zulte.

INFO Peter Depodt (0472/33 31 24 of

depodt@scarlet.be)
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//BEZOEK AAN PERMACULTUUR IN HET
HART VAN MOESKROEN - VELTH

WANNEER Vanaf 13:30
WAAR Afspraak aan Vlamingenstraat 37,

Harelbeke

WAT Een zonder meer verrassende tuin, een

eetbare jungle in de 1800 m2 grote tuin,
achter een eenvoudige arbeiderswoning.
Fruit en groenten door elkaar, een
vijvertje met kikkers en salamanders,
takkenhopen, kleine serres, platte bakken,
mengcultuur, je vindt het er allemaal.
Een collectie van duizenden soorten
zaden, te koop aan spotprijzen. Omdat
bio niet enkel voor de rijke klasse moet
zijn. Dit alles onder leiding van een gids
die even sappig kan vertellen als zijn fruit.
INFO Robert Schouttetens (056/71 86 12 of
robert.schouttetens@telenet.be)

//NATUURPUNT GOES TRIMAARZATE (OUDE
SPOORWEGBEDDING) - NPA
INFO Meer info op blz. 27

//MAAIEN VAN VLIER EN TREKKEN VAN
BRAAM IN BASSEGEMBOS - NPKA

WANNEER 8:30 - 12:00
WAAR Bassegembos, Bassegembosstraat, Anze-

gem

WAT We maaien vlier en trekken braam in

Bassegembos, om zo onze magnifieke
voorjaarsbloeiers alle kansen te geven
om te groeien. Alle helpende handen
zijn welkom. Wie zich niet de ganse
voormiddag kan vrijmaken en maar
even kan komen meehelpen is zeker
ook welkom. Goeie werkhandschoenen
en aangepast schoeisel is ten sterkste
aangeraden.
INFO http://www.natuurpuntanzegem.be/ of
natuurpunt_anzegem@pandora.be

Heb jij wat tijd over voor de natuur?

Vrijwilligers zijn van nature uit mensen die
cumuleren. Multi-taskers, duiveltjes-doe’t-al, of hoe je
duizend-poten ook maar wil noemen.
Dat is bij Natuur.koepel niet anders. Naast het goed
werkend bestuur hebben we tal van mensen die
losse taken uitvoerden. Administratie en boekhouding,
verzenden van Klimop, medewerking aan projecten,
opvolgen van (beleids)vergaderingen,…

Maar omdat duizendpoten een stuk minder dan
duizend poten hebben en de werking van Natuur.
koepel de laatste jaren verder uitgebouwd werd zijn
we steeds op zoek naar helpende handen. Hieronder
vind je een aantal heel concrete vacanatures voor
vrijwilligerswerk, stuk voor stuk zinvolle zaken die de
natuur en de werking in Zuid-West-Vlaanderen flink
vooruit helpen.

Vrijwilliger/verantwoordelijke
advertenties Klimop
Wat houdt het in?
Je bent verantwoordelijk voor de advertenties in Klimop.

Wanneer en hoe vaak?
In het najaar contacteer je bestaande adverteerders met de vraag hun
contract te vernieuwen. Je helpt ook bij het zoeken naar nieuwe adverteerders voor het komend jaar. Daarnaast vraag je 4 x per jaar, bij
het samenstellen van de volgende Klimop, de aangepaste seizoensgebonden advertenties bij enkele vaste adverteerders op.

Meerwaarde?
Klimop is het belangrijkste communicatiemedium van Natuur.koepel.
4 x per jaar wordt Klimop naar meer dan 4200 leden en politici in
Zuid-West-Vlaanderen verstuurd. Maar de layout, druk en bedeling
van Klimop kosten een pak geld. Met de advertenties worden een
deel van deze kosten gedragen. Jouw werk maakt Klimop dus mee
mogelijk!

Zondag 20 september
//DE MOBIELE FRUITPERS KOMT NAAR
KORTRIJK! - NK
INFO Meer info op blz. 49

//WANDELFEEST - NPK

WANNEER 7:00 - 15:00
WAAR Basisschool Driehofsteden, Minister

De Taeyelaan, Kortrijk

WAT Vrije start tussen 7:00 en 15:00,

wandelingen van 3-6-11 en 16 km.
Geniet van het groen aan de rand
van Kortrijk. Natuurtuin Gilbert
Desloovere, Kapel Ter Bede, Morinnegoed, kanaal Bossuit-Kortrijk staan
er centraal. Randanimatie aan start/
einde en voldoende rustplekken onderweg. Wandeling van 3km geschikt voor
kinderwagens..
INFO Trees De Prest (056/20 05 10 of
natuurpuntkortrijk@telenet.be)

//LANDSCHAPSWANDELING NAAR DE
BOURGOYEN - NPZ

WANNEER 13:00 - 17:00
WAAR Vertrek aan kerk van Zwevegem
WAT Landschapswandeling naar de Bour-

goyen met gids Bavo De Clercq.

INFO Eddy Loosveldt (056/64 50 07 of eddy.

loosveldt@gmail.com)

//DAGEXCURSIE NOORD-FRANKRIJK - VWG
INFO Meer info op blz. 23

voorjaarsbloeiers alle kansen te geven
om te groeien. Alle helpende handen
zijn welkom. Wie zich niet de ganse
voormiddag kan vrijmaken en maar
even kan komen meehelpen is zeker
ook welkom. Goeie werkhandschoenen
en aangepast schoeisel is ten sterkste
aangeraden.
INFO http://www.natuurpuntanzegem.be/
of natuurpunt_anzegem@pandora.be

//VORMINGSVOORMIDDAG TRAGE WEGEN
- NK
INFO Meer info op blz. 56

//BEHEERWERKEN: BRAEBOSJE: MAAIBEHEER
- NPZ
WANNEER 8:00 - 12:00
WAAR Loods Natuurpunt Zwevegem, Sint-

Pietersbrugske, Kraaibosstraat, Moen
WAT Braebosje: maaibeheer.
INFO Danny Deceukelier (056/75 61 39 of
danny.deceukelier@telenet.be)

//MAAIEN VAN VLIER EN TREKKEN VAN
BRAAM IN BASSEGEMBOS - NPKA

//BEHEERWERKEN: DAALBEEKBOSJE MAAIBEHEER & SCHEREN HAAG - NPZ
WANNEER 8:00 - 12:00
WAAR Loods Natuurpunt Zwevegem, Sint-

Pietersbrugske, Kraaibosstraat, Moen

//WANTSENCURSUS - NPW

WAT Daalbeekbosje maaibeheer & scheren

Zondag 27 september

INFO Danny Deceukelier (056/75 61 39 of

haag.

INFO Meer info op blz. 51

//LANDSCHAPSWANDELING ROND DE
CASSELBERG IN FRANS - VLAANDEREN NPDV
WANNEER 13:00 - 19:00
WAAR Parking Vlaskouter, Vlaskouter 1,

Kuurne

WAT Onder leiding van onze gids gaan we

wandelen rond de Casselberg in Frans Vlaanderen. Er is kostendelend vervoer.
INFO Dirk Desmet (056/70 14 07 of deedee.
desmet@skynet.be)

danny.deceukelier@telenet.be)

//SIMULTAANTREKTELLING - VWG
INFO Meer info op blz. 23

Zondag 4 oktober
//PADDENSTOELENWANDELING IN BERGELEN - NPWM
WANNEER 9:30 - 11:30
WAAR NEC De Rand, Muizelstraat, Gul-

legem

WAT Paddenstoelenwandeling met gids

Christine Hanssens.

//JAARLIJKSE LEDENVERGADERING EN
LEDENFEEST - NPGS

WANNEER 10:00 - 17:00
WAAR Natuureducatiefcentrum de Gavers,

Eikenstraat 131, Harelbeke

WAT Inde voormiddag starten we met het

Zaterdag 26 september

piepen, laten geen twijfel; de herfst
komt er aan! Zorg voor stevig schoeisel
en loep.
INFO Hannes Buyle en Noël De Loof
(0474/09 27 99)

aperitief, gevolgd door een exquise
BBQ. Verspreid over de volledige dag,
tal van randactiviteiten voor groot en
klein. Je kan inpikken wanneer het
je past! Let wel, voor de BBQ moet
vooraf ingeschreven worden!
INFO Patrick De Clercq (0475/86 56 66 of
info@fotografiepatrick.be)

INFO Jozef Bousse (0476/47 78 31of jozef-

bousse@natuurpuntwevelgem-menen.
be)

Woensdag 7 oktober
//PADDENSTOELENWANDELING IN HET
HELLEKETELBOS TE POPERINGE - MYC
INFO Meer info op blz. 41

Zaterdag 10 oktober
//PLANTENRUILBEURS IN DE GROENE LONG
TE KUURNE - NPDV & VELTH
WANNEER 14:30 - 17:00
WAAR NEC Het Slot in de Groene Long te

Zaterdag 3 oktober

Kuurne, Oudstrijderslaan 1, Kuurne

//FIRTELWANDELING OP ZOEK NAAR BEESTJES MET 8 POTEN EN SCHIMMELS MET EEN
HOED - NPW

WAT In de Groene Long te Kuurne gaat

onze jaarlijkse Plantenruilbeurs door
in samenwerking met Velt Kuurne Harelbeke. Iedereen is welkom, ook
de mensen die géén plantjes in ruil
hebben.
INFO Dirk Desmet (056/70 14 07 of deedee.
desmet@skynet.be)

WANNEER 14:00 - 17:00
WAAR Parking aan kasteel Te Laeke, Linker-

oever 37, Zulte

WAT De herfst staat terug voor de deur,

WANNEER 8:30 - 12:00
WAAR Bassegembos, Bassegembosstraat,

Anzegem

WAT We maaien vlier en trekken braam in

Bassegembos, om zo onze magnifieke

getuige de vele spinnen die je ongetwijfeld al zag in de tuin of zelfs in huis.
Misschien liep je al per ongeluk door
een spinnenweb en was je verwonderd
door de sterkte van het web. Ook
de paddenstoelen die overal komen

//ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
VZW NATUURPUNT DE VLASBEK - NPDV
WANNEER 17:00 - 19:00

Lidverenigingen & werkgroepen
//NATUURVERENIGINGEN
JNM AFDELING KORTRIJK

Matthias Strubbe, Goethalslaan 13,
8501 Heule, Tel: 056/37 24 47
matthiasstrubbe@hotmail.com
Rek: 001-0959176-19
NATUURPUNT DE BUIZERD VZW

Hendrik Debeuf, Bruggestraat 195,
8770 Ingelmunster, Tel: 051/31 21 62
hendrik.debeuf@telenet.be
Rek: 751-2037233-79
NATUURPUNT DE VLASBEK VZW

Jan Vanaverbeke, Kouterstraat 38,
8520 Kuurne, Tel: 056/71 34 07
Jan.Vanaverbeke@UGent.be
Rek: 979-9404896-72

NATUURPUNT WAREGEM

Peter Depodt, Aststraat 35
8790 Waregem, Tel: 056/61 04 55
depodt@scarlet.be
Rek: BE04 5230 8062 2031
NATUURPUNT AVELGEM

Bart De Clercq, Kaphoekstraat 12
8580 Avelgem, Tel: 056/71 10 21
dcbart@hotmail.com
Rek: BE31 7775 9651 8855
NATUURPUNT WEVELGEM-MENEN

Jozef Bousse, Generaal Lemanstraat 68,
8930 Menen, Tel: 0476/47 78 31
jozefbousse@natuurpuntwevelgem-menen.be
Rek: BE27 7380 3844 6273

//THEMATISCHE
WERKGROEPEN
AMFIBIEËNWERKGROEP ‘HYLA’

Mario Desloovere, Torrestraat 137
8560 Wevelgem, Tel: 0477/75 58 52
hyla@natuurkoepel.be
Rek: 733-0563762-28
WERKGROEP GEOLOGIE EN
LANDSCHAP

Erwin Decoene, G. Gezellestraat 15,
8560 Wevelgem, Tel: 056/41 68 22
erwin.d@telenet.be

BIJENWERKGROEP

SOLSUFFIT VZW

Ludo Braeckman, Stedemansakker 1,
8800 Roeselare,
Tel: 051/24 47 46
ludo.braeckman@hotmail.com

Marc Kino, Sint-Maartensplein 7,
8940 Wervik, Tel: 0473/51 46 39
NATUURPUNT GAVERSTREKE

VELT HARELBEKE-KUURNE-WAREGEM

Secretariaat Natuur.koepel vzw,
Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk,
Tel: 056/36 28 04
bijenwerkgroep@natuurkoepel.be

NATUURPUNT KORTRIJK

Wilfried Samaey, Neuvillestraat 34,
8930 Rekkem, 056/41 23 55
wsamaey@edpnet.be

Trees De Prest, Maandagveld 5,
8500 Kortrijk, Tel: 056/20 05 10
cats@telenet.be
Rek: 385-0522418-39
NATUURPUNT KREKEL ANZEGEM

Patriek Vaneeckhout, Olekenbosstraat 36
8570 Vichte. Tel 056/77 50 22
patriek.vaneeckhout@telenet.be
Rek: 462-1105061-35

VELT WEVELGEM-MENEN

VELT ZWEVEGEM-KORTRIJK

Martin Raepsaet, Oude Bellegemstraat 89,
8550 Zwevegem, Tel: 056/75 77 56
martin.raepsaet@skynet.be

ZOOGDIERENWERKGROEP ZWVL

Secretariaat Natuur.koepel vzw,
Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk,
Tel: 056/36 28 04
tragewegen@natuurkoepel.be

NATUURPUNT ZWEVEGEM

Robert Schouttetens, Wijdhagestraat 128,
8530 Harelbeke, Tel: 056/71 86 12
robert.schouttetens@telenet.be

Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4
8500 Kortrijk, Tel: 0498/90 92 90
Rek: 738-0031133-18

INSECTENWERKGROEP

Eddy Loosveldt, Lindelos 2
8551 Heestert, Tel: 056/64 50 07
eddy.loosveldt@gmail.com
Rek: BE72 9731 1343 0016

Yann Feryn, Desselgemstraat 75,
8540 Deerlijk, Tel: 0495/21 57 72
yann@ferynjan.be
Rek: 001-3554678-92

VOGELWERKGROEP

Mario Manhaeve Wijdhagestraat 125,
8530 Harelbeke, Tel: 056/71 55 67
mario.manhaeve@skynet.be
Rek: 738-0027269-34

Roeland Libeer, Kleine Bissegemstraat 6
8560 Wevelgem, Tel: 056/42 69 60
roeland.libeer@pandora.be
Rek: 778-5966094-67

NATUURPUNT WERVIK

PLANTENWERKGROEP

Piet Missiaen, Wielewaallaan 23,
8500 Kortrijk, Tel: 056/20 51 77
piet.missiaen@pandora.be
Rek: 979-0793485-30

Kristina Naeyaert, Normandiëstraat 178,
8560 Wevelgem, Tel: 056/40 19 79
info@solsuffit.be
Rek: BE32 0688 9963 3702
PADDENSTOELENWERKGROEP ‘MYCOLOGIA’

Christine Hanssens, Jan Breydellaan 94,
8500 Kortrijk, Tel: 056/21 23 13
christine.hanssens@gmail.com
Rek: 738-0106620-39

WERKGROEP TRAGE WEGEN

STEENUILENWERKGROEP

WAAR NEC Het Slot in de Groene Long te Kuurne, Oudstrijderslaan 1,

Kuurne

WAT Alle leden van VZW Natuurpunt De Vlasbek zijn uitgenodigd

om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering. Na het
officiële gedeelte is er een gezellig samenzijn met koffie en gebak.
INFO Inschrijven bij Dirk Desmet (056/70 14 07 of deedee.desmet@
skynet.be)

INFOAVOND

herbruikbare
luiers

//BEHEERSWERKEN IN HET KANAALBOS IN STASEGEM/HARELBEKE
- NPGS
WANNEER 9:00 - 12:00
WAAR Einde Bosdreef, Stasegem
WAT We proberen samen de rand van de schapenweide in hakhout te

zetten.

INFO Mario Manhaeve (0475/36 87 20 of mario.manhaeve@skynet.

be)

dinsdag

//NACHT VAN DE DUISTERNIS - NPZ
WANNEER
WAAR
WAT
INFO

19:30 - 22:00
Sint-Pietersbrug, Kraaibosstraat, Moen
Tussen Orveyt en Mortagne.
Eddy Loosveldt (056/64 50 07 of eddy.loosveldt@gmail.com)

22 september
19u30

//WERKEN IN DE NATUUR MET NATUURPUNT AVELGEM - NPA

WANNEER 8:30 - 12:00
WAAR Coupure Marcel Deweer, Meersstraat 45, Avelgem
WAT Maandelijkse beheerwerkdag in een diverse waaier van natuur-

WASBARE LUIERS
Beslisboom

een greep uit de voordelen :

gebieden. We sluiten af rond de middag met een praatje en een
drankje.
INFO Frans De Leersnijder (056/64 54 47)

goedkoper dan wegwerpluiers
je beperkt je huishoudelijke afvalberg
beter voor het milieu
baby’s worden sneller zindelijk
zelfde luiers voor een tweede kindje

Zaterdag 11 oktober
//WEEK VAN HET BOS - NK

INFO Meer info volgt binnenkort.

//DEELNAME AAN DE REGIONALE VOGELTREKTELLING - NPDV

Beslisboom wasbare luiers

WANNEER 8:00 - 18:00
WAAR Trektelpost aan de Waterstraat, Hulste
WAT Zoals ieder jaar gaan we de hele dag trekvogels tellen aan de

1

Je verwacht een kindje of je bent onthaalouder, en wenst er meer over te weten • Kom naar de infoavond en
ontmoet er meerdere ervaren consulenten van herbruikbare luiers en ook overtuigde ouders met ervaring •
Naast demonstratie van de verschillende systemen krijg je er allerlei toelichting over het gebruik en ook over
de gemeentelijke premies voor wasbare luiers.
Locatie : Polyvalente zaal in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem.

trektelpost gelegen aan de Waterstraat te Hulste.

INFO Dirk Desmet (056/70 14 07 of deedee.desmet@skynet.be)

Inkom gratis, wel graag vooraf uw aanwezigheid melden bij milieu@zwevegem.be of op het nr 056/76.55.80
van de milieudienst.

//VIERVOETERS IN DE KIJKER- ZOOGDIEREN - NPGS

WANNEER 9:00 - 12:00
WAAR Natuureducatief Centrum de Gavers, Eikenstraat 131, Harel-

beke

WAT Mario Manhaeve, lid van de zoogdierenwerkgroep, leert ons

zoogdieren ontdekken en herkennen. Een activiteit in samenwerking met de provincie.
INFO Jean-Pierre Deroo (0476/82 87 55 of jp.deroo@telenet.be)
Met de medewerking van MINAraad Zwevegem, gemeente Zwevegem, Imog.

colofon
NATUUR.KOEPEL VZW:
is een samenwerkingsverband tussen natuurverenigingen in Zuid-West-Vlaanderen.
e-mail info@natuurkoepel.be
website www.natuurkoepel.be
rekeningnr. BE45 7755 7540 1189
BTW 0451156502
SECRETARIAAT:
Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk
contact Hans Vermeersch
		
Beleids- en verenigingsmedewerker
e-mail hans@natuurkoepel.be
tel 056/36 28 04
gsm 0487/64 45 85
open Van maandag t.e.m donderdag van
9u-12u en van 13u-16u.
Vrijdag bereikbaar via gsm.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
Normandiëstraat 178, 8560 Wevelgem
contact Kristina Naeyaert, voorzitter
tel 056/40 19 79
e-mail kristina@natuurkoepel.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Emmanuel Desmet, Watermolenstraat 69B, 8500
Kortrijk, gsm 0499/19 89 49
emmanuel@natuurkoepel.be
LEDENADMINISTRATIE:
Freddy Deckers, Jan Breydellaan 94,
8500 Kortrijk, tel 056/21 23 13
leden@natuurkoepel.be

PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE:
Hans Vermeersch

DEADLINE:
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op
de redactie zijn op 1 september 2015. Het volgende
nummer verschijnt begin oktober 2015.

OPLAGE:
4500 exemplaren

ARTIKELS:
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid voor
de inhoud van hun teksten. De redactie heeft het
recht de artikels in te korten. Overname van teksten
en illustraties mag mits toelating van de redactie
en bronvermelding. Artikels, foto’s, tekeningen en
ideeën zijn steeds welkom op het redactieadres.
Teksten liefst aanleveren op elektronische wijze. Foto’s,
tekeningen en grafieken zet je niet tussen de tekst
maar lever je er als apart bestand bij. Ingescande
foto’s hebben bij voorkeur een resolutie van 300 dpi.

DRUK:
Drukta NV, Walle 109, 8500 Kortrijk,
056/234567, info@drukta.be
EINDREDACTIE EN VORMGEVING:
Emmanuel Desmet, Goethalslaan 16
8501 Heule, 0499/19 89 49
Mira Feryn, mferyn@gmail.com
FOTO’S:
Danny Claeysier, Patrick De Clercq, Nik Dooms,
Katty De Wilde, Kristina Naeyaert, Yves Gevaert,
Els Pauwels, Magda Callens, Christian Vandeputte,
wikicommons, Francis Pattyn, Steven Banckaert, Luc
Vandghinste, Emmanuel Desmet, Dirk Libbrecht,
Bioweb, Natuurgids Dick footo.nl, C.Hanssens,
Isabelle Rosseel, Maseltov-wikicommons, Hendrik
Debeuf, Dirk Desmet, Bart Goethals, Peter Depodt,
Siegfried Desmet
REDACTIE:
klimop@natuurkoepel.be
Claudine Decocker, Virginie De Coene, Els
Deprez, Emmanuel Desmet, Matthias Depoorter, Yann Feryn, Dirk Libbrecht,
Kristina Naeyaert, Maarten Tavernier, Hans
Vermeersch, Mira Feryn, Thijs Calu, Piet Missiaen, Luc Capelle, Herman Nachtergaele

LID WORDEN:
Lid worden van Natuur.koepel vzw en Klimop
ontvangen, kan door zich aan te sluiten bij één onze
lidverenigingen. Bij Natuurpunt krijg je automatisch Klimop, andere verenigingen voorzien een
combiformule.

Met de steun van:

KLIMOP:
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw
25ste jaargang nr 3, juli - september 2015

NATUURPUNT:
Is dé vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Als lid van een afdeling van Natuurpunt die
aangesloten is bij Natuur.koepel vzw, krijg je Klimop
vier keer per jaar gratis in je bus.
Lid worden van Natuurpunt vzw kost 27€ per jaar,
te storten op rekeningnummer BE17 2300 0442
3321. Of je kunt je de rompslomp besparen én meteen ook de administratieve kosten voor Natuurpunt
beperken door een domiciliëringsopdracht in te vullen
via www.natuurpunt.be > lid worden.
Alle nieuws, activiteiten en aankondigingen van Natuur.koepel heet van de naald? Volg Natuur.koepel op
Facebook en Twitter en kom alles als eerste te
weten! Voor Facebook ga je naar http://www.
facebook.com/Natuurkoepel en klik je
op ‘vind ik leuk’. Voor Twitter ga je naar http://
www.twitter.com/Natuurkoepel en klik je
op ‘volgen’.
DRUKPROCES:
Het drukken van Klimop verloopt 100%
isopropylalcoholvrij, met biologische inkten en
chemievrije drukvormvervaardiging op 100%
gerecycleerd papier.
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Onderteken de petitie op
www.helpdeleie.be

