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E VE N VOO R STELLEN
/ SIEGFRIED DESMET//

Wanneer mensen het wonderlijke van de natuur ontdekken
ontstaat er meestal een reflex van diep respect. Alles wat
natuur kan betekenen, grootsheid, oerkracht, tijdelijkheid,
fragiliteit, poëzie en nog zoveel meer weet Siegfried perfect
in beelden te vatten. Als fotograaf geeft hij een stem aan
wat geen stem heeft!
Maar daar blijft het niet bij, die verwondering zet hij om in
engagement. Hij wil, als medetrekker van de werkgroep
Natuurfotografie, zijn talent, passie en kennis delen met
anderen. Zie in deze Klimop: ‘De eerste pixel- stappen van
de werkgroep Natuurfotografie’. Die werkgroep brengt
mensen bijeen die graag met natuurfotografie aan de slag willen. Zowel de technische
aspecten van het fotograferen als de exploratie van de natuur komen aan bod.
Siegfried zoekt het niet alleen op in verre oorden maar ook hier in onze regio. Veel
van zijn prachtige beelden stelt hij belangloos ter beschikking van de Natuur.koepel
en Natuurpunt. Wij gebruiken de foto’s als illustratie in ‘Klimop’, nieuwsbrieven,
facebook, flyers enz. Op die manier komt de intrinsieke waarde van onze natuur in
beeld. Wij zijn er van overtuigd dat zijn foto’s de lezer raken en aansporen om de
natuur, ook die van ‘bie oes’ te beschermen.
Zo zie je maar hoe een talent kan worden ingezet voor meer natuur en biodiversiteit!

■
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Wat ooit een
utopie leek in onze
regio, is op vandaag een “reële”
kans geworden… Voor een ontmoeting
met een ree moet je niet langer de
grens met Frankrijk over. Deze kleine
hertensoort wordt steeds vaker gezien
in en rond het Preshoekbos. Het is en
blijft een schuw ding, zo’n ree, maar zijn
sporen in de modder verraden zijn vaste
aanwezigheid in het prille bos.
(Foto Yves Decneudt)

E D I TO R I A A L

VOORWOORD KLIMOP
DAG KLIMOPLEZER,
Zoals elk jaar starten we ons nieuwe jaar met goeie
voornemens. Ook met Natuur.koepel hebben wij
er gemaakt. In samenwerking met onze aangesloten
afdelingen en werkgroepen hebben we weer een heel
programma met natuurexcursies en cursussen in elkaar
gestoken. We kunnen immers maar werken aan meer
natuur als meer mensen iets kennen over biodiversiteit. Ook zullen we ondanks de dure grondprijzen, dit
jaar terug inzetten op uitbreiden van de natuur van bie
oes. Natuur kunnen beleven dicht bij huis is belangrijk
voor iedereen en niet in het minst voor onze geestelijke gezondheid!
Een andere uitdaging is vooral ook meewerken aan
het nieuwe kritische denken. Het kan niet meer dat
er studies door de overheid worden besteld waarin
men geen rekening houdt met de grootste nieuwe
uitdagingen in onze maatschappij: energie en grondstoffenmanagement. Willen we onze planeet leefbaar
houden dan moeten we op korte termijn af van het
gebruik van fossiele brandstoffen. We beslisten in Parijs dat we tegen 2050 geen fossiele energie meer gaan
verbranden. We moeten dus alternatieven zoeken
en implementeren, we hebben geen andere keus. Dit
vraagt zonder meer een revolutie waarbij we volledig
out of the box moeten durven denken én doen. Nu
zien we nog dagelijks beslissingen passeren over lange
termijn investeringen in verouderde technologieën. Dit
hypothekeert onze toekomst. We hebben dan ook
geen andere keus dan zeer kritisch te staan tegenover
elke nieuwe studie of investeringsproject.
We hebben in onze maatschappij meer trekkers en
innovators nodig op alle echelons: van scholen tot in

bedrijven, van gemeentebesturen tot in Vlaamse en
federale overheden. Ik inspireer me graag op “Tegenlicht”, een programma van de Nederlandse omroep
VPRO, waarin milieupioniers ons een inspirerende en
hoopvolle weg tonen naar een duurzame wereld. De
belangrijkste positieve boodschap die weerkeert is, dat
de meeste noodzakelijke technologie nu reeds bestaat,
maar ligt te wachten op impulsen en implementaties in
het beleid.
Mijn wens voor 2018 (en volgende...) is daarom dat
niemand zich nog laat opsluiten in oude denkpatronen.
Alleen veranderd denken en handelen kan ons uit deze
grote crisis houden en hoop geven voor de toekomst.
Wil je hierover ook graag meepraten, dan mag je
zeker ook met ons contact opnemen. Je bent ook welkom op 22 februari in Kortrijk op de boekbespreking
“frontlijnen” van Nick Meynen.
Dan nog dit: alle leden van Natuurpunt hebben
stemrecht en worden dan ook uitgenodigd op onze
lokale algemene vergaderingen. Een jaarverslag, een
jaarprogramma en een financieel verslag zijn samen
met een drankje of een hapje de ingrediënten. Data
en programma vind je achteraan in onze activiteitenkalender.
Traditiegetrouw starten we het nieuwe
werkjaar van Natuur.koepel vzw met onze
nieuwjaarsreceptie en de uitreiking van onze
“Klimop.award” voor een initiatief uit onze
regio dat navolging verdient. Benieuwd wie het
nu zal worden? Kom dan gerust af naar onze
nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari in de
Gavers!

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

Zondag 28 januari

Nieuwjaarsreceptie en uitreiking Klimop.award
Ook jij bent welkom!

MEER INFO OP
DE ACHTERFLAP
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Www.zelfoogstbokkeslot.be—056/777929— zelfoogst@bokkeslot.be
Tapuitstraat 57, 8540 Deerlijk

Contacteer
info@natuurkoepel.be

O P S TA P J E S

VULPES VULPES
MARIUS DE
BOSSCHER
(°2004) uit
Sint-Denijs, houdt
van basket, drummen, lezen en
schrijven, kreeg de
liefde voor natuur
met de paplepel
binnen.

Ik liet eens mijn hond uit zoals ik hem anders uitliet. Het was op een schemerige
winteravond, zo een waarop overal de haardvuren branden.
Maar plots, tijdens het gewoonlijke gesnuffel werd hij heel zenuwachtig. Hij bleef
maar snuffelen aan een plekje in het gras.
Ik heb me er verder niets van aangetrokken en ben terug naar huis gegaan. Totdat
het weer gebeurde. Toen drong het tot me door dat het iets te maken had met die
indringende geur die op dat moment aanwezig was. Het was de geur van de vos die
nu in december overal volop zijn geurspoor achterlaat om zo zijn territorium af te
bakenen en vrouwtjes te lokken. Dat was dus waarom mijn hond zo zenuwachtig
was, een indringer in zijn territorium.
Nadat ik dat te weten kwam liet ik hem weer met een gerust hart uit.

BLINKENDE OOGJES
Geratel van kastanjes in onze wasmachine, slijmerige sporen van ongewilde verstekelingen, vettige neusafdrukken met zicht op de voedertafel.
Rond het Lac du Der kraanvogels spotten. Met zaklampjes in de vooravond gaan
‘luchten’ (we noteren 1 poes en 1 slaperige merel), dassenhaar ontdekken in prikkeldraad of een ree net voor de auto zien oversteken. Een greep uit deze laatste
maand…
Hoewel het straf lijkt dat onze kleuters een meerkoet of koolwitje perfect kunnen
herkennen en benoemen, maken ze meer indruk door hun stoere verhalen. Met
hun blinkende ogen en aanstekelijk enthousiasme overtuigen ze leeftijdsgenoten én
volwassenen. Hun prille verwondering maakt hen perfecte gidsen.
Investeren in een betere toekomst begint ook bij je eigen kinderen. Ga met ze mee
naar buiten en laat hen je leiden door onze prachtige natuur.

BART
GOETHALS is
een duizendpoot:
papa van 3 (+1
op komst), docent
aan de Arteveldehogeschool Gent,
(food)blogger op
‘Tuur met pruimen’
én als natuurgids
kun je hem vaak
in de Bonte Os
(Deerlijk) treffen.

33 KLEDINGLAGEN
NANCY
DEWAELE is
een groen geëngageerde kleuterjuf
in Waregem en
een enthousiast
bestuurslid bij de
plaatselijke Natuurpuntafdeling.

“Ju-uf!”, roept de 3-jarige Maxine dolenthousiast. “Ik mag het kaartje van de sneeuw
hangen!” Op de speelplaats ligt amper een wit randje van een beetje smeltende
sneeuw en wat hagel. Veel van mijn peuters en eerste kleutertjes hebben nog nooit
echte sneeuw gezien, gevoeld, geproefd… “Waarom sneeuwt het niet?”, vraagt
Marilyne ongeduldig enkele dagen later. ‘Climate change’, vliegt door mijn hoofd.
Straks zit ons MOS-team (leerlingen en leerkrachten) weer samen om de dikketruiendag voor te bereiden. We hopen dat door onze ludieke actie de kinderen
klimaatbewust worden en er ook later naar handelen. Fabian zal de vorige editie
zeker onthouden… met zijn 33 kledinglagen!
Doe ook mee aan de dikketruiendag op dinsdag 6 februari (www.dikketruiendag.be)
En toen… sneeuwde het echt! Ouders duwden vastgereden auto’s, kleuters kwamen met de slee naar school, sneeuwpop op de speelplaats, rode neuzen, kletsnatte sokken en schoenen, Fabian met zijn gewonnen warme berenmuts…
En wij… strooien op onze vergroende speelplaats alvast vogelzaad en hangen vetbollen voor onze gevleugelde vrienden.:-)

BELEID

JAN VANAVERBEKE

WAT BRENGT DE TOEKOMST
VOOR DE OUDE LEIE IN
KUURNE-KORTRIJK EN HET
STADSGROEN VENNING?
PLANNEN ROND KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK VORMEN
BEDREIGING VOOR GROENGEBIEDEN

JAN DESMET

Een zomerse avond in de
Oude Leie
© Jan Vanaverbeke

Ergens in de jaren ’70 werd beslist om een eerste keer
grote werken aan de Leie uit te voeren in onze streek. Hier
en daar werd een bocht rechtgetrokken, en hier en daar
groeiden de afgesloten meanders uit tot natuurgebieden.

OUDE LEIEARM
Zo ook in Kuurne: ter hoogte van de huidige brug van
de R8 over de Leie werd een meander afgesloten.
Natuurpunt De Vlasbek zag toen al de mogelijkheden
voor “natuur van bie oes” en ontfermde zich sinds
1985 over het gebied. Een deel van het gebied werd
bebost, een deel werd opengehouden en beheerd als
grasland, een lange sleedoornhaag en houtwal vormen
de grens van het reservaat. In de beginjaren werd
het beheer uitgevoerd door lokale vrijwilligers. Maar
op dit moment worden we ook ondersteund door
de beheerploeg van Natuurpunt. Maar ook buiten
de traditionele natuurbeweging groeide de interesse
voor ons reservaat. Sinds de ondertekening van het
Biodiversiteitscharter door de gemeente Kuurne in
2010 helpt de gemeente Kuurne ons bij het beheer
met zwaar materiaal en personeel. Ook de leerlingen
van de Provinciale Tuinbouwschool steken een handje
toe. In een eerdere Klimop vertelden we al dat deze
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samenwerking bijzonder goed gesmaakt wordt, zowel
door de leerlingen en betrokken leerkrachten van de
tuinbouwschool, als door Natuurpunt De Vlasbek én
de natuur.
Die inspanningen werpen vruchten af. Alhoewel het
gebiedje maar 7 hectare groot is, en bijgevolg maar
0.7% van de Kuurnse oppervlakte beslaat, werden er
via Waarnemingen.be 781 soorten dieren en planten
gemeld. Voor de volledige oppervlakte van Kuurne
(10 km²) werden 1732 soorten ingegeven. Met andere
woorden: je kan 45% van de Kuurnse biodiversiteit
aantreffen op de 0.7% van de totale Kuurnse oppervlakte aan de Oude Leie. Als we de dagvlinders onder
de loep nemen, worden de cijfers nog sterker: in
Kuurne werden 29 soorten dagvlinders geregistreerd.
Daarvan vliegen 27 soorten (93%) in het reservaat, 6
soorten (21%) werden enkel en alleen daar aangetroffen. Of hoe een natuurgebied belangrijk kan zijn.

STADSGROEN VENNING
Samen met de C02-arme wijk ontwikkelt dit stadsgedeelte in Kortrijk zich als een visionair ‘leitbild’ voor
een degelijke ruimtelijke ordening. Bovendien is het
woonuitbreidingsgebied één van de drie gebieden die
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als compensatie voor de ontwikkeling van LAR Zuid
weerhouden werd. De open ruimte aan de Venning is
een relict van een kleinschalig landbouwlandschap dat
gekenmerkt wordt door verschillende lineaire landschapselementen zoals grachtjes, bomenrijen en hagen.
Deze ecologische structuur werd versterkt waardoor
er ruimtes ontstonden die ofwel hun functie behielden
of een nieuwe bestemming toebedeeld kregen. Een
kraakwilgenbosje dat de omgeving domineert, bloemrijke hooilanden met orchideeën, de vlindertuin, een
volkstuincomplex, een samentuin en een speelveldje
vormen de verschillende deelruimten. Een poel werd
het knooppunt van verschillende grachtjes. O.a. het
heropenen van de vergeten buurtweg: de Zandbergweg ontsluit het gebied. Verschillende partners o.a. de
Stad Kortrijk en het OCMW hebben in de loop der
jaren een succes van het project gemaakt. De inzet
van heel veel mensen, vooral kansarmen, maakt het
uniek. Dat project werd in het jaar 2000 medegefinancierd door de Koning Bouwdewijnstichting en in
2004 genomineerd door de Conservation Grants. Als
voorbeeldproject verscheen het Stadsgroen Venning in
verschillende publicaties. Diverse planningsinitiatieven
voor de groenontwikkeling van het volledige gebied
werden door de stad Kortrijk aan zijn burgers beloofd.
Het onzinnig opofferen van deze twee groenparels is
ondenkbaar!

ONRENDABEL, ONGEWENST
Alhoewel de natuur het daar op die plaatsen goed
doet, is het verre van zeker of dat zo zal blijven. In
september 2017 besliste de Vlaamse Regering om
het “Complex dossier Kanaal Bossuit Kortrijk” op
te starten. Als gevolg van dit dossier loopt op dit
moment een studie naar de opwaardering en/of aanpassing van het Kanaal Bossuit Kortrijk. De bedoeling
is immers om het kanaal toegankelijk te maken voor
de zogenaamde klasse Va-schepen. Dat moet sowieso
via een verdieping van het kanaal, en van een aanpassing van de aansluiting van het kanaal op de Leie. Die
aanpassing kan op twee manieren gebeuren: via een
aanpassing door het bestaande traject door Kortrijk,
of via een zogenaamde bypass: een volledig nieuw
kanaal, dat van het huidige kanaal afsplitst ter hoogte
van Stasegem, en parallel met de R8 naar de Leie
loopt – dwars door het Stadsgroen Venning- en dwars
door het Oude Leie-reservaat. Een eerdere studie, gefinancierd door W&Z, en gepubliceerd in 2013 wordt
hiermee in 1 keer onder de mat geveegd. Die studie
toonde twee zaken aan. Een eerste conclusie was dat
een opwaardering van het kanaal sowieso niet rendabel is. De tweede conclusie was dat het bypass-tracé
bovendien de meest ongewenste oplossing was. Niet
alleen moet er dan een volledig nieuw kanaal gegraven
worden, er moet een oplossing gevonden worden om
het kanaal onder een spoorweg te leiden en er moeten een aantal bruggen worden gebouwd over drukke
verkeersaders in Stasegem en Kortrijk. Begrijpe wie
begrijpe kan: ondanks een studie die aantoont dat een
opwaardering niet rendabel is, wordt beslist om verder
te gaan met het proces, waarbij het bypass-tracé nog
altijd overwogen wordt. Of hoe het verlies aan natuur

aan de Oude Leie en in De Venning gepaard gaat met
verlies aan economische middelen die elders beter
besteed kunnen worden.

Kinderen ontdekken de natuur in
de Venning
© Sarkis Bagramian

PASSEERSTROKEN
In oktober brak onze klomp een tweede keer. Dan
werd immers een klankbordgroep georganiseerd in het
kader van het complex project. Niet alleen werd het
bypass-tracé daar enthousiast gepromoot, de rest van
ons reservaat bleek ook de gedroomde oplossing voor
een ander probleem! In het kader van het Seine-Schelde project wordt de Leie namelijk bevaarbaar gemaakt
voor de zogenaamde Vb-schepen. Die zijn tot 185m
lang, en tot 11m breed. Dergelijke schepen kunnen
elkaar niet kruisen bij de doortocht van Kortrijk. De
oplossing is dan om zogenaamde “passeerstroken” te
voorzien, plaatsen waar schepen kunnen aanmeren,
tot de weg vrij is. De websites van W&Z en Leiedal
tonen aan dat zo’n passeerstrook gezocht moet worden tussen de R8 en Kortrijk. Tot onze grote verbazing bleek dat “onze” Oude Leie-arm een elegantere
oplossing zou bieden. Het gebied kreeg een nieuwe
naam: “wachtbekken Kuurne”. Op die manier krijgen
we niet alleen een kanaal als geschenk, maar ook een
passeerplaats voor grote schepen. Op die manier gaat
ook de 0.7% oppervlakte, die 45% van de Kuurnse
biodiversiteit herbergt, op de schop. Een geschenk
waar niemand om gevraagd heeft. Een geschenk dat
in één keer ook De Venning opslorpt. En bovenal: een
geschenk dat er voor zorgt dat er natuur verdwijnt
in het Leie-gebied. Een geschenk dat dus regelrecht
ingaat tegen de voorwaarde van natuurherstel.
Bij deze hopen we dan ook dat het gezond verstand
zegeviert! Bij Natuurpunt zijn we niet tegen goederenvervoer over water, integendeel. Maar we stellen ons
ernstige vragen bij het feit dat het het minst rendabele
traject, dat in 1 keer ook twee fijne natuurgebieden
opslorpt, zo enthousiast gepromoot wordt. Zou het
toeval zijn dat de rest van het natuurgebied dan ook nu
al de naam “wachtbekken Kuurne” krijgt? Wij houden
het in ieder geval liever op Oude Leie Kuurne! ■
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NOG MEER INDUSTRIE?

NIEUWE INDUSTRIEGRONDEN AANLEGGEN ALS OPLOSSING VOOR MEER WATERGEBONDEN TRANSPORT?
KRISTINA NAEYAERT

Onderbenutte kade in Wevelgem
© Kristina Naeyaert

Eind november ging in Izegem “Transport Bis” door, een studienamiddag over een onderzoek voor de ruimtelijk-economische valorisatie van het West-Vlaams binnenvaartnetwerk, in het licht van het Europese Seine-Schelde project. Deze studie
werd opgemaakt door de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij), Waterwegen en Zeekanaal, Intercommunale
Leiedal en Intercommunale WVI. Dit onderzoekswerk gebeurde niet door onafhankelijk studiebureaus. Een goeie reden dus
om deze studie met een kritische blik te bekijken.

Als opwarmertje bij de studienamiddag kregen we een
opsomming van de vraag voor nieuwe uitbreidingen
van bedrijventerreinen in West-Vlaanderen: Kortrijk
160 ha, Waregem 102 ha, Brugge 174 ha, Roeselare
160 ha, Tielt 35 ha, Veurne 35 ha, Ieper 35 ha, Torhout 22 ha, Oostende 53 ha. De voorziene uitbreidingen voor Menen-West (66,9 ha) en Blauwpoort
Waregem (31,5 ha) zitten hierin ook in, ondanks het
feit dat de ruimtelijke procedures werden opgeschort
door de uitspraken van de Raad van State. Opgeteld
dus voor niet minder dan 776 ha. Dit is toch even
slikken want naar een grondige onderbouwing voor al
deze ruimteclaims is het zoeken.
Ja, de overheid voorziet pas in 2040 een betonstop...
maar dit mag geen vrijbrief zijn om in versneld tempo
de resterende open ruimte aan te snijden!
Een ander gegeven is dat er in West-Vlaanderen nu
al 903 ha industrieterreinen aan het water gelegen
zijn. Men voorspelt tegen 2025 een groei van 18% in
watergebonden bedrijvigheid. Volgens de voorgestelde
studie resulteert dit meteen in een bijkomende vraag
of inname van 99 tot 104 ha voor watergebonden
bedrijventerreinen, nieuwe kades en overslagterreinen.
Dit betekent een minimale vraag voor uitbreiding met
58 ha in Zuid-West-Vlaanderen: Waregem 8,4 ha,
Avelgem 5,8 ha, Roeselare 40,5 ha, Kortrijk 2,5 ha en
Menen 1,3 ha We hoorden ook dat amper 23% van
de huidige industriezones langs het water bezet zijn
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met bedrijven die het water zelf als productiefactor of
de binnenvaart, gebruiken voor hun logistiek. M.a.w.
¾ van de “watergebonden” industrie heeft
dus momenteel niks met water te maken. Dit
is het gevolg van onvoldoende ruimtelijke planning in
het verleden. Een échte modal shift waarbij wegtransport wordt omgezet naar watertransport, willen we
best steunen.
Iets anders wordt het als men deze verhoopte
toename aan watertransport automatisch wil door
vertalen in nieuwe ruimteclaims. Onvermijdelijk gaat
het dan om gebieden die het dichtst gelegen zijn bij de
waterweg en die dus nu nog open ruimte zijn met een
navenant grote impact op de natuur en de leefbaarheid
(o.a. zachte recreatie, klimaat) van de streek.

WE HEBBEN DAAROM VOLGENDE BEDENKINGEN:
Het ganse Seine-Schelde verhaal is al 20 jaar bezig en
heeft al honderden miljoenen euro’s gekost aan de
maatschappij. Men had reeds veel verder kunnen staan
in de invulling en reconversie van de bestaande
watergebonden bedrijfssites. Er is duidelijk nood
aan ontwikkelen van individuele trajecten voor begeleiding van bedrijven naar deze modal shift. En dit mag
gerust gepaard gaan met de nodige extra incentives
zodat het vervoer over het water bedrijfs-economisch
interessanter wordt. De maatschappelijke en bedrijfs-
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kosten van het dagelijkse fileleed zijn beslist veel hoger
dan de investeringskost voor deze begeleiding.
Op 20 jaar tijd verandert er veel. Het oorspronkelijke concept van Seine-Schelde stemt alles af op de
grootste schepen terwijl alle vaarprognoses voor
de toekomst aantonen dat minder dan 10% van de
schepen van de grootste klasse zullen zijn. Tegelijk is
er een evolutie bezig om kleinere wendbare
schepen, met minder diepgang in te zetten
voor het transport. Deze hebben het voordeel dat
ze makkelijk inzetbaar zijn op alle vaarwegen zelfs zonder aanpassing van het gabariet van de waterweg. In de
nieuwste generatie van boten voorziet men bovendien
zelfvarende technologieën en aangepaste apparatuur
voor in- en uitladen van pelletgoederen en containers.
Nederland is hier een voorloper,waar we veel kunnen
van leren. Maar ook in eigen land zijn er pioniers bezig.
Als overheid deze nieuwe trend ondersteunen, lijkt
ons zeer zinvol.
We willen dus pleiten om de visie op transport
in een ruimer milieukader te zien. Transport is
één van de snelst groeiende sectoren met grote CO2
uitstoot. Deze groeicurve is het omgekeerde van de
scenario’s die afgesproken zijn in het Klimaatakkoord
van Parijs. Nu wordt het nog voorgesteld alsof groei
van transport op zich meer welvaart betekent, maar is
dat wel zo?
Daarom is het belangrijk te kijken naar de handelsgoederen die worden vervoerd over het water. De
studiedag leerde ons dat het vooral gaat over goederen die in bulk worden vervoerd: veevoeder, mest,
olieproducten en bouwmaterialen en dit uiteraard
met een groeipad. Men voorziet in Roeselare hiervoor
zelfs een nieuw bedrijventerrein van 40 ha – o.a. als
overslagcentrum van toenemende bulkgoederen
voor de industriële veesector in West-Vlaanderen.

Nochtans zal de intensieve veesector in kader van alle
grote milieuproblemen moeten worden afgebouwd.
De ganse keten van de intensieve veeteelt is o.a. een
belangrijke oorzaak van uitstoot van broeikasgassen en
dus van klimaatverandering. We zien ook dat er nieuwe investeringen gepland worden voor de overslag van
olie- en petroleumproducten. Dit staat wel haaks op
het voornemen om zo snel mogelijk de transitie te maken naar een economie zonder fossiele brandstoffen.
Dit soort investeringen zijn dus niet toekomstgericht,
zullen op termijn verliesposten zijn en kosten geld dat
niet kan gebruikt worden in duurzame systemen en de
noodzakelijke transitie.
Als we doelstelling van Parijs willen halen om tegen
2050 een CO2 arme economie te hebben, zullen we
toch wel gans andere keuzes moeten maken.
De algemene conclusie is duidelijk: dit soort studies
komen nog steeds tot stand vanuit een (achterhaalde)
eenzijdige economische groei logica. Hierachter gaat
gemis aan durf en een gebrek aan échte toekomstvisie
schuil. Zich teveel verschuilen achter de huidige bedrijfs-economische wetmatigheden is voorbij gaan aan
de noodzakelijke nieuwe veranderingen. We nemen
ook aan dat er nog flink wat lobbywerk achter de
schermen aan de gang is om de gevestigde belangen te
beschermen van onder meer de fossiele industrie, we
moeten ons daartegen wapenen. De technologie van
veel zaken is al ver gevorderd, we moeten ze geïmplementeerd krijgen en dat doe je met een toekomstgerichte aanpak.
Mogen we daarom dringend een oproep doen naar
de politici om kritisch te zijn en niet meer mee te
lopen met plannen en investeringen die een hypotheek
leggen op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? ■

Scheepvaart op de Leie
© Kristina Naeyaert
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UIT DE VERENIGINGEN

EEN CADEAU VOOR CISSE

© Marc Watteyne

Onze zoon Cisse werd op 21 juni
geboren. Een goede zwangerschap,
een vlotte bevalling en uiteindelijk
een wolk van een baby. We mogen
ons waarlijk gelukkig prijzen! Van
op de eerste dag van de zomer
was de familie in feeststemming,
in september volgde nog een geslaagde babyborrel. En in de weken
daartussen was er meestal wel een
leuk bezoekje aan huis.
We zijn de afgelopen periode dus
omringd geweest door familie en
vrienden, drukke maar aangename
tijden. Het weer was niet altijd
even super in de zomer van 2017
maar het gezelschap dat we toen
kregen maakte veel goed. Met zo’n
babybezoek kwamen er ook vaak
cadeautjes aan te pas. Grote zus
Lea was dan in haar nopjes, want
als officiële vertegenwoordiger van
broer had zij de eer de pakjes open
te maken. Maar ze had pech, want
niet alle cadeautjes hadden een
verpakking!
Hoe het juist komt weten we
niet meer, maar in de loop van
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de zwangerschap hadden we de
opvatting dat de geboortegift voor
Cisse gekoppeld mocht worden
aan een goed doel. We speelden
al een tijdje met dat idee, een
bevriend koppel had dit ons ook al
voorgedaan. En omdat de uitzet en
het babyspeelgoed van onze dochter nog niet aan vervanging toe is,
hebben we het begrip ‘cadeau’ wat
ruimer bekeken.
Omdat wij en de kinderen vaak
en graag buiten vertoeven, ging
onze voorkeur in de richting van
‘het bos’ uit. Op dat ogenblik was
de saga rond Essers in Limburg
nog volop aan het woeden, en
wij deelden zoals velen ook in de
verontwaardiging. Maar zelf een
bos aanplanten is voor ons wat te
hoog gegrepen. Goesting genoeg,
maar centen en gronden ontbreken
hier in dit verhaal. We zochten
voort naar een alternatief. Cisse
zijn cadeau zou er eentje voor ons
allemaal worden!
Uiteindelijk zijn we na ons te
informeren terecht gekomen bij

de lokale Natuurpuntafdeling,
Wevelgem-Menen. We besloten
één van hun gebiedjes te ondersteunen met de vrijblijvende giften
van familie en vrienden. Dit gebied
is de Bankbeekvallei in Gullegem
geworden. Een bos zullen we er
niet aanleggen, maar met de schenkingen ondersteunen we er wel het
onderhoud en mogelijke uitbreiding. Planten, dieren en insecten
zullen hier zo permanent een thuis
vinden. Een symbolische plantactie
zal er ook nog plaatsvinden en daar
kijken wij allemaal naar uit.
Ondertussen kunnen we met enige
trots melden dat we al zo’n 1200
euro hebben opgehaald. Langs
deze weg willen we namens
onze zoon iedereen bedanken
die een donatie heeft gedaan.
We hopen dat we met ons
initiatief ook andere mensen
op ideeën kunnen brengen.
BEDANKT!
CISSE, LEA, EVA & GILLES

BELEID

GEEN NIEUWE OF GROTERE
NATUURGEBIEDEN ZONDER CENTEN!
DOE ZOALS DE FAMILIE VAN CISSE EN HELP
ONZE NATUURGEBIEDEN GROEIEN
Natuurpunt vzw koopt gebieden aan om natuur veilig te stellen voor de
toekomst en om nieuwe natuurwaarden te creëren waar die ontbreekt.
Natuur in de buurt is essentieel voor een leefomgeving waar het goed
is om te leven. De Vlaamse overheid ondersteunt deze aankopen met
subsidies maar een flink deel van de kostprijs moeten we zelf betalen.
En de reglementering wordt er niet gemakkelijker op: meer en meer
moeten we ook aankopen zonder subsidies te krijgen.
De vrijwilligers van onze afdelingen van Natuurpunt nemen de verantwoordelijkheid op om te zoeken naar de nodige financiering. Dat
gaat dikwijls om vele tienduizenden euro’s, dus zeker geen gemakkelijke
klus. De steun van onze vele leden is dan ook onmisbaar, maar wij
zorgen voor de nodige return. Door te zorgen voor meer natuur in de
streek, maken we onze streek een pak groener en daar profiteren alle
bewoners van mee.
Wij stellen zoveel mogelijk van onze gebieden open voor het publiek,
al wordt dit steeds afgewogen tegen de draagkracht van de natuur.
Jouw steun voor de aankoop van natuurgebieden in Zuid-West-Vlaanderen maakt dus mee het verschil!
Je kan zorgen voor meer natuur “van bie oes” door storting op
rekening BE 56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11 te
2800 Mechelen. Je kan daarbij zelf kiezen welk aankoopproject je bij
voorkeur wil geven (vermeld dan het projectnummer)..
Je kan ook storten op ons regionaal natuurfonds (project 4015). Met
Natuur.koepel vzw verdelen we de opbrengsten onder die projecten
die het meeste steun nodig hebben.
Vanaf een gift van minimum 40€ krijg je een fiscaal attest van Natuurpunt vzw waardoor je een deel recupereert door belastingsaftrek. ■

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende
projecten in onze regio en de projectnummers:

Project 3515 Natuurgebieden Zwevegem
Project 5083 Mandelhoek Ingelmunster
Project 5205 Avelgemse Scheldemeersen
Project 5582 De Bonte os in Deerlijk
Project 5585 Leiekant Lauwe
Project 5567 Bankbeekvallei in Gullegem
Project 5548 Leiekant Marke
Project 5014 Kruiskouter/ Rotersmeers in Kortrijk
Project 5015 De Ghellinck Bissegem
Project 6128 Gaverbeekse meersen in Waregem
Project 6697 Oude Leiearm in Oeselgem
Algemeen nummer voor regionaal
Project 4015 fonds Zuid-West-Vlaanderen

De ingezaaide bloemenweide in de Ghellinck...
een foto die doet verlangen naar de zomer
© Jan Desmet
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I N T E G R A A L WAT E R B E H E E R

EEN NATJE EN EEN DROOGJE

(DEEL 2)

FALENDE KUSTBESCHERMING…
EN NU?
DIRK LIBBRECHT

Foto’s: overstromingen
IJzerbekken
© Dirk Becuwe
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Wie herinnert zich nog net als
1.200.000 andere landgenoten de
serie Als de dijken breken. De reeks
brengt haarscherp in beeld wat
de gevolgen zijn van een falende
kustbescherming onder veranderende
klimatologische omstandigheden.
Dit is een zeker risico, dat toeneemt
naarmate ons klimaat wijzigt. Maar
zonder aan paniekzaaierij te willen
doen, is het overstromingsrisico in de
kuststreek slechts een stuk van het
bredere plaatje.

Het gevolg is dat rivieren verder
stroomopwaarts – in het Vlaamse
binnenland – buiten hun oevers
zullen treden. Dat een superstorm
gepaard zou gaan met hevige
regenval in het binnenland is niet
ondenkbaar. De kans op dergelijk
fenomeen is het hoogst in de herfst
of winter – in dezelfde periode
wordt het binnenland ook dikwijls
geconfronteerd met klassieke
herfst- of winterstormen, zoals de
Sinterklaasstorm in 2013.

GEEN PLAATS VOOR
WATER

WATER GAAT “TE
SNEL” NAAR ZEE

Het probleem van overstroming bij
het tekortschieten van onze kustbescherming treft vooral maar niet
enkel West-Vlaanderen. Als een
superstorm op zee gepaard gaat
met hevige regen in het binnenland, dan wordt heel Vlaanderen
getroffen door overstromingen.
Regenwater wordt in ons huidige
systeem te snel afgevoerd richting
zee. Bij een superstorm zal echter
geen plaats meer zijn voor dit
water, want er is al overstroming
op landzijde vanuit zee. Met
andere woorden: de bak zit al vol.

Waarom stroomt water zo snel
vanuit het binnenland richting zee?
De steeds toenemende verharding en het rechttrekken van onze
waterlopen, zowel van bescheiden
beekjes als van rivieren en kanalen,
zijn de voornaamste oorzaken.
Regenwater heeft daardoor
minder kansen om in de bodem te
dringen. Vervolgens kan het via een
stelsel van efficiënte waterwegen
snel naar lagergelegen gebieden
stromen. Een deel van de oplossing
schuilt in de betonstop, die ons
beloofd wordt – of werd? - voor

2040. Niets te vroeg en absoluut
noodzakelijk.
Een tweede oplossing is het benutten of aanleggen van zogenaamde
“bufferzones” langs rivieren in het
binnenland. Overstroming op zich
is geen probleem, zolang het maar
gebeurt in gebieden waar we er
geen economische of menselijke
schade van ondervinden. Sommige
van deze gebieden zijn natuurlijk,
zoals meerslanden of polders.
Deze moeten we vrijwaren van
bebouwing of benutting voor
landbouw: in dat geval kunnen
ze namelijk niet meer dienen als
overstromingsgebied. Daarnaast
kunnen we zelf ook oeverzones,
bekkens en vijvers langs waterlopen aanleggen, of zelfs rivieren
opnieuw in bochten leggen (“hermeanderen”) waardoor het water
een langere weg heeft af te leggen.

BOUWEN MÉT HET
WATER MEE
We moeten tot slot ook ophouden
te willen bouwen “tegen” water,
en net proberen het water langer
bij ons te houden – hoe vreemd

dit ook mag klinken. Bij de bouw
van huizen, tuinen, parken, en
bedrijventerreinen wordt traditioneel infrastructuur voorzien om
overtollig water zo snel mogelijk af
te voeren. Dit zorgt dat er bij hevige regen in korte tijd enorm veel
water wordt geloosd. We kunnen
water echter beter kwijt in de stedelijke omgeving dan we misschien
wel denken: tuinen, decoratieve
waterpartijen, en via infiltratie in de
bodem.

OOK DE HAARVAATJES AANPAKKEN
De typisch Vlaamse manier van water bestrijden met gootjes, beken
en kanalen zal het niet redden. De
overstromingsproblematiek kunnen
we enkel oplossen door een
volledig stroomgebied te bekijken,
inclusief alle kleine waterloopjes en
beekjes die er deel van uitmaken.
Dit is als een bloedvatenstelsel,
waarbij ieder haarvaatje uiteindelijk
verbonden is met een slagader.
En het vinden van een antwoord
wordt dringend: de klimaatsverandering beukt via de stijgende
zeespiegel en de toenemende winterse neerslag op twee fronten op
ons in. De oplossing vergt echter
gelijkgestemdheid en coördinatie
tussen burgers, lokale besturen,
provincies, het Vlaams Gewest,
de federale overheid, en zelfs
onze buurlanden. Water stroomt
immers overal doorheen, niet
gehinderd door de vele beslissings-

niveaus die zich situeren op de weg
van een particuliere tuin naar een
rivier en de zee.

EN NU?
Uit het artikel van de vorige Klimop
(Natje en Droogje – deel 1), zien we
dat zowel droogte als overstromingen dezelfde oplossing hebben.
Het blijft kloppen op dezelfde
spijker maar hier lopen we nog
eens het rijtje af. Water ophouden
in bovenliggende gebieden doe je
met herwaardering van bronnen
en bovenlopen, waarbij water alle
ruimte krijgt: geen drainagebuizen,
geen betonkokers, geen uitdiepingen van waterloopjes en bovenlopen, geen rechttrekkingen, geen
verhardingen. We denken ook aan
meer bos en ander, meer natuurlijk
bodemgebruik zoals grasland. Op
het niveau van de bovenlopen kan
dit alles nog op microniveau omdat
de waterlopen nog haarvaatjes zijn.
Effect het grootst en kostprijs het
minst. Dit is stap 1.
Eens dit verwaarloost – wat bijna
overal zo is - moeten er al zeer vlug
wacht- of stormbekkens (zoals op
Keibeek te Zwevegem en Kasselrijbeek te Vichte) aangelegd worden.
Dit kost reeds meer geld, eist meer
landbouwareaal op, en creëert sliben verontreinigingsproblemen in
ontregelde hydrologische regimes.
De verdwaalde steltlopers die hier
hun gading vinden verlenen deze
gebiedjes een vervalst positief

natuurbeeld. Dit alles omdat een
perceelsgerichte aanpak bovenstrooms die bekkens, achterwege
gebleven is: daar vindt men er goed
gedraineerde landbouwpercelen,
zonevreemde verbouwingen, zeer
veel nieuwbouw door particuleren
met heel wat opritten, binnenkoeren en alles super goed afgewaterd,
landbouwbedrijven die uitgroeien
tot halve industriezones. Ziezo,
stap 2.
Stap 3 zit reeds bij de hogere besturen en beheert de snelle doorvoer van water benedenstrooms
naar veiliger oorden. Hier spreken
we over dijkaanleg, gecontroleerde
overstromingsgebieden, baggercampagnes. Ook hier stijgen de
kosten steil bij verwaarlozing van
stap 1.

TOT SLOT
We kunnen het binnenland de
rug toedraaien en zeewaarts
turen, waar de zeespiegel stijgt en
het duingebied net te laag blijkt
en daarover moord en brand
schreeuwen. Dit alles terwijl we
de vezekeringspolissen uitbreiden
met overstromingsgevaar en de
afgekondigde betonstop reeds nu al
op de helling zetten.
Way to go? Nee, we moeten op
onze eigen percelen beginnen, niet
bij dat van de buurman. De wettelijk instrumenten zijn er reeds, nu
nog toepassen. ■
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We helpen bedrijven die in orde
willen zijn met de milieuwetgeving.
De passie voor natuur vertaalt zich in
diverse opdrachten uit de natuursector
• natuurinrichtingsplannen
• natuurvisienota’s voor
landschapsinrichting
• passende beoordelingen voor
werken met natuurimpact
• ontwerp streekeigen groenschermen, natuureducatieve
borden en teksten
• MER-deskundige fauna & flora
Milieuconsulent Jan Feryn bvba
Desselgemstraat 75 | 8540 Deerlijk
056/72.46.79 | info@ferynjan.be

W W W.FERYNJAN.BE

Bouwen of verbouwen? Sterk in hout en meer...
Ontdek ons ruim aanbod gecertificeerd hout
in constructiehout en tropisch hardhout.
®
PEFC : Vuren, Grenen, Western Red Ceder, Douglas
FSC®: Padoek, Massaranduba, Tali, Afrormosia
Doorniksesteenweg 202 • 8580 Avelgem • Tel. 056 64 40 42
www.houtmagazijnverdonckt.be • www.outdoorwoodconcepts.be
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Web

Bij iedere
online aankoop
vanaf € 200
krijg je er een

gratis vogelgids* bij

Wij hebben een

t.w.v. € 35.

nieuwe website
Daarom delen wij cadeautjes uit!

Bestel vanaf nu online bij

* Actie geldig tot 31 maart 2018.
Eén enkele vogelgids per aankoop.

www.natuurkijkers.be
Dé speciaalzaak van Vlaanderen
met een ruime keuze aan de scherpste prijzen!

natuurkijkers.be
Nederstraat 25 . 9700 Oudenaarde . +32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be . www.natuurkijkers.be

MILIEU EN BEDRIJVEN

ENERGIE UIT DE ZEE

Ook deze keer blijven we buiten de
grenzen van onze eigen regio. Maar de
zee is natuurlijk voor de hele provincie
relevant, en onze energievoorziening
nog meer. In het wetenschapspark
Greenbridge in Oostende maken we
kennis met Steven Nauwelaerts van Laminaria, een jong bedrijf dat zich sinds
2011 bezighoudt met energiewinning
uit de golven.
Vanwaar de keuze om hierop in te
zetten?
Steven: Golfslagenergie heeft de
potentie om 10% van de globale
energienood te kunnen invullen.
Dat lijkt misschien bescheiden, maar
energie uit de golven is wel stabiel
en voorspelbaar, in tegenstelling tot
andere hernieuwbare energiebronnen als wind en zon. Het kan dus
zorgen voor een basisvoorziening
op ons elektriciteitsnet. Wereldwijd
wonen ook meer dan de helft van
de mensen bij de oceaan, dus de
energie kan opgewekt worden waar
ze nodig is. Het is niet voor niets
dat Europa tegen 2050 wil dat er 50
Gigawatt elektriciteit uit de golven
gewonnen wordt.
Hoe ver staan jullie om daaraan
een bijdrage te leveren?

Steven: De eerste opdracht was
een toestel te ontwikkelen dat op
zee kan overleven. Want dat is niet
eenvoudig, en meteen de reden
waarom golfslagenergie nog niet
doorgebroken is. Wij pakken dat
aan door de hoogte van ons toestel
in de waterkolom automatisch te
laten regelen en meten daarvoor de
energieproductie en de kracht op
de touwen. Dat is zowel belangrijk
om het toestel heel te houden
in alle weersomstandigheden als
voor een optimaal rendement. We
zijn nu bezig met de 2e generatie
toestellen, die een mix bevat van de
sterke punten van de 1e generatie.
Na verschillende schaalmodellen,
die eerst in Oostende, daarna in
Engeland getest werden, hebben we
nu een full-scale toestel van 12 op
12 op 12 meter gebouwd. Hierin
zitten grote en kleine innovaties
die maken dat wij geloven dat ons
concept succesvol zal zijn. Zo zorgen wij ervoor dat ons toestel met
kleine schepen in zee kan geplaatst
worden, wat kostenbesparend
werkt zowel in plaatsing als bij het
onderhoud. Daarvoor hebben wij
een nieuw systeem van ankerkoppeling moeten ontwikkelen waarmee
je de ankerkoppelingen van op
afstand kan doen en niet hoeft te
duiken. Het toestel kan via de ballasttanks in de haven ondersteboven
gelegd worden, zodat het niet moet
uit het water gehaald worden voor
het periodieke onderhoud.
De volgende stap is nu de productie
te optimaliseren om te gaan naar
marktconforme prijzen. De productie moet hiervoor nog omhoog
en de kosten naar beneden. In

de testsite in Schotland waar een
schaalmodel voor het eerst aan het
elektriciteitsnet gekoppeld wordt,
halen we een prijs van 350 euro per
megawattuur (MWh), nog 7 keer de
marktprijs. Een jaarlijkse productie
per toestel van 1500 MWh moet
mogelijk zijn, en dat is zo’n 10%
van een windmolen op zee, goed
voor het energieverbruik van 3000
gezinnen. Een echt commerciële
energieproductie verwachten we
tegen 2020.
Jullie zijn al een hele tijd met de
ontwikkeling bezig, hoe wordt dit
betaald?
Steven: Onze private aandeelhouders zijn goed voor 70% van het
kapitaal, 30% halen we uit subsidies
van verschillende overheden. Subsidies zijn dus niet de hoofdmoot,
maar wel belangrijk om de private
aandeelhouders te overtuigen. Bij
de start ging dat over een IWT-project en sprong de familie Colruyt
op de kar. Er zijn gaandeweg heel
wat wetenschappelijke instellingen
betrokken bij het project, ook via
Europese programma’s. In totaal
zijn er wel 20 personen die aan de
ontwikkeling werken, waarvan 4 bij
Laminaria zelf.
Knap werk, hopelijk slagen jullie
in jullie opzet om onze energieproductie te vergroenen. Het zou
een mooi Vlaams exportproduct
worden! ■

MAARTEN TAVERNIER

Meer info: www.laminaria.be
↖Steven Nauwelaerts van
Laminaria bij één van de
schaalmodellen
© Maarten Tavernier

← Test met een
schaalmodel in Oostende
© Laminaria
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WETENSCHAP

NICK MEYNEN: ‘FRONTLIJNEN. EEN REIS LANGS DE
ACHTERKANT VAN DE WERELDECONOMIE’
Nick Meynen brengt met zijn
boek ‘Frontlijnen’ een ongemakkelijke waarheid waarmee hij
iedereen wakker wil schudden.
Van burgers tot politici, van ondernemers tot vakbonden. Van
zijn verhaal word je niet vrolijk,
want we zijn volop bezig met de
massale uitroeiing van het leven
op aarde. En aangezien onze
wereld ons huis is geworden,
gaat het verhaal van de mijnen
in Congo, de Chinese fabrieken
of de Russische gaskraan ons
allen aan. Britse wetenschappers
beweren dat er nog ongeveer 60
oogsten mogelijk zijn. Door Europese en internationale politiek
en de macht van multinationals
worden nieuwe natuurrampen
gecreëerd, worden de belangen
van industriëlen boven die van gemeenschappen geplaatst. That’s it.
Milieuconflicten zijn het resultaat en die vormen de frontlijnen.

En toch is dit geen doemverhaal.
Ook al leven we meer en meer op geleend natuurlijk kapitaal, buiten
we de aarde meer uit dan ze aankan, om het even of het nu over
grondstoffen of bodemuitputting gaat, over klimaatopwarming en het
stijgen van de zeespiegel. Toch kan het roer om.
Wat is nodig en wat is haalbaar?
Kan ecologisch protectionisme iets betekenen?
En wat betekent het als Nick Meynen pleit voor niet meer maar betere
handel? En zit er iets in wat Gandhi zei: “Er is genoeg voor ieders
noden, maar niet voor ieders hebzucht”?
Zet je schrap voor een straffe lezing.

PRAKTISCHE INFO
Donderdag 22 februari om 19u bij Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk
Kostprijs: 3 euro voor leden van Natuurpunt,
niet-leden betalen 8 euro
Organisatie: Vormingplus MZW en Natuurpunt
Meer info en inschrijven: www.vormingplusmzw.be
Wie het boek ‘Frontlijnen’ van Nick Meynen graag op voorhand wil
lezen kan dit voor 22 euro bestellen via info@natuurkoepel.be

W E R K I N G N AT U U R . KO E P E L

NATUUR VAN BIE OES
SLAAT AAN

SUCCESVOLLE ZOMERCAMPAGNES 2016 EN 2017 BEWIJZEN
GROOT DRAAGVLAK VOOR NATUURPUNT
De afgelopen 2 zomers kon je er niet naast kijken. Natuurpunt was aanwezig op heel wat beurzen, zomermarkten
en aan verschillende winkels in onze regio.. Passanten
werden aangesproken over het belang van lidmaatschap
bij Natuurpunt én de vele voordelen die zo’n lidmaatschap
heeft. En dat die boodschap z’n doel niet gemist heeft blijkt
uit onderstaand verslag.
In de zomer van 2015 werden we met Natuur.koepel
vzw gecontacteerd door de verantwoordelijken van de
dienst ledenwerving bij Natuurpunt. Bij de 9 Natuurpuntafdelingen in onze regio waren op dat moment
zo’n 3600 gezinnen lid en uit hun analyse bleek dat een
sterke aangroei zeker nog mogelijk was. Zo werd een
gezamenlijke zomercampagne op poten gezet.

BEVERGEM
Met een aantal vrijwilligers van de Natuurpuntafdelingen uit de regio zaten we samen en al snel bleek
dat iedereen z’n schouders achter deze campagne
wilde zetten. Het gekende beeld met de ijsvogel werd
gekozen als campagnebeeld en de slogan ‘Natuur van
bie oes’ werd in het leven geroepen. Met Ann Tuts en
Luc Dufourmont vonden we twee bekende Bevergemnaars die de campagne mee in de kijker wilde
zetten. De vele enthousiaste vrijwilligers van de Natuurpuntafdelingen organiseerden heel wat boeiende
activiteiten en overtuigden mensen om lid te worden
van Natuurpunt. Nieuwe leden kregen bovenop de
gewone ledenvoordelen een speciale streekgids waarin
ze uitgestippelde wandelroutes konden terugvinden.
Ondertussen zorgden de medewerkers van de dienst
ledenwerving van Natuurpunt voor een professionele ondersteuning. Op specifieke locaties werden
jobstudenten ingezet en ook online werden mensen
overtuigd om lid te worden.

DE RESULTATEN
Deze actie sloeg duidelijk aan, tijdens de eerste zomercampagne van 2016 werden maar liefst 1000 nieuwe
gezinnen lid van Natuurpunt in Zuid-West-Vlaanderen.
Afgelopen zomer werd de campagne voor de tweede
maal georganiseerd en opnieuw konden we 900 gezinnen lid maken.
We mogen in de regio dan misschien niet de grote
robuuste natuurgebieden hebben, toch zijn er heel
wat mooie verscholen natuurgebiedjes waar je even
tot rust kan komen. Bovendien wonen we in een sterk
verstedelijkte regio waar de roep om meer groen,
meer natuur en het behoud van het resterende open
ruimte steeds luider klinkt. Mensen appreciëren duidelijk het vele werk dat de vrijwilligers dagelijks doen
om meer en betere natuur in de regio te krijgen, geen
beter argument om mensen te overtuigen om lid te
worden.
Ondertussen zijn zo’n 5500 gezinnen lid van Natuurpunt in onze regio. Met dit breed draagvlak geven we
aan politici het signaal dat we pleiten voor een politiek
die natuur, open ruimte en een gezond leefmilieu ten
volle naar waarde schat.

HANS VERMEERSCH
COÖRDINATOR
NATUUR.KOEPEL VZW

Veel volk op de zomerse stand
van Natuurpunt Waregem
© Geert Taelman

EN NU?
Ook in 2018 gaan we verder. Er wordt geïnvesteerd in
nieuw promomateriaal en op een aantal locaties zullen
opnieuw jobstudenten ingezet worden. Bovendien
zullen de verschillende Natuurpuntafdelingen en
thematische werkgroepen terug heel wat boeiende
activiteiten en vorming organiseren. Meer daarover in
deze en volgende edities van Klimop. Wie weet halen
we tegen eind dit jaar wel 6000 leden van bie oes? ■
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SCHATPLICHTIG AAN HET
LANDSCHAP
YVES DE BOSSCHER

© Yves De Bosscher

Onlangs zat ik tijdens een gestolen uurtje met mijn
zoon aan de toog van mijn favoriet Kortrijks staminee,
Boulevard. De kastelein zette mijn favoriete biertje,
een Lindemans cassis (ja, ik drink graag een zogenaamd vrouwenbiertje) voor me neer. De stamgasten
hadden een boompje opgezet over het programma
“Thomas speelt het hard”, een programma op Canvas
waarin Thomas Vanderveken rapporteerde over het
jaar waarin hij zich klaar stoomde om het pianoconcerto van Edvard Grieg te spelen. Er zijn mindere
uitdagingen in het leven. Deze keer was hij in een
poging om de componist te begrijpen naar Noorwegen getrokken. Dat viel bij een toogzitter niet in goede
aarde. Het was je reinste verspilling van belastinggeld
dat aan het hogere doel, de échte culturele opvoeding
van de Vlaming, werd ontfutseld.
Ik ben niet echt een televisiekijker. We hadden jaren
geen televisie. Niet echt uit principe, er was gewoon
geen behoefte. Toen het digitale tijdperk langs het
internet onze huiskamer binnen sijpelde keken onze
kinderen wel eens naar Ketnet. Of we streamden het
nieuws, op een klein computerschermpje. Uiteindelijk
kochten we toch een televisietoestel. Mét bijhorende
3D-brilletjes. Die werden in de kast opgeborgen en
kwamen er niet meer uit. De installateur begreep
niet waarom we geen digitale televisie wilden, of toch
minimaal kabel-TV? Ik vroeg of hij het liedje van Bruce
Springsteen kende, “57 Channels and nothing on”. Hij
haalde niet begrijpend zijn schouders op.
Wij zouden naar documentaires kijken. Op groot
scherm. De natuur zou in breedbeeld rechtstreeks

en levensecht op ons netvlies worden geprojecteerd.
Zelfs dat bleek voor mij te hoog gegrepen. Ik krijg het
altijd op mijn heupen als de commentaarstem weer
eens naar een spanningsboog toepraat - in het genre
van “het olifantenkalfje moet nu op eigen houtje de gevaarlijke krokodillenrivier oversteken, zijn moeder kan
hem nu niet beschermen en het risico is erg groot” –
om dan in een volgend beeld, kalfje veilig aan de overkant, met een geruststellende stem weer te moeten
horen “maar deze keer heeft het kalfje geluk gehad”. In
misdaadseries in prime time mogen er vijf onschuldige
mensen per aflevering op de meest gruwelijke wijze
worden vermoord, maar in documentaires worden de
natuurwetten netjes vertekend. En worden verschillende beelden én dieren uit verschillende acties tot één
mooi verhaallijntje gemonteerd. Afgrijselijk. Of ik val in
slaap, of ik loop van het scherm weg. Als het enigszins
kan, naar buiten, waar er zelfs in de natuur van bij ons
altijd iets echts te beleven valt.
Nog even terug naar “Thomas speelt het hard”. Mijn
vrouw volgde het programma wel en ze had me mede
dankzij het onverwacht verschijnen van de ravissante
pianiste Khatia Buniatishvili wel naar het scherm gelokt.
Buniatishvili benaderde de twee ietwat gelijkaardige
passages in de partituur van het pianoconcerto als een
mysterieus Noors landschap. “Als je een landschap
voor het eerst ontdekt heb je het gevoel dat je iets
voor het eerst meemaakt.” Je bent één en al verwondering, het landschap neemt je mee. “Als je achteraf
terugkeert is het geen ontdekkingstocht meer, maar
een blij weerzien. Je hebt het gevoel vrijer te zijn.” Je

ziet ook al enkele details die je eerder niet opvielen.
“Maar na de grote climax slaat de eenzaamheid altijd
weer toe.” Daarmee omschreef ze precies wat mij bij
het zien van overdonderende landschappen overkomt.
Ik adem landschappen in en kan ze op mijn eigen verzoek weer uitademen.
Mijn eerste keer boven op Minaun Heights, mijn lievelingsplaats op Achill Island in Ierland. Ondertussen heb
ik er uren en uren naar het landschap gestaard. Op een
bewolkte koude winterdag, toen niemand het in zijn
hoofd haalde om naar die onherbergzame hoogte te
trekken zag ik er een groepje sneeuwgorzen dat vanuit
de Atlantische oceaan uit het hoge noorden moet zijn
komen aangewaaid. Iets verder stond ik voor het eerst
naar de woest kolkende oceaan te kijken. Van een later
bezoek aan deze plaats haal ik moeiteloos het beeld
terug op van het spektakel van plots in de branding
omhoog springende tuimelaars. Het moment vóór
zonsopgang op een berg in Portugal toont de oranje
oplichtende vuurring van een uitdovende bosbrand
aan de overzijde van de vallei. Uit de uitgestrektheid
van de Poolse Biebrza diep ik een landschap op zonder
enig spoor van menselijke aanwezigheid, maar mét
mijn allereerste eland. Ik heb er zelfs niet eens een
fotoalbum voor nodig.
Het is boeiend kuieren in de breedbeeldkamer van
je hersenen. Het is een aanrader. Als er weer eens
niets te zien is op het scherm in je woonkamer, ga dan
eens op stap in je hoofd. Aan de wanden hangen er
trouwens ook enkele posters die hier zijn gemaakt.
Steevast speelt de natuur er ook een hoofdrol. Toen

ik pas in Sint-Denijs woonde en op een winteravond
het schouwspel van een tiental blauwe kiekendieven
bekeek die vlakbij mijn huis over een half bevroren
mosterdveld buitelden op zoek naar een geschikte
slaapplaats.
Als je jezelf deze discipline meester maakt kom je voor
mooie verrassingen te staan. Dan associëren de oude
beelden als vanzelf met nieuwe. Onlangs stond ik op
een lukraak gevallen moment in mijn dorp tijdens het
winterterras dat door de lokale Chiro werd georganiseerd naar een ijzige bijna volle maan te staren. Er
was een gezellige drukte. Jong en oud verdrongen
zich rond de vuurkorven. De contouren van de maan
waren troebel. De mist die tegen de volgende morgen
het land onder een wit rijmdeken zou hebben gelegd
kwam vanuit het landschap aangeslopen. Te midden
van deze gezellige drukte kon ik plots, voor één
seconde, de vriesganzen opdiepen die ik ooit op een
gelijkaardig moment al roepend vóór de volle maan
had zien vliegen. Meer nog, ik kon ze horen.
In de hectische wereld waarin we leven worden
de kieren waarlangs de oude beelden weer naar je
netvlies kunnen dicht gepleisterd met troep. Van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat vertoeven we in een
beeldcultuur die ons langzaamaan blind maakt voor
het landschap rondom ons. We kijken naar platte
HD-beelden die we daags erna vergeten zijn, maar
verliezen de schatplicht aan het landschap uit het oog.
Ga naar buiten. Loop in de echte wereld. Voel de natuur. Kijk naar de mensen. Luister. Er zit zoveel muziek
in het landschap. ■
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IN BEELD

WINTER

In

Beeld

In Beeld” plukt voor deze jaargang seizoensgebonden
foto’s uit de rijkgevulde database van waarnemingen.be
en het aanbod van onze regiofotografen.
Heb jij zelf een beeld voor ons volgende
lentenummer? Stuur het dan in zo groot mogelijke resolutie door naar klimop@natuurkoepel.be.
TEKSTEN: EMMANUEL DESMET

Hocus pocus,
iedereen kan toveren!(1)

Als er de laatste tijd steeds vaker reetjes
worden gespot rond de Preshoek, dan is dat
grotendeels te danken aan die honderden
vrijwilligers die er het bos hielpen planten.
Hocus pocus, iedereen kan toveren, jong
en oud, ja zelfs een zwangere vrouw stak
eind november de spade in de klei van de
Preshoek. Ook heel wat kleine kinderen
hielpen gezwind planten. Toveren kan ook
hard labeur zijn, maar het eindresultaat is
pure magie!
(Foto Siegfried Desmet)

Hocus pocus,
iedereen kan toveren!(2)
x

In het sprookjesbos, leven sprookjesdieren. Vraag
aan een kind om zo’n bos te tekenen en daar
verschijnt gegarandeerd Ploem de Pluimstaart .
Punt. Vaak moet zo’n kind dan wachten tot op
een familieweekend in één of ander Kempens
familiepark om er effectief één te zien, maar
daar komt stilaan verandering in. De rosse eekhoorn heeft vanuit de bossen in het Waregemse
en het Scheldegebied nu ook langzaam zijn vaste
stek veroverd in het Orveytbos en de Vaarttaluds
in Moen. De winter is het ideale moment voor
een verrassende ontmoeting met Pluimstaart .
Hét hocuspocusmoment voor je kleinste
spruit deze winter?
(Foto Luc Clarysse)

Winter

Hocus pocus, iedereen
kan toveren!(3)

En dan op een ochtend is het zover: de
toverfee is nu echt langsgekomen. Hoe
verklaar je anders dat wat gisteren nog
groen of bruin was, vandaag gevangen zit
in een dun laagje ijs. Ieder sprietje, ieder
knopje, ieder blaadje, een wonder van
de natuur… Maar de magie breekt pas
echt los als de eerste zonnestralen door
de takken van de bomen priemen en in
het breken van het licht de onschatbare
waarde van ijskristallen etaleren.
(Foto Wouter Verwee)

Hocus pocus,
iedereen kan toveren!(4)

In de winter sneeuwt het. Vraag aan een kind
om een wintertekening te maken en daar verschijnt gegarandeerd een sneeuwman. Punt.
Sneeuw in de tuin is leuk, sneeuw op straat is
leuk, maar sneeuw in de natuur is… indrukwekkend. Trek met je slee de besneeuwde
natuur in en ervaar het hocuspocuseffect
van een uitgestrekt sprookjeslandschap met
slechts hier en daar de sporen van wat
hazen en konijnen op zoek naar hun kostje.
Ga naar buiten met je kinderen, kies het
hazenpad en laat hen genieten van dit
“adem-benemend” fenomeen.
(Foto Dirk Libbrecht)

O N D E RW E G

ONDERWEG MET ZORRO

GRIET SANTY

Gedekte tafel
© Griet Santy

* Met dank aan de Provincie
West-Vlaanderen.
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Het was een prachtig nazomerweertje die zondagochtend in
september.
In de Kweekschool in Wevelgem
hadden tientallen pagadders hun
ouders, grootouders, vrienden en
kennissen samengebracht voor een
wandeling doorheen de Wevelgemse Leievallei. Naar aanleiding
van de ontdekking van eikelmuizen
in het Leiebos, werd door de
gemeente Wevelgem, het
gemeenteschooltje en het
Stadlandschap Leie en Schelde
een project opgestart; door het
aanleggen van een eikelmuistuin en
het plaatsen van een écht eikelmuishotel werd duidelijk gemaakt
hoe belangrijk het is om ook in
onze eigen tuin voedsel en nestgelegenheid te voorzien voor deze
bedreigde slaapmuis.
Gids Eline Vermote van Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen toonde ons daarbij ook het
belang aan van een groene corridor

tussen het schooltje en het Leiebos
door ons te leiden via de groenzone in de Tolbeekstraat, doorheen
de natuurtuin van de “Grote Goesting”, de groenzone Nonnebos, de
oude boomgaard Poelenbos in de
Guldensporenstraat tot diep in het
Leiebos en via de wijkhuizen van
Leieland terug naar de gemeentelijke basisschool in de Kolverikstraat.
In de natuurtuin stond een rijkelijk gedekte eikelmuistafel met
allerhande vruchten, noten en
bessen. Drie nestkasten werden er
geplaatst; ik ben benieuwd wat dát
zal geven! Een rondleiding door de
wilde tuin en boomgaard toonde
ons aan dat door het aanplanten
van bepaalde inheemse struiken
en fruitbomen je de muis met het
zogenaamde “zorromasker” al een
flink stuk vooruit kunt helpen. Het
creëren van “vuile hoekjes” en het
aanbrengen van een eikelmuiskast kan zorgen voor een veilige
schuilplaats.

Verderop in de boomgaard Poelenbos werd door gids Dieter Dewitte
een deskundige uitleg gegeven over
oude lokale fruitrassen zoals bijvoorbeeld de Mahieuperenboom.
Met proeverij inbegrepen!
Een aangename wandeling in het
Leiebos toonde nogmaals het belang aan van groen in onze woonen leefomgeving.
Onze eikelmuistocht eindigde in
het schooltje waar de deelnemers
de mogelijkheid werd aangeboden
om een gratis fruitboom (appel, peer, pruim of kers) of een
“eikelmuisstruik” te bestellen om
in hun tuin aan te planten (hazelaar,
hondsroos, kornoelje, meidoorn,
sleedoorn, vlier, wilde liguster,
braam en zwarte bes).
Jullie weten wat je te doen staat! ■
Meer info over het eikelmuisproject
op www.eliomys.eu

V O G E LW E R KG R O E P

VOGELS IN ONZE STREEK
WINTER 2016 - 2017

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: 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.
waarnemers: zie www.
vwgzwv.waarnemingen.be

Op verschillende plaatsen
overwinterden toppers in de
streek (Gaverplas (Harelbeke),
Gullegem-Bergelen en het kanaal
Kortrijk - Bossuit in Zwevegem).
Een max. van 3 ex. werd op 17/12
vastgesteld op de Gaverplas.
Tussen 17 en 25/2 pleisterde een
grote zee-eend in datzelfde
gebied.
Krooneend vervolledigt het lijstje
zeldzame eenden: op 17/2 zat een
w. op de Bergelenplas in Gullegem
en een m. werd op 15/3 op de
Gaverplas gespot.
De traditioneel overwinterende
roerdompen kozen ook dit jaar
de Gavers als hun vaste stekje:
op 22/1 werden het max. van 4
ex.genoteerd. Op 27/12 werd
een slaapplaats van een klei-

ne zilverreiger vastgesteld in
Waarmaarde en op 26/12 vloog
een ooievaar over de Avelgemse
Scheldemeersen.
Pontische meeuwen werden
terug op verschillende plaatsen
gezien doorheen de ganse winter
(Ooigem, Waarmaarde, Kerkhove, de Gavers, …). Op 17/2 zat
een zwartkopmeeuw op de
Gaverplas.
Op 8/12 werd een foeragerende
rode wouw opgemerkt in Helkijn,
op 25/2 werd een ex. gezien in
Gullegem. Op 28/2 werd een
overtrekkende vogel gemeld in
Bossuit (r. Z). Op 3/3 werd een
ex. genoteerd in Sint-Denijs. Haviken lieten zich zien op 22/12 en
15/02 in vichte; op 14/2 vloog een
ex. over in Gullegem.

Een achttal overwinterende roodborsttapuiten en een tiental
goudvinken (max. 3 roepende
ex. In aalbeke op 12/11) werden
in de winterperiode op diverse
plaatsen gezien.
In totaal werden een 8-tal overwinterende bokjes op diverse
plaatsen gespot.
Op 8 en 14/12 werd een matkop
gezien in Avelgem; 2 ex. lieten zich
op 6/1 zien in Spiere.
2 rouwkwikstaarten werden op
9/1 genoteerd in zwevegem. Op
21/1 zat een Europese kanarie
in Otegem. In de Spitaelsbossen in
Anzegem kon men verschillende
keren van een middelste bonte
specht genieten. ■

toppereend in de
Gavers
© Francis Pattyn
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OP DE VLUCHT VOOR
SIBERISCHE HONGERSNOOD
EMMANUEL DESMET

Je hoeft geen doorgewinterde trekteller te zijn om opgemerkt te hebben dat er dit jaar opvallende wintergasten rond de
voederplank zitten. Tussen de jaarlijks terugkerende habitués zoals vinken, mezen en het eenzame roodborstje dit jaar ook
opmerkelijk veel kepen, zwarte mezen, barmsijzen en zelfs appelvinken. Als je dergelijke rariteiten tot aan je achterdeur te
zien krijgt, dan kan het niet anders, dan is er een nijpend voedseltekort voor deze beestjes in Noord- en Centraal-Europa.

APPELVINKEN EN BARMSIJZEN
Trektellers voelden bij het prille begin van de herfst al
nattigheid: terwijl we nog volop genoten van een nazomertje, kondigden zich immers al de eerste tekenen
van een grote zangvogelexodus uit het noorden en
oosten aan.
Het begon half september met de opvallende aanwezigheid van zwarte mezen in onze tuinen en parken.
Deze soort broedt niet in onze regio en leeft in het
najaar traditioneel van zaden in de fijnsparkegels. Dat
ze plots overal opdoken bij ons duidde al op een slecht
jaar voor zaden in Noord- en Centraal-Europa. Vervol↗ appelvink
© Christian Vandeputte
↘

grote barmsijs Orveytbos Moen
© Luc Clarysse

24

•

gens kwam half oktober een nooit geziene invasie van
appelvinken op gang. Op trektellen.org sneuvelden alle
records en werden gemiddeld vijf keer meer appelvinken genoteerd dan in de gemiddelde jaren. Ook bij ons
werden mooie groepen gezien met als maxima 14 en
15 ex. die doortrokken over Kortrijk en de Gavers in
Harelbeke. Bij zo’n grote doortrek blijven er ook steevast groepjes plakken die de winter doorbrengen daar
waar het voedselaanbod groot genoeg is. De grootste
groep van 9 ex. pleistert in de Groene Long in Kuurne
en Johnny Nuttin krijgt er zelfs dagelijks eentje over
de vloer op de voederplank. Een ware zeldzaamheid
in onze regio! In november kwam dan de laatste grote
golf van uitgehongerde migranten, nl. die van de
barmsijzen. Op de telpost van Falsterbo in Zuid-Zweden gingen de records aan diggelen voor deze soort
met meer dan 44 000 doortrekkers tegenover een
langjarig gemiddelde van minder dan 3000 exemplaren.
Van Zuid-Zweden naar hier is een heel eind voor deze
vinkachtigen en toen deze golf uiteindelijk ook onze
contreien bereikte, zaten onze trektellers helaas al
aan de warme haard thuis. Desalniettemin lopen ook
bij ons dagelijks waarnemingen binnen van kleine en
grote barmsijzen. Het is vooral deze laatste soort die
in mooie groepjes te zien is. Zo zit er in Harelbeke

V O G E LW E R KG R O E P

een flockje van 15 en in het Orveytbos een groep van
minstens 16 ex.
Geen spek voor de bek van jouw tuintje denk je dan?
Fout, want het mooie is: je kunt al deze uitgehongerde
passanten ook in je tuin krijgen, als je ze maar geeft
wat ze nodig hebben: gepast voedsel! En hierbij geldt
net zoals bij de mens: hoe lekkerder en voedzamer,
hoe gretiger ze erop afkomen.

TIPS VOOR DE VOEDERPLANK
- Vogels eten niet allemaal hetzelfde kostje, maar
waar de meeste zaadeters verzot op zijn, dat
zijn zwarte zonnebloempitten. De pitten zelf
zijn heel voedzaam en de peul is niet te hard
zodat zelfs de kleinste soorten als pimpelmees
en zwarte mees ze mits wat hameren relatief
gemakkelijk open krijgen.
- Naast het gevarieerd aanbod vogelvoeder
dat je in de winkel kunt kopen, mag je gerust
aanvullen met restjes uit de keuken: brood,
rozijnen, kaasresten, fruit, appel- en perenschillen, klokhuizen, alle soorten bessen, gekookte
aardappelen enz.
- Wil je putters in je tuin, dan moet je absoluut
nigerzaad in je voederhuisje stoppen. Putters
zijn hier gek op.
- Gaaien en bonte spechten zijn dan weer superfan van pindanoten (ongezouten!) Als je die
ophangt in een netje, levert het bovendien een
acrobatisch schouwspel op.
- Met huiskatten in de buurt mag je een vogelrijke tuin wel vergeten.Zorg er in ieder geval
voor dat katten niet bij je voedertafel kunnen.

Omdat katten handige klimmers zijn, kun je
onder de voedertafel rond de paal een stuk
cirkelvormige kippengaas of tuindraad bevestigen. Dezelfde truc kun je toepassen voor
bomen waarin een nest zit.
- Sommige vogels komen gemakkelijk op je
voedertafel zitten, maar andere zoeken liever
hun kostje op de grond zoals vinken en kepen.
Strooi daarom ook rijkelijk wat voedsel rond je
voedertafel.
- Vogels houden van wat beschutting rond de
voederplaats waar ze halsoverkop in kunnen
vluchten als er gevaar dreigt. Maak je voederplaats dan bij voorkeur ook in de buurt van
wat struiken of boompjes die schuilgelegenheid bieden. ■

↑

keep
© Christian Vandeputte

↓ zwarte mees
© Emmanuel Desmet
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DIE VORTE GROENE TOCH!
Dooiweer betekent kletsnat. Water druipt in
verticale, grijze stromen overal vanaf, de wolken
weerspiegelend. Eindeloos durend, zoals het smelten
van sneeuw. Het glorieuze,-sprankelende kerstkaartje implodeert in een grijze smurrie en legt de kale
wereld langzaam bloot, als een lelijk, opduikend wrak.
Ons caféetje was daar een donker deel van. Door
de dooimist stak ik de deur open. Waarom sleept
elke deur in de winter? Verwaaid lekwater uit de goot
plensde uiterst onaangenaam in mijn nek. Binnen
werd het niet beter. De houtstoof brandde niet en
radiatoren vullen dat gemis maar heel karig op. Achter de toog gaapte een grote leegte. Bazin ribbedebie
blijkbaar. Op de kop zaten 3 collega Natuurpunters.
Jef, Rik en Linde, lege glazen voor hun neus, de
schouders opgetrokken, jassen aan en Linde blies op
de rug van haar vingers. Door de open deur naar de
koer zagen we de met sneeuwwater onderlopende
koer. Het tochtte, onze adem vormde kleine wolkjes.
Gezellig!!!!!
“De chauffage is kapot”, begon Rik, “En Irma wil de
stoof niet aansteken, omdat dat een werkje is voor
hare vent..”. Hij schokschouderde minachtend: “Pff,
vrouwen hé”. Rik was een rots in de branding bij ons,
regelde alle natuurwerk, herstelde elke kettingzaag.
We vermoedden dat hij 2-takt benzine dronk bij zijn
ontbijt. Crocodile Dundee van de gematigde streken.
Zijn karakter geleek helaas ook wat op die rots en
laat hij nu juist met Linde recent een relatie begonnen zijn. Linde zorgde voor de factor duurzaamheid
binnen onze groep. Kon perfect met mensen overweg, althans zolang ze niet met de auto opdaagden.
Ze reisde nooit met het vliegtuig, dronk ’s avonds
kamillethee met honing en deed boodschappen met
een grof geweven jute-tas. Op iedere kom past een
deksel, zo kon je hun relatie best omschrijven. “Zal ’t
een beetje gaan ja?”, zei ze verstoord tegen Rik, maar
die voelde zich niet aangesproken.
“Klant is koning”, ging hij verder, “Als wij hier niet
meer komen, kan de zaak wel dicht. 100 klanten
passeren hier, geen één meer, geen warm café en
geen drank …”. Linde draaide zich ostentatief weg,
rug naar hem. Jef hoorde niets, zijn gedachten hingen
ergens rond Saturnus. Jef was de beleidsman bij ons,
spreekbuis naar alle gebruikers van het buitengebied,
om de natuurbeweging op de kaart te zetten. Geen
sinecure! Burn-out job in onze landelijke stede.
De open koerdeur draaide en kraakte onder een
plots opstekende windstoot. 3 vierkante meter natte
sneeuw kwakten met veel geraas op het koertje en
joeg een polair briesje over de toog. Rik kromp nog
wat hoekiger in elkaar, Linde trok haar truimouwen
over haar rode handen. Nog steeds geen spoor van
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Irma, onze eeuwige bazin, of Bert, de vuurmaker van
dienst.
“Jah”, bromde Rik, “Als er hier binnen één minuut
geen deftig cafédecor ontstaat ben ik weg! Een beetje
vuur in de stoof om te beginnen; zo kan ik even goed
in mijn eigen schuurke gaan zitten”.
“Zijn jullie die gasten van die trage wegen?”, klonk het
eensklaps een goede meter verder. Buiten ons trio
en mezelf noteerden we aan den toog nog boer Jan,
met het hart op de juiste groene plaats voor zover
zijn stiel dat op de Vlaamse buiten toeliet. Half kalend
en met de haren recht zag hij er vrij indrukwekkend
uit. Mannetjesleeuw in tegenbelichting. Het gedroogde schuim tegen zijn lege bierglas getuigde van een
zekere lacune in de service.
Rik keek op met een minachtende blik zo van “wie
heeft dat hier gezegd?”, maar Linde was hem vóór:
“Ja, wij zijn die zogenaamde gasten, Jan. We weten
het wel hé: trage wegen en kerkwegels moeten uit
het buitengebied verdwijnen tot meerdere eer en
glorie van de landbouw. Van wie anders? Nu zeg ik
je: het landschap is niet van iedereen, spijts het feit
dat we het niet zoveel gebruiken als jullie. Of moet ik
zeggen verbruiken?”. Rik keek met schuine blik naar
“zijn” Linde. Jef, eindelijk één teken van leven, trok
één wenkbrauw de lucht in. Jan fronste ze beide en
keek neer waar zijn bier gebleven was. Als rechtstreekse aanval kon dit tellen. Een vaag gestommel
klonk vanop het koerke. Stilte.
“Het land is ons leven”, zei Jan, ”Wij leven er letterlijk
van, jullie lopen er maar wat in rond en jan-en-alleman maken er een bende van met quads, mountainbikes, zwerfvuil en al dien anderen brol. Waarom
zouden er nog kerkwegels moeten zijn, als ze de
kerken ontwijden? Zuivere verliespost op de kap van
de boeren, dat stupide trage wegennet! Het is niet
meer van deze tijd en past niet langer in ons modern
landbouwgebeuren. Trouwens, zijn er geen trage
wegen genoeg? Loop ’s zondags waar je maar wil,
fietsers, voetgangers en geenéén die klaagt”. Hij zette
zijn glas nog eens vergeefs aan zijn lippen. “Behalve
jullie!”.
“Jaja, sommigen in het beleid zeggen net hetzelfde.
Hoe lager het bestuur, hoe erger. Hoe lang is het
geleden iemand bij de deputatie van de provincie zei
dat de boerenbuiten hermetisch afgesloten moet
worden?”, weerklonk Jef, “Dat is toch geen één, maar
elvendertig bruggen te ver’. Rik dacht duidelijk na.
Zou hij z’n duit in het zakje doen?
“Het landschap is van iedereen, jullie hebben er geen
alleenrecht op!”, brieste Linde, nu goed op dreef,
“Vertel wat over inkomstenvermindering en druk
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het in f**cking euros uit. De winst in termen van
gezondheid en zich goed voelen voor alle omwonenden is vele malen hoger dan 2 rijen patatten of maïs!!!
Jullie moeten jullie maatschappelijke responsabiliteit
opnemen. NU!!!”.
Oeps, die zat. Het wereldberoemde woord met
de twee sterretjes sloeg de zaak murw. De trotse
leeuwenkop versteende zwart in de hellichte ruit
erachter. Rik bekeek Linde met een zekere verraste
bewondering. Was dat zijn lief? Ze zat plots met haar
hand voor de mond, ietwat rood aangelopen na dat
verbaal vertoon. En nee, gewend was ze dat echt
niet. Maar is trop niet teveel soms.
In de verre achtergrond bewoog iets vaags. Als een
deus ex machina verschenen Irma en haar soms
teerbeminde Bert, bedekt met zwarte vegen, in de
gelagkamer. Een doordringende mazoutgeur ging
ze vooraf. Irma deponeerde met veel misbaar een
stapel brandhout naast de stoof. Het was duidelijk
haar werk niet, maar het koperen onderdeel dat Bert
vasthield kwam uit de chauffageketel. Een enorme
huisspin maakte zich razendsnel uit de voeten en
verdween onder de muurbank.
“Zie je nu waarom de chauffage niet meer werkte.
Wacht, ‘k ga ‘t hier eens rap warm gaan stoken zie”.
Trots legde hij de kapotte sproeier op de toog. Een
spitsecond later likten de eerste vlammetjes rond

een eco-zipje en de takken erboven volgen rap.
Irma spoelde krachtig de glazen anticiperend op het
volgende rondje.
Aan de toog sloeg het weer van buiten aan: het
begon stilaan te dooien. Linde zette zich terug recht
en keek naar Rik. Enig houvast toch. Die had bewonderende pretlichtjes in zijn ogen. De eerste warmtezweem werd een feit. Jef maakte aanstalten om
een rondje te geven, maar Irma was hem vóór. “On
the house”, zei ze en ieder kreeg een glas fris bier,
Linde een glas kokend water en een builtje muntthee,
afgewerkt met een Lotuskoekje.
“De beste wensen voor 2018!”, weerklonk het
verrassend van Jan’s kant. “Ja, we zouden het nog
vergeten!”, riep Jef aarzelend, op zijn gedachtegang
getrapt en net iets te luid. Drie glazen gingen even de
lucht in, de thee volgde niet, een snelle vriendelijke
blik met onzekere glimlach wel.
“Als we maar gezond blijven, da’s het belangrijkste’,
zei Irma op ontdooiende toon, een portootje uitgietend voor zichzelf en Bert.
“Op 2018!”. “Yep, op 2018!”.
“Een goe jaar iedereen!”.

■
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ZATERDAG 27 JANUARI

VOGELS VOEREN EN BELOEREN - KOM JE MEE
VOGELS SPOTTEN - HARELBEKE
Naar aanleiding van het grote vogelweekend organiseren we
een voormiddag vogelplezier voor jong en oud i.s.m. PRNC
De Gavers. Verrekijkers en telescopen zullen aanwezig zijn om
de gevleugelde bezoekers van onze welvoorziene voedertafels
te beloeren. Daarnaast krijg je een kleine vogeltentoonstelling
te zien en zal de nodige uitleg niet ontbreken. Stipt om 9u en
10u30 vertrekt er vanaf het bezoekerscentrum een wandeling
met een ervaren vogelgids.
WANNEER
WAAR

ORGANISATIE

VOOR WIE
BEGELEIDER
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zaterdag 27 januari van 9u tot 12u
Provinciaal domein de Gavers, Eikenstraat 131, Harelbeke
Natuurpunt Gaverstreke ism SPNC-NME De Gavers
Kinderen tussen 8 en 14 jaar
Jan Vergote
Jan Vergote (jantievergote@hotmail.
com of 056/64 66 34)
Gratis deelname, inschrijven
niet nodig

ZATERDAG 17 MAART

KINDERWORKSHOP MOESTUINIEREN - WEVELGEM
Hoi kleine tuinier! heb je zin om groentjes te kweken in een echte
moestuin? We zaaien en planten erop los in de schoolmoestuin van
Levensboom Wevelgem. Alles zal aanwezig zijn! Je hebt enkel veel
energie nodig om met ‘de moestuiniertjes’ mee te doen. Kinderen die
jonger zijn dan 6 jaar graag begeleid door een volwassene.
WANNEER
WAAR
ORGANISATIE
VOOR WIE
BEGELEIDER
INFO
KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN
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Zaterdag 17 maart van 14u tot 17u
De Levensboom, Kijkuitstraat 10, Wevelgem
Velt Wevelgem-Menen
Kinderen en volwassenen
Griet Deprez
Griet Deprez (grietdeprez@yahoo.com)
Voor kinderen van Velt-leden of kinderen
van levensboom Wevelgem is de activiteit
gratis. Andere kinderen zijn ook van harte
welkom maar betalen 3 euro per workshop
en per kind. Inschrijven bij grietdeprez@
yahoo.com

ZATERDAG 10 FEBRUARI

UILENWANDELING - VICHTE
Bosuil, ransuil, kerkuil, steenuil... we gaan op zoek naar de
vier meest gekende uilen in onze regio. Omdat de meeste
uilen ‘s nachts jagen, spreken we af bij schemerlicht, zodat
we ze kunnen zien en meer waarschijnlijk, kunnen horen,
voor ze hun jacht inzetten. We maken geen beloftes over het
daadwerkelijk zien van uilen deze avond, maar boeiend wordt
het sowieso, want tijdens de wandeling wordt er uitgebreid
verteld over wie ze zijn, wat ze doen, waar ze wonen…
WANNEER
WAAR

ORGANISATIE

VOOR WIE
BEGELEIDER
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zaterdag 10 februari van 17u tot 19u
Station Vichte, Beukenhofstraat,
Vichte
Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
Kinderen en volwassenen
Christoph Wintein
Christoph Wintein (0498/74 46 60
of wintein.christoph@gmail.com)
Gratis deelname, inschrijven niet
nodig

ZONDAG 8 APRIL

AMFIBIEËNEXCURSIE - AVELGEM
Deze activiteit voor kinderen en volwassenen neemt je
mee naar de wereld van de amfibieën. De avond voor de
excursie zullen fuiken geplaatst worden in ons natuurgebied, die op de excursie zullen geopend worden om te
ontdekken welke mooie diertjes onze streek rijk is.
WANNEER

WAAR

ORGANISATIE

VOOR WIE
BEGELEIDER
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zondag 8 april van 9u30 tot
11u30
Natuurpunt Avelgem, Meersstraat 45, Avelgem
Natuurpunt Avelgem en Natuurpunt Krekel-Anzegem
Kinderen en volwassenen
Natuurpunt Avelgem
Pol Wannyn (polwannyn@
skynet.be)
Gratis deelname, inschrijven
niet nodig

T R AG E W E G E N

LANGS STAPSTEENTJES IN
TIEGEM
Start en parking:
Bereikbaarheid:
Toegankelijkheid:

Afstand:
Wandelknooppunten:

Kerkplein van Tiegem, Westdorp, Anzegem.
belbus 89, lijnbus 72, bushalte Tiegem Plaats.
Ditmaal geen modder op onze weg, wel voor 80% tegelpaden of ‘stapsteentjes’.
Behoudens enkele gevaarlijke oversteekplaatsen, is de route verkeersarm en dus
geschikt voor gezinnen met kinderen (met buggy’s). De tegelpaden of ‘stapsteentjes’ zijn evenwel meestal te smal voor rolstoelen.
11,5 km
33 - 32 - 50 - 49 - 53 - 54 - 46 - 47 - 48 - 39 - 38 - 37 - 81 - 80 - 79 - 78 Meuleberg - 75 - 74 - 59 - 58 - 57 - 56 - 53 - 54 - 55 - 92 - 93 - 89 - 88 - 84
- 85 - 82 - 83 - 35 - 34 - 33
voorzichtig de N36 over tot 48 waar we rechts afslaan
en een tegelpad naast een knotwilgenrij met gemengde
haag en begeleidende Sint-Arnoldusbeek volgen tot de
Bergstraat (39). We slaan rechts af tot 38 en vervolgens
linksaf, langs Heinsdal, een oplopend straatje met een
mooie houtkant vol natuur, tot 37. Hier linksaf, dalend
tussen een nieuw bos en een haagbeukhaag. We stappen
over de Sint-Arnoldusbeek, ietwat vervuild door huishoudelijk afvalwater, tot aan Walbrugge (81).

We vertrekken aan de Sint Arnolduskerk (weetje A,
knooppunt 33) en stappen richting 32 en vervolgens
50. Onderweg hebben we een weids uitzicht op de
Kluisberg, dat tot voor kort nog verstoord werd door de
voormalige centrale van Ruien en hoogspanningsmasten.
Aan 50 gaan we rechtdoor tot 49 langs een voetweg die
tussen de akkers gelegen is. We slaan links af en volgen
de geasfalteerde weg tot 53. Hier slaan we rechts een
stapsteentje in, ditmaal van een smallere soort, tot 54
en vervolgens de asfaltweg tot 46. Daar naar 47 langs
opnieuw een wegel, eerst verhard met grind en daarna
met de klassieke tegels. Aan de verkeersweg N36 slaan
we rechts af en volgen het fietspad tot 47. We steken

We gaan even links en voor woonhuis nr. 28, naast
likeurstokerij St-Arnoldus (weetje B), gaan we rechts opnieuw een stapsteentje in tot 80 (let even ervoor op een
oude knoteik, veteraanboom, in de bocht van de weg).
Aan 80 naar rechts langs een stapsteentje tot 79. Hier
links afslaan tot 78, omhoog klimmend tussen tuinen met
grote bomen. Aan knooppunt 78 (Meuleberg, weetje H)
slaan we links af (richting 77) bergaf langs de Meuleberg
tot 75. Daar rechtsaf tot 74. Aan dit knooppunt slaan
we rechts af in een voetwegje en genieten van een weids
landschap dat zich links van ons uitstrekt (weetje C). Aan
59 (Schernaai) volgen we de voetweg tot 58.
Aan 58 slaan we links af (naar 57) en volgen de Bomstraat tot waar die een bocht maakt. Rechts achter een

TEKST: FILIP KEIRSE

↖ Het Sint-Arnolduspark
↓ Een van de vele stap-

steentjes in Tiegem
© Pol Ostyn
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knotwilgenrij vinden we opnieuw een tegelpad, dat ons tot de Borrestraat (57) brengt.
Deze volgen we naar rechts en klimmen
omhoog, naast een boerderij met moderne
gebouwen. In de bocht (56) nemen we
links opnieuw een verharde wegel. Het pad
loopt door de akkers en eindigt op een weg
naast de spoorlijn. We volgen de onverharde
weg naar rechts. We dwarsen voorzichtig
de verkeersweg (N494) en gaan rechtdoor
de Lindestraat in. Aan een splitsing blijven
we rechtdoor gaan tot 53 (Bergstraat). We
slaan rechts af. We negeren links de Hollendries (54) en blijven de bochtige weg volgen,
onder de verkeersweg Tiegemberg door,
tot op de Sprietstraat (55). We gaan links,
voorbij een rustplaats met banken (weetje
G) en komen uit op de verkeersweg Tiegemberg die we volgen richting Tiegem. 150 m
verder, waar de huizen beginnen, komen we
aan knooppunt 92.
We slaan links af naar 93, een stapsteentje
dat naast de weide afdaalt naar een ‘zijpte’,
een moerassig gebied (weetje D). De wegel
klimt even verder terug en zo komen we
aan 93 (Doornstraat). Links in de verte zien
we het Bassegembos (weetje E). We slaan
rechts af richting 89. We steken de grote
weg over en gaan het Sint-Arnolduspark
(weetje F) in tot 89 en houden rechts aan
tot voorbij een huisje (knooppunt 88) en
dalen links over de hellende weide af. Links
kinderspeeltuigen, rechts de cafetaria. Aan
de kapel (=84) dalen we af naar de bron
(naar 85). We gaan het brugje over en
volgen links het pad tot 82 en vervolgens 83
en de Kapellestraat tot 35. We slaan links
de Ommegangstraat in en klimmen naar 34.
Aan het kapelletje vinden we rechts ons laatste stapsteentje recht naar de kerk tot 33.
Omwille van de zichtbaarheid op de kaart werden
de wandelknooppunten niet mee opgenomen.

Deze wandeling werd uitgestippeld door Filip Keirse en verscheen eerder in ‘Onze streek’, het
tijdschrift van Milieufront Omer Wattez vzw. De wandeling is een herwerking van de stapsteentjeswandeling van Frans Dejonghe die in de wandelgids ‘Tussen Leie en Schelde verscheen’ en die
door Filip naar het wandelknooppuntennetwerk werd aangepast.

Zicht op de bergmolen
© Pol Ostyn
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WEETJES
A. De Sint-Arnolduskerk is een driebeukige hallenkerk met vieringtoren. De zuidelijke zijbeuk is uit de 12de eeuw. De heilige
Arnold van Soissons is rond 1140 in Tiegem geboren. De kerk
bezit een reliekschrijn en een retabel met taferelen uit zijn leven.
De plaats van verering verlegde zich in het begin van de 19de
eeuw naar het Holdenbroekbos of Kapellebos, het huidige Domein St.-Arnoldus. Arnoldus is de patroon van de bierbrouwers
en herbergiers omdat hij in tijden van besmettelijke ziekten de
mensen aangeraden zou hebben om bier te drinken in plaats van
besmet water.
B. De voormalige likeurstokerij ‘Sint-Arnoldus’ werd opgericht ca.
1920. Kenmerkend is het imposante woonhuis, in oorsprong bestaande uit twee woonhuizen met een centrale poortdoorgang.
C. Het landschap is weids, met in de verte de Landergemmolen
op de Sterhoek en de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, rechts de
Hemsrode- en Spitaalsbossen. Bij goed weer zie je de watertoren en andere hoge gebouwen in Waregem. Meer naar links
staan de gebouwen en windturbines van Kortrijk. Voor ons zien
we de Tiegemse Bergmolen en de uitkijktoren. Wat Streuvels
schreef over dit landschap lees je onder weetje G.
D. Zijpte. In dit moerassig brongebied sijpelt water uit de grond,
in kleine geultjes, en vormt het begin van de Nederbeek. Deze
natte zone is van geen nut voor de landbouw, maar des te
waardevoller voor de natuur. Hier groeien reuzenpaardenstaart,
bosanemoon, dotterbloem, wilde hyacint en tal van andere
vochtminnende planten. Misschien leeft de vuursalamander er
nog? Natuurpunt probeert door beheersovereenkomsten of
aankoop dergelijke juweeltjes veilig te stellen.
E. Bassegembos is eigendom van Natuurpunt, het is minstens
vierhonderd jaar oud. Beuk, zomereik en es tooien het bos,
de kruidlaag is zeer rijk met wilde hyacint, bosanemoon en
salomonszegel. Omwille van de kwetsbaarheid en de geringe
oppervlakte (6 ha) is het bos niet vrij toegankelijk, maar er zijn
regelmatig geleide wandelingen.

F. Domein Sint-Arnoldus is een bedevaartsoord en tevens een
recreatief park, wat een zeldzaamheid is. Het ligt in een amfitheatervormig dal, met een hoog opglooiende bronweide. De
bloei van de bedevaartplaats is onder meer te danken aan de
miraculeuze genezing van Francisca d’Hulst in 1816. Rond de
bron en het St.-Arnolduskapelletje ontstond een volksdevotie.
Omstreeks 1891 wordt dit Holdenbroekbos of Kapellebos
door Vital Moreels omgevormd tot een oord met vijvers, paden
en ligweide. Het is rijk aan elementen in zogenaamde ‘cementrustieke stijl’: bruggetjes, paviljoentjes, cementen boomstammen, grotjes en watervalletjes. Vanaf 1962 beheerden paters
Redemptoristen het park. Ze bouwden een cafetaria en een zaal
voor bezinning, maar lieten ook een jaarlijkse motorcross toe.
Protest maakte hieraan een einde. Sinds 1998 beheert de vzw
Jericho het domein. Het park krijgt nu een meer natuurgericht
onderhoud. In de lente bloeien de ‘blauwe kousjes’ (wilde hyacint) massaal. Rond de vijvers gedijen mooie waterplanten. Het
voormalige souvenirwinkeltje is omgebouwd tot natuureducatief
centrum De Boomklever. Sinds kort is de gemeente Anzegem
eigenaar van het Sint-Arnolduspark.
G. Links, trapjes op, staat een bank aan een tafeltje. Goed voor een
rustpauze. Voor ons een fraai landschap. Op het monumentje in
de vorm van een boek lezen we volgende tekst van Stijn Streuvels: ‘Onder het hoge blauw van de hemel strekt de bodem als
een onmetelijk kleurbord waarop al de mogelijke schakeringen
der vruchten een harmonie vormen; die, onder ’t wisselend licht
van de dag, in altijd nieuwe mengeling van akkoorden, tot een
machtige zang samenvloeien.’ (Uit Land en Leven in Vlaanderen).
H. Op Meuleberg nr. 3 staat Huis ten Berghe, een beschermde
kunstenaarswoning waarin onder andere Valerius De Saedeleer
(1867-1941) enkele jaren verbleef en prachtige Vlaamse landschappen schilderde. Bemerk in de woning het schildersatelier
met de grote, hoge raampartij waar het noorderlicht in valt.
In de boomgaard voor de woning staat een stokoude zwarte
moerbeiboom. ■

WANDELKAART VLAAMSE ARDENNEN - SCHELDE
Bovenstaande wandeling kun je makkelijk volgen via de nieuwe wandelkaart van Milieufront
Omer Wattez vzw. De kaart heeft een paar
troeven. Ze beslaat het provinciale wandelnetwerk, maar is fijnmaziger en avontuurlijker.
Het is een topografische kaart op schaal
1:15.000. De gedetailleerde gegevens laten je
toe om het landschap beter te kunnen ‘lezen’
en de moeilijkheidsgraad van je wandeling
(steil/plat) in te schatten. Je kan op deze
kaart ook het onderscheid maken tussen verharde en onverharde wandelwegen.
De nieuwe wandelkaart in een notendop:
· Topografische kaart met wandelroutes
· Wandelen in de Vlaamse Ardennen en langs
de Schelde: Kluisbergen, Ronse, Maarkedal,

·
·
·
·

Horebeke, Oudenaarde, Avelgem, Anzegem,
Wortegem-Petegem, Mont de l’Enclus, Ellezelles,
Flobecq, …
Stippel zelf je route uit via de knooppunten
Fijne details dankzij de schaal 1:15.000
Waterresistent papier
Updates op www.milieufrontomerwattez.be bij
wijzigingen

Een aanrader voor iedereen die de Vlaamse Ardennen en
omgeving wil ontdekken!
De wandelkaart is te koop voor 8 euro op het secretariaat van Natuur.koepel vzw, Warande 9, Heule. Bestellen
en ophalen kan via mail info@natuurkoepel.be.
www.milieufrontomerwattez.be
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PADDENSTOELEN IN
HET KANAALBOS EN DE
VAARTZONE IN STASEGEM
CHRISTINE HANSSENS

1.
Omdat we op dit terrein vroeger
al interessante vondsten gedaan
hadden besloten we het onlangs
opnieuw te gaan verkennen. Deze
keer gebeurde dit tijdens de maand
september, in gezelschap van de
leden van Mycologia en met succes.
Afb. 1 en 2 geven de sfeer weer
van ons speuren in dit interessant
domein.

foto’s © Christine Hanssens

3.
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De courante soorten, zoals het
gewoon elfenbankje, de grijze
buisjeszwam en het korstvormig schorsschijfje waren regelmatig present. Sommige stammen
van de vlier leken wit beschilderd.
Dit was het werk van de witte
vlierschorszwam (Hyphodontia
sambucci) (afb.3).
Op liggende takken en stammetjes verder vonden we oranje
druppelzwammetjes (Dacrymyces stillatus) (afb.4). Ze zijn
best zichtbaar in vochtige toestand.
Dan zwellen ze wat op en worden
slijmerig oranjegeel. Gele kussentjeszwammen komen meestal in
dezelfde omgeving voor. Deze zijn

2.
goed te herkennen aan de intens
gele kleur en de piepkleine groenige stippen.
Maar groot was onze verwondering toen we er op een oude
brievenbus muurmosschijfjes
(Octospora musci-muralis) konden
vinden. Deze hel-oranje schijfjes
bezitten een diameter van enige
mm en een donker-behaarde rand.
Prachtig onder de loep! Deze
zwammetjes die betrekkelijk zeldzaam zijn, werden reeds in 2005 op
dezelfde plek gevonden. We waren
dan ook zeer aangenaam verrast
om ze er opnieuw te zien.
In een populierenbosje groeiden
er héél veel kleurrijke zwartwordende wasplaten (Hygrocybe
conica) (afb 5 en 6). Zowel oude
als jonge, kleine als grote zelfs zéér
grote exemplaren waren er goed
vertegenwoordigd. Dit was effenaf
verwonderlijk te meer dat deze
soort vrij zeldzaam is bij ons.
Overal en regelmatig zagen we
bijzonder veel vezelkopjes. De lila
satijnvezelkopjes (Inocybe geophylla var.lilacina) (afb.7) bezitten
zoals hun naam laat vermoeden,
lilakleurige hoedjes, met vezelig oppervlak. Hun plaatjes worden, met
het rijpen der sporen bleek bruin.
De witte satijnvezelkop (afb.8)
lijkt er bijzonder goed op maar de
hoedjes zijn er intens wit. Vezelkopjes zijn zeer giftig en dodelijk.
Zelfs de insecten en slakken laten
ze met rust.
Door de aanwezigheid van veel
populieren groeiden er lokaal

veel populiermelkzwammen
(Lactarius controversus) (afb.9).
Deze forse paddenstoelen bezitten
een verdiept centrum en een hoedrand die er naar beneden gerold
is. Ze bezitten een fijn behaard en
plakkerig oppervlak, zodat ze dikwijls met stukjes hout en allerhande
bodemresten bezet zijn. Ook daar
vonden we enkele prachtige intens
rode schotelrussula’s (Russula
velenovskyi) (afb.10). Zelfs de
snede van hun crème-kleurige
plaatjes is er gedeeltelijk rood. Zoals alle melkzwammen zijn ook de
russula’s “symbionten”, in dit geval
met populieren. De zwamdraden,
dus het mycelium van de zwam
omstrengelt de fijne worteltjes
van de populier. Dit is voor beiden
gunstig, want hierdoor kunnen ze
zich beter voeden.
Af en toe vonden we er op één
of andere twijg, de prachtige gele
trilzwam (Tremella mesenterica)
(afb.11). Door de vele vochtige plantenresten kregen enkele
prachtige klontjestrilzwammen
(Myxarium nucleatum) (afb.12)
de kans om zich te ontwikkelen.
Ze zien eruit als doorschijnende
blubberige bolletjes met binnenin
een klein aantal wittige korreltjes.
Dit zijn de plekjes waar hun sporen
gevormd worden. Her en der
waren er reeds volledige pakketjes van de draadknotszwam
(Typhula fiuliformis) (afb.13) te
zien. Deze fijne bruine draadjes die
rechtop staan op de bodem zijn
eveneens zwammetjes. Een andere
bijzondere soort is de witte kluifzwam (Helvella crispa) (afb.14)
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met opvallende “gegroefde steel en
lappenhoed”.
Eveneens goed herkenbaar is de
platte tonderzwam (Ganoderma applanatum) (afb.15). Deze
vormt platte, tot meer dan 40 cm

brede intens bruine, half-ronde
stevige, schijven. Hun onderzijde
is wit, maar zodra je erop krast
wordt ze intens bruin.
Tijdens deze tocht werden er
meer dan 70 verschillende soorten

genoteerd….en wie regelmatig
verder gaat zoeken zal er gegarandeerd meer dan 100 verschillende
vondsten doen.■

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

WOENSDAG 3 JANUARI // ZOEKTOCHT NAAR PADDENSTOELEN IN
DE KLEIPUTTEN IN KORTRIJK

Een korte paddenstoelenwandeling met gids Christine Hanssens. Daarna houden we onze
jaarlijkse nieuwjaarsdrink in het NEC De Steenoven met een natje en een droogje.
AFSPRAAK:

Om 13:30 in NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29, Kortrijk

WOENSDAG 17 JANUARI, 21 FEBRUARI, WOENSDAG 21 MAART,
WOENSDAG 18 APRIL // MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN

Onder leiding van Christine Hanssens werken we met de microscoop en ontdekken wat
niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie. De
preparaten worden op scherm geprojecteerd, zodat iedereen alle details kan zien. Ook
paddenstoelen uit eigen tuin of omgeving mogen meegebracht worden voor determinatie.
AFSPRAAK:

WOENSDAG 7 FEBRUARI // PADDENSTOELENTOCHT IN HET DOMEIN WALLEMOTE-WOLVENHOF

Op paddenstoelentocht in het Domein Wallemote-Wolvenhof met gids Eddy Vroman.
AFSPRAAK:

Om 13:30 in het domein, Koekelarestraat, Izegem

WOENSDAG 7 MAART // PADDENSTOELENRIJKDOM IN DE GAVERS
Op paddenstoelenwandeling in de Gavers met gids Christine Hanssens.
AFSPRAAK:

Om 13:30 in de Gavers, Meersstraat, Harelbeke

WOENSDAG 4 APRIL // PADDENSTOELEN ZOEKEN IN HET DOMEIN
BERGELEN

Op zoek naar paddenstoelen in domein Bergelen met gidsen Luc Pinoy en Joseph Iserbyt.

Telkens om 13:30 in NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29, Kortrijk

AFSPRAAK:

Om 13:30 in Bergelen, Hemelhofweg, Gullegem.

Info over deze activiteiten bij Christine Hanssens (056/21 23 13 of christine.hanssens@gmail.com)
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Zin in een groene opleiding in jouw buurt?
Het Inverde opleidingsaanbod
heeft voor elk wat wils.
√ van boswachter tot boomverzorger
√ van basisbegrippen ecologie tot graslandbeheer
√ van natuurstreefbeelden tot criteria geïntegreerd
natuurbeheer

© Inverde

Raadpleeg snel de website van Inverde voor het volledige
cursusaanbod in jouw buurt.

www.inverde.be

Inverde: forum voor groenexpertise | Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel • info@inverde.be • www.inverde.be

Magazijnverkoop van
spullen met een ‘foutje’
en niet-verkochte spullen
uit de kringloopwinkels van
Z.-W.-Vlaanderen

Vanaf 16 december
elke zaterdag van 9u30 tot 16u.

LAGE EN RONDE PRIJZEN!!
DE HANGAAR IS EEN INITIATIEF
VAN DE KRINGLOOPWINKEL

WARANDE 9, 8501 HEULE Tel. 056 23 29 40

Contacteer
info@
natuurkoepel.
be
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OVER GRASSEN EN PLANTEN
MET EEN VERHAAL
CURSUS GRASSEN,
CYPERGRASSEN, ZEGGEN

Grasachtige planten zijn lastig
op naam te brengen, ze vormen weinig tot de verbeelding
sprekende bloemen, maar
wie de moeite doet om met
een loep de bloeiwijzen van
grasachtige planten te bekijken, ontdekt een verbazingwekkende wereld!
Deze grassencursus laat
je kennis maken met veel
voorkomende soorten uit
de grassenfamilie (Poaceae),
cypergrassenfamilie
(Cyperaceae) en russenfamilie (Juncaceae). Bovendien
ontdek je geleidelijk dat - mits
een basiskennis van hun anatomie - grasachtige planten
veel minder moeilijk herkenbaar zijn dan vaak gedacht
wordt. Dit is erg belangrijk gezien grasachtige planten in
vele biotopen dominant zijn. Dit alles gebracht door een
begeesterende lesgever!
Wanneer: Dinsdagen 30 januari en 6 februari 2018, 19.30 u. - 22.30 u.
Waar: Bezoekerscentrum Hof te Coucx, Marionetten 12, Kortrijk. Met
de wagen enkel te bereiken via
Cannaertstraat - inrit tegenover
nr. 33 - 8510 Marke/Kortrijk
Lesgever: Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN
Deelname: 14 euro (lid Natuurpunt) of 18
euro (niet-lid)
		
Begeleidende syllabus (64
blz.) is te verkrijgen voor 6,00
euro (mee overschrijven) of
na inschrijving gratis in digitale
pdf-versie.
Inschrijven: Kan door deelnamegeld te
storten op IBAN BE15 9790
7934 8530, Plantenwerkgroep
Zuid-West-Vlaanderen, p.a.
Standaardmolen 20, 8520
Kuurne. Graag ook een mailtje
ter bevestiging naar dheyne.
erika@scarlet.be (vermeld ook
je lidnummer aub).
Contactpersonen: Dirk Dubois (056/35 57 75 of
0476/89 77 73 en Erika D’heyne
(0477/56 66 64)

VERTELAVOND ‘PLANTEN
MET EEN VERHAAL’

Planten hebben een
onuitwisbare stempel
gedrukt op de geschiedenis van de mensheid.
Ze vormen soms ook
de basis van energievoorziening, voeding,
kledij en geneeskunde.
Evenzeer zijn ze
verbonden met religie,
kunst, magie, parfums,
verslaving en genot. Ze
hebben onze manier
van leven, onze eet- en
drankgewoonten, het
totale wereldbeeld bepaald. Tijd om er, samen
met u, een aantal onder de loep te nemen.
Deze vertelavond gaat over distels en rozen, maar evenzeer over vlas en katoen, graan en aardappelen. Meer
dan dertig planten passeren de revue. Een boeiende
avond, een Powerpointvoorstelling met vele, onbekende
verhalen. Zoals vorige jaren causerie door Dirk Dubois.
Bij de aanvang wordt een syllabus gegeven aan iedere
deelnemer.
Wees welkom!
Wanneer:
Waar:

Deelname:
Inschrijven:
Contactpersoon:

dinsdag 13 maart 2018,
van 19.30 u. tot 22.30 u.
Bezoekerscentrum Hof
te Coucx, Marionetten
12, Kortrijk. Met de
wagen enkel te bereiken
via Cannaertstraat - inrit
tegenover nr. 33 - 8510
Marke/Kortrijk
5 euro aan de ingang,
tekst en drankje
inbegrepen.
Graag een mailtje voor
uw aanwezigheid aan
dheyne.erika@scarlet.be
Dirk Dubois, 056 355 775
of 0476 897 773

↖ Beemdkamgras
© Bioweb
↑

Groot vingerhoedskruid
© Dirk Dubois
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DE VOORJAARSBLOEIERS
VAN DE AVESNOIS
DE GEOBUSTOCHT VAN 2017
ERWIN DECOENE

Ook in het voorjaar van 2017 trok
de Geobus er weer op uit. Flink geladen en met stralend goed weer –
loepzuiver terrasjesweer – trokken
we naar de ‘Avesnois’.
Voor wie zich zijn geschiedenislessen in het middelbaar nog herinnert: De Avesnois of het ‘Land
van Avesnes’ – is de bakermat van
de rivalen van de familie van graaf
Gwijde van Dampierre – juist ja –
die van de Leeuw van Vlaanderen.
Een kleine, historische link tussen
dit deel van Frans-Henegouwen en
het Kortrijkse dus.
De gidsen – 4 man sterk, Dirk,
Koen, Koen en Erwin – gaven
al op de bus een woordje uitleg
om de geologische ondergrond
en de landschappen tussen de
↗ Lente in de Hogneau-vallei
→ De voorjaarsbloeiers zijn
een foto waard

Foto’s: © Erwin Decoene &
Mia Herssens
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wandelstops aan elkaar te praten.
Continentale botsingen, weer die
‘Sokkel’, arduin, hard water, kolen,
akkers, windturbines,… allemaal
koren op onze molen.
De landschappen in de Avesnois hebben geen spectaculaire
wauw-factor. Het zijn eerder
knappe en mooie landschappen
op mensenmaat – echt handwerk,
zoals blijkt – en met volop voorjaarsbloeiers en vlinders.
Gussignies en Bellignies zijn oud
groeveland. Een wandelpad langs
een oude molen, nu brasserie,
voert via een verlaten spoorbedding langs de Hogneau naar
Bellignies. Het vroegere spoor
verbindt de overgroeide en lang
verlaten groeves en werkplaatsen

met elkaar. De steen was van fijne
kwaliteit en geschikt voor allerlei
hoogwaardige siertoepassingen.
Het gesteente zat ook niet diep
in de grond en via het spoor was
transport goedkoop.
Nu zijn de oude groeves en het valleibos langs de Hogneau een eerste
klas thuis voor de talrijke voorjaarsbloeiers. Stroomopwaarts verlaat
het pad het spoor en volgt het de
Hogneau om daarna de vallei uit
te klimmen rond de groenbuffer
van een moderne kalksteengroeve.
Hier niets van fijne toepassingen.
Enkel winning van granulaat voor
de productie van asfalt en beton.
Uiteindelijk bereikt het pad terug
het zacht glooiende, halfopen
landbouwplateau dat zelfs de
Romeinen vermoedelijk al kenden.
In ieder geval hebben de Romeinen
diepe sporen achtergelaten in het
landschap. De streek wordt nog
altijd gedomineerd door zeven –
oorspronkelijk Romeinse – heirwegen. We volgen er eentje (D24)
naar Bavay, rijden langs de resten
van het Romeinse forum van Bavay
en volgen deels een andere (D961)
naar onze volgende bestemming:
Liessies.
Liessies is een begenadigde plek.
Volop natuur, prachtig cultuurlandschap, sprankelende rivier, oude
watermolens, oude treinbedding/
wandelpad, restanten van een
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oude abdij,… Wij komen in de
eerste plaats voor de tuinen en
waterpartijen van de oude abdij als
afsluiter van de voormiddag. Aan
de ene kant een formeel park met
de vroegere bijgebouwen van de
abdij, een boomgaard, monumentale poorten,… en aan de andere
kant het natuurlijker ogende en
vogelrijke rietland en de grote
vijver. Een contrast met de andere
bestemmingen van de Geobus.
’s Middags was het goed toeven op
het terras van La Forestière. Een
herberg met terras gelegen aan een
vroegere spoorbedding/wandelpad. De spoorbedding ligt in talud
en biedt daardoor een mooi beeld
van het landschap voor de eerste
wandeling van de namiddag. We
volgen de spoorbedding tot iets
na de brug over de Grote Helpe.
Daarmee zijn we in het bekken van
de Samber. Onze eerste rivier van
de dag, de Hogneau, stroomt naar
de Schelde.
Aan de brug nemen we de tijd
om uit te leggen hoe de loop van
Oer-Maas herhaaldelijk is gewijzigd
zodat de rivier er tegenwoordig in
slaagt om de bult van de Ardennen
over te steken. Daarna is het volop
genieten van het bocagelandschap
langs de grote meander in de
Grote Helpe. De bocage van de
Avesnois is eigenlijk niet zo oud.
De hagen dateren meestal uit de
19de en vroege 20ste eeuw en zijn
strakker dan de hagen elders. Zoals
we zelf vaststellen is de soorten-

rijkdom in de hagen toch nog best
groot. Onderweg passeren we een
actieve kwel en een afgesneden
meander. De nabije loofbossen
liggen er nog naakt bij.
De laatste, korte natuurwandeling
situeert zich in het natuurgebied
Monts de Baives, de meest zuidwestelijk gelegen uitloper van de
Calestienne. De Calestienne, beter
bekend rond Givet en Viroinval, is
bekend om zijn kalkminnende flora
o.a. orchideeën en zijn insectenrijkdom. De heuvel wordt gedomineerd door oude groevetjes,

een gerestaureerde kalkoven en
de Chapelle des Monts. Dit alles
omgeven door nog sluimerende,
kalkminnende flora. Of hoe de
natuur een industrielandschap terugschaakt als de mens niet oplet.
Het uitzichtpunt op de top toont
de natte vallei van de Grote Helpe
en de hoogtes van de Ardennen in
het oosten.
Even later sluiten we de dag af met
een groepsfoto bij de kerk van
Baives en een pint op het geïmproviseerde terras van de enige kroeg
die Baives rijk is. ■

↑

Liessies -Hagen

GEOLOGISCHE BUSUITSTAP 2018

De Durmevallei en Moervaartdepressie - zondag 25 maart 2018
Ondanks een schier eindeloze reeks van aantastingen kent het vrij onbekende valleisysteem van de Durme nog een schat
aan boeiende landschappen. Misschien is dit wel de meest gevarieerde rivier in Vlaanderen? Weinigen weten dat de
Durme haar oorspronkelijk brongebied had in Tielt - West-Vlaanderen! We ontdekken de tijgebonden rivier en haar afgesneden meanders, oude rietsnijderijen bij Hamme tesamen met de restanten van de steenbakkerijen rond Tielrode. Ook
de Elverseelse brongebieden aan de voet van de Wase cuesta staan op het programma, en we verdwalen aan de depressie
van de Moervaart, ooit het grootste kalkmoeras van Vlaanderen…
Gelieve uitsluitend in te schrijven via www.natuurkoepel.be/busuitstap
Geen telefoontjes aan de gidsen i.v.m. inschrijvingen dus.
Gelieve ook geen overschrijvingen te doen vooraleer
je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Bronfoto: Koen Himpe
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DE EERSTE PIXEL-STAPPEN VAN DE

WERKGROEP
NATUURFOTOGRAFIE
DIRK VERGOTE

Natuur.Koepel was zich al een hele tijd bewust van het
feit dat er in onze hoek hier in Zuid-West-Vlaanderen
een leemte is op het vlak van natuurfotografie en een
tekort aan beeldmateriaal over de natuur in onze
onmiddellijke omgeving. Dus gingen we op zoek naar
enkele mensen die bereid waren om een werkgroep te
vormen om hun ervaring en kennis met natuurvrienden te delen. Patrick De Clercq uit Deerlijk nam het
voortouw en stelde een kleine kern samen met enkele

vrijwilligers, waarvan de ene wat meer van natuur en
de andere allicht wat meer van fotografie gebeten is.
Hoeveel van elk speelt geen rol, maar belangrijker is
dat ze elk elkaar, maar ook jullie, kunnen aanvullen om
“natuurfotografie” als gemeenschappelijke passie nog
meer en beter te beleven.
Enkele maanden geleden staken Patrick De Clercq,
Siegfried Desmet, Nik Dooms, Danny Deceuckelier en
Dirk Vergote voor het eerst de koppen bijeen met Na-

WINTERWANDELING & NATUURFOTOBABBEL

In 2018 plannen we met de werkgroep 4 uitstappen. Tijdens elk seizoen trekken we er met ons fototoestel op uit om samen de
natuur en het landschap rond ons in beeld te brengen en praktische tips al doende met elkaar te delen. Vier seizoenen met telkens
verschillende opdrachten, mogelijkheden, uitdagingen, belevingen, leermogelijkheden,…
Na iedere wandeling, binnen de 2 weken, voorzien we een ontspannen ‘natuurfotobabbel’ om de resultaten te evalueren en nieuwe
afspraken te maken.
Zot van natuur? Fotoliefhebber? Nieuws- of leergierig? Kom dan zeker af, je zal er geen spijt van hebben. We
delen immers dezelfde passie.

De data en locaties van de volgende fotowandelingen worden later gecommuniceerd.
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tuur.koepel om te brainstormen hoe we “het” zouden
opstarten, zeg maar “van de grond” krijgen.
Dit resulteerde in een eerste startactiviteit 27 september 2017 met de hoofdbedoeling te peilen naar
de wensen van geïnteresseerde natuurfotografen. De
werkgroep is er namelijk niet voor Natuur.koepel,
niet voor de al genoemde personen, maar voor jullie,
voor iedereen die in de eerste plaats de natuur en de
natuurfotografie goed genegen is. We benadrukken
dat de werkgroep niet de intentie heeft om een aparte
club op te richten, wel een deelgroep die onder de
vleugels van Natuurpunt fotografische activiteiten
organiseert voor de leden van Natuurpunt, dit zonder
enige verplichting.
De hoofddoelstellingen van de werkgroep zijn
1. de natuur in de regio in beeld brengen
2. de natuurbeleving versterken
3. de belangstelling voor natuurfotografie stimuleren
4. hulp bieden om tot betere natuurfotografie te
komen.
De startvergadering in de Gavers Harelbeke was een
schot in de roos. Meer dan 50 foto- en natuurliefhebbers waren van de partij en genoten van de boeiende
uiteenzetting van Tom Linster en Siegfried Desmet. Er

werden ook 124 prachtige foto’s voor bespreking ingestuurd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om
via een enquête te peilen naar de interesses, noden en
verwachtingen. Die gegevens zijn voor de werkgroep
natuurfotografie richtingaanwijzers voor de komende
activiteiten die men wil op touw zetten.
Aangezien er een bijna unanieme vraag was naar fotouitstappen in de natuur, gaat de werkgroep hiermee
van start. Per seizoen zetten we een wandeltocht op
de affiche. Telkens op een andere locatie, met een
ander gegeven, in nieuwe omstandigheden, met een
nieuwe uitdaging.
Die wandelingen zijn een vriendelijke duwtje in de rug
om naar buiten te treden, de natuur te ontdekken en
op de gevoelige plaat vast te leggen.
Kort daarna zal er ook telkens een bijeenkomst worden georganiseerd om de resultaten te evalueren.
Geen wedstrijd om de mooiste foto, wel een gezellige
babbel over fotografie en natuur en een uitwisseling
van informatie zodat iedereen kan bijleren. Hiernaast
vind je alle informatie over de eerste editie. Heb je
suggesties, dan horen we dat graag! ■

Veel volk op de startactiviteit van
de werkgroep natuurfotografie
© Siegfried Desmet

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Hans Vermeersch
(056/36 28 04 of hans@natuurkoepel.be)
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DE POPULIER

POPULAIR, NIET ORDINAIR
ERIK COOMAN

Hun rijzige stammen geven letterlijk
grandeur aan onze bossen. In het
vroege voorjaar kondigen hun vrolijke
rode katjes de lente aan en brengt
de grote lijster zijn langoureuze wijsje
in de top van achtkanters. De wind
laat in de herfst de vergelende “zieke
zomerbladeren” ruisen, een continue
felle ruis, die aan de zee doet denken.
Gelijnd, in rijen, figureren populieren
op schilderijen van Valerius De Saedeleer, die ze vereeuwigde in nostalgische
Vlaamse-Ardennenlandschappen.

EVEN VOORSTELLEN

De opvallend lichte stamkleur
van een grauwe abeel in de rand
van Bassegembos
© Vera Polfliet
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Dé populier bestaat niet. Onze
meest oorspronkelijke soort is
de zwarte populier. Die krijg
je hier niet te zien; relicten zijn
nog aanwezig aan de Grensmaas.
Sinds enkele jaren worden nieuwe
boompjes opgekweekt en verspreid uit wat nog overblijft aan
autochtoon plantgoed.
Eveneens inheems is de ratelpopulier, of trilpopulier of esp
(beefespe, vrouwentongen). Het
blad heeft een dunne zijdelings
samengedrukte stengel, wat het
bij het minste zuchtje wind doet
“trillen”. De uitdrukking “beven als
een espenblad” moet je dus ook
heel letterlijk nemen.
Zeker niet te vergeten zijn de
abelen. De witte abeel, met zijn
fraaie handvormig gelobde blad en
witviltige achterkant, zou hier ooit
inheems zijn geweest. Hij is echter
na de ijstijden niet op eigen kracht
kunnen terugkeren. De huidige
witte abelen bij ons zijn dan ook
aangeplant.
De grauwe abeel is een hybride
of bastaard, en zou een kruising
zijn tussen witte abeel en ratelpopulier, nog van voor de ijstijden.
Het is uiteindelijk een veel grotere
en robuustere boom dan zijn beide
“ouders”. Zijn blad lijkt op dat van
witte abeel, maar heeft grof getande en niet handvormig gelobde bladeren. De grauwe abeel kon zich in
de laatste (extreme) koudeperiode
wel handhaven, en wordt dan ook
als inheems beschouwd.

VEREDELD,
NIET IMMUUN

Heel vroeg was duidelijk dat
de populierenteelt een groot
economisch potentieel had. Het
kruisen van populierensoorten is
een proces dat nog altijd verdergaat met doorgedreven selectie en
veredeling. Stekken (afgesneden
twijgstukken) ontwikkelen gemakkelijk wortels en groeien uit tot een
nieuwe boom. Steeds nieuwe en
sneller groeiende populierenklonen houden aantastingen evenwel
niet tegen. Insecten, bacteriën
en schimmels kunnen ook deze
bomen belagen en plantages zware
schade toebrengen. Een verspreide
bladziekte is bijvoorbeeld “roest”.

ENKELE BEKENDE POPULIERENHYBRIDEN
Een van de vroegste hybrides van
de zwarte populier is de Italiaanse populier. Hij is van oorsprong
uit Lombardije, vandaar de naam
Italiaans. Nog bekender is de Canadapopulier. Canada’s zijn een
verzamelnaam voor een aantal cultuurvariëteiten (zoals “robusta”).
Dit is een gevolg van kruisingen
en terugkruisingen van de Zwarte
populier en de Amerikaanse
populier. Het levert voordelen
op: mooier, rechter stammen en
ook meer houtproductie. Vandaar
in de volksmond ook gauwgroot genoemd. Waar die naam
Canadapopulier vandaan komt, is
niet duidelijk. Officieel heten deze
hybridensoorten tegenwoordig
Euramerikaanse populieren.
En dan is er nog de achtkanter. Een
niet officiële benaming, die zou
verwijzen naar Canadapopulieren
die bij de boeren langs “achter
de kanten” van weiden werden
geplant, maar je vindt ze evengoed
langs water- en andere wegen.

DE POPULIER HEEFT
HET WEER GEDAAN

De boom is een beetje slachtoffer
van zijn eigen economisch succes.

Vele populierenbossen zijn homogeen, monoclonaal en gelijkjarig
Ze worden aangeplant in biotopen
waar ze niet thuishoren, zoals in
valleibossen, of op voormalige
landbouwgronden. Daar heb je
een explosie van ruigtekruiden.
Nieuwe inzichten maken ons
toch wel milder in ons oordeel.
Populieren zijn wél voorbereiders
voor bosplanten, ze verzuren de
grond niet (zoals beuk en eik), en
ze beperken de uitspoeling van
stikstof naar het oppervlakte- en
grondwater (omdat ze zelf veel
stikstof opnemen). Populieren zijn
niet zozeer verantwoordelijk voor
de aanrijking van hun standplaats,
wel de voormalige bemesting.
Diverse studies hebben uitgewezen
dat ze interessant zijn voor mossen
en korstmossen, paddenstoelen,
regenwormen, vleermuizen en
vogels. Het zachte hout is perfect
voor de kleine bonte specht. Door
de gegroefde, soms loszittende
schors en de begroeiing met
klimop zijn het ook biotopen voor
boomkruiper en mezen. Oudere
bomen bieden onderkomen voor
holenduif, steen- en bosuil, etc.
In bomenrijen nestelen kolonies
roeken.

LICHT
ONTVLAMBAAR
Populierenhout is niet duurzaam,
meestal witgekleurd en bijna
kernloos (spinthoutsoort). Als belangrijke inlandse houtsoort vindt
het talrijke toepassingen: zaaghout
in de meubelindustrie (triplex,
spaan- en vezelplaten), papier,
klompen, fruitkistjes, en, niet te
vergeten: lucifers. De lucifersfabrieken in en om Geraardsbergen
bezaten indertijd een paar duizend
ha populierenaanplant. Met de laatste “stekskesfabriek” verdwijnt in
1997, na 150 jaar, de productie van
lucifers uit de Vlaamse Ardennen
en uit België. De Zweden hadden
definitief deze concurrentieslag
gewonnen.

DOOR DE BOMEN HET BOS ZIEN

Zo lenig is de knotwilg niet,
die plompe lome Oblomow
die staat te mokken aan een sloot,
de Salix alba, een gesjeesde clown
die naar zijn modderpoten staart.
Zijn broer, de lepe populier,
een danig opgeschoten knaap,
mag defileren in een laan
in het paasbest van zijn trois-pièces.
Hij wil een heel eind hogerop,
giraffe van de bomen zijn,
een chique boom van louter hals
die reikhalzend naar sterren kijkt.
O dunne ober, magere markies
die aardig en gedistingeerd
naar eender welke handkus nijgt
-de wind haast biddend om excuusen zozeer populier moet zijn.
Geen hemel die het horen kan:
daar, in zijn twijgen, borrelt sap.
Daar popelt iets als marsmuziek
van zijn immense populierenverdriet.

RIJKE CULTUURGESCHIEDENIS
Het is een boom van mythes en
legenden, van bijgeloof en volksgeneeskunde. Lectuur hierover vind je o.a. in
“Het compendium van rituele planten
in Europa”. We volstaan met een paar
kleine anekdotes.
Een legende over de ratelpopulier is dat
zijn hout als kruishout werd gebruikt, en
dat de boom hierdoor uit schuldgevoel
geen vrede of rust meer kon vinden.
In een andere versie gaan alle bomen
buigen van verdriet bij de dood van
Christus. Alle bomen, maar niet de esp.
Voor die hoogmoed wordt hij gestraft.
Van dan af gaan zijn bladeren beven en
trillen.
En lang geleden was het op het platteland in Italië gebruikelijk om bij de
geboorte van een meisje tot duizend
populieren aan te planten. Later, bij het

huwelijk van de dochter, hakte men
ze om en verkocht ze. De opbrengst
diende als bruidsschat.

BOOMHOROSCOOP

Daar hangt zijn trillend espenblad
dat vlijtig leert hoe ruisen moet
in bedelbrieven naar de grond
waarvan nooit antwoord komt.

Wie geboren is in de periode 4 - 8
februari, 1 - 14 mei of 5 - 13 augustus
is volgens de Keltische boomhoroscoop
een populierenmens. Als dat zo is,
moet je zeker eens de literatuur ter
zake raadplegen. “Ken uzelf ”, de Oude
Grieken zeiden het al :-)

Maar waar zijn lange longen hangen,
in deze slankste aller stammen,
daar piept iets dat niet piepen mag.
Daar piept de Populus tremula.

POPULIERENGEDICHT

Zo piepen kan een knotwilg niet.

Tot slot nog een gedicht van Luuk
Gruwez, opgegroeid in Deerlijk en
ereburger aldaar. Hij is een van de
sterkhouders van de hedendaagse
Nederlandstalige poëzie. Hierna zijn
gedicht Populier, luidop te lezen én met
zwier.

Alsof hij in zijn zachte bast
al allerlei scharnieren weet
van prullenkist of keukenkast.

Luuk Gruwez, Uit: Garderobe, Een
keuze uit zijn gedichten,
derde uitgebreide druk, De Arbeiderspers, 2015 ■
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LANDSCHAP IN BEELD

VERANDEREND LAND

ERWIN DECOENE
WWW.GEOPUNT.BE

© Geopunt

Afbeelding 1 is een detail
van de kaart van Vandermaelen uit de periode
1846-1854. We zien een
gebied gedomineerd door
landbouw en – dat wilde
ik jullie niet onthouden –
de vroegere scheepstunnel ook bekend als de
souterrain. Foto 2 is een
luchtfoto uit 1971. Toevallig de periode waarin
de souterrain werd ontmanteld. Je kunt duidelijk
het grondverzet zien
boven het tunneltracé en
in het grondopslagterrein ten westen van het
kanaal. Verder zuidwaarts
zie je aanleg van het sluiscomplex en het nieuwe
kanaaltracé ten oosten
van het Sint Pietersbrugje.
Foto 3 toont de situatie
in 2014. De Vaarttaluds
en het Orveytbos, zijn
herkenbaar als duidelijke
groene zone.
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Landschap in Beeld, gaat nog eens te rade bij Geopunt. Geopunt bundelt allerlei cartografisch materiaal op één
website. De beschikbare tools laten toe om snel door de historische kaarten te flippen zodat je goed kunt vergelijken tussen de kaarten onderling. Je dient telkens aan te vinken welke kaarten je wilt vergelijken met elkaar. Voor
een vergelijking zijn de luchtfoto’s, de topografische kaarten en de historische kaarten het interessantst. Niet alle
historische kaarten dekken het volledige Vlaamse grondgebied. Met een kleine inspanning kun je deze editie van
‘Landschap in Beeld’ naspelen voor iedere andere plek in Vlaanderen.
Deze ‘Landschap in Beeld’ keert terug naar de omgeving van één van de eerste artikels in deze reeks nl. de omgeving van de Vaarttaluds en de vroegere kleigroeve van Moen.
Ga zelf aan de slag op www.geopunt.be.

1.

2.

3.

LANDSCHAP IN BEELD

4.

5.

6.

Verder naar het zuiden
hebben we de vroegere
kleigroeve van Moen.
Geologisch een interessante plek want de locatie
waar geologen het zogenaamde ‘lid van Moen’
hebben gedefinieerd.
Afbeelding 4 toont weer
een detail van de kaart
van Vandermaelen (18461854). De grootschalige
kleiwinning ontbreekt nog
volledig in het landschap.
Let wel, hier en daar
wijzen de plaatsnamen op
de aanwezigheid van klei.
De mensen wisten dus
duidelijk van de aanwezigheid van de klei maar
deden er enkel lokaal iets
mee. De wegen waren
te slecht en brandstof
te schaars om er een
exportindustrie voor op
te zetten. Eens het kanaal
er natuurlijk was, kon dat
gaan veranderen.
Foto 5 toont de situatie in
1971. Er is een industriële
kleiwinning op gang gekomen en de dorpskern
dijt uit naar het kanaal.
Foto 6 toont de situatie
in 2014. De bewoning is
nog verder toegenomen,
aan de westkant van het
kanaal is er een industriegebied ontstaan en de
kleiwinning is vervangen
door de afvalverwerking
van IMOG Moen. ■

300m
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DE KIJKHUT VAN DE GAVERS
CENTRUM VAN DE WERELD VOOR VOGELKIJKEND
ZUID-WEST-VLAANDEREN

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is de kijkhut op de eerste landtong van de Gavers tot brandhout gereduceerd. Er komt een nieuwe. Tijd voor een ode aan de oude. Dank zij foto’s van Jean-Pierre De Roo
en Marcel Bloeyaert.

YANN FERYN

We citeren Olivier Dochy (Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen) over dit
bouwwerkje: “Uniek aan deze hut was dat het één van de enige hutten is met grote kijkopeningen, en waar dat geen
probleem betekent voor de vogels zelf. Ik denk dat het komt omwille van de ligging op een heuveltje, en op iets grotere
afstand van het vogelgebeuren. Dat zou niet lukken met een ligging op de begane grond. Dat maakt het wel heel
aangenaam voor zowel beginners als gevorderden, ook om er gewoon te staan zonder specifiek naar een vogel te kijken.
Het was ook het café zonder bier voor een hele generatie vogelkijkers in de jaren 1980 (de “jaarboekengeneratie”)
en nog wel een tijdje nadien, toen het internet nog niet bestond om je tijd te passeren en je daar wel moést zijn om te
weten waar er wat te zien was de laatste tijd. En nogal dikwijls zat het speciaalste in de Gavers zelf natuurlijk. Het is
opmerkelijk dat iedereen uit die tijd nog altijd heel goede vrienden zijn.”

In den beginne (jaren 1970) beklommen vogelaars aardehopen
teneinde de plas te overschouwen. Dat ze daarmee de helft van
de aanwezige vogels de stuipen
op het lijf joegen, moesten ze er
sakkerend bij nemen.

In de loop van 1979 werd de eerste vogelkijkhut
van de streek gebouwd op de aardehopen aan de
zuidkant van de Gaverplas, net bij het toen recente
natuurreservaat. In 1980 werd de splinternieuwe
kijkhut en de bijhorende trap in gebruik genomen.
De aanplanting had nog wat tijd nodig om dekking
te geven aan binnensluipende vogelaars.
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Net na het bouwen was de hut een
opvallend bouwwerk in een kale
omgeving.

UIT DE VERENIGINGEN
Zicht vanaf de heuveltjes ten zuiden van
de Gaverbeek. Nu zijn deze vrijwel geheel overgroeid en niet meer zichtbaar.
Vanaf dit punt hadden we een goed
uitzicht over de kleine vijvertjes. Van
hieruit was het eerste broedgeval van
Woudaapje goed te zien (1979). De foto
is wel van wat later, want de hut staat
reeds te pronken op haar aardehoop.

Halfweg de jaren 1980 is het zicht vanaf
de kleine plasjes nog altijd zeer open.

Zicht vanaf de plas op de kijkhut begin de jaren 1980. Het rietveld
was nog volop in ontwikkeling. De aardehopen waren nog vrijwel
onbegroeid. Ze ontstonden bij het afgraven van de toplaag, vooraleer
men er was beginnen baggeren.

Zicht vanaf de aanlegsteiger voor de zeilbootjes tijdens één van de
harde winters midden de jaren 1980.

De toegang naar
de hut in dezelfde
periode.

De oude hut is weg. Leve de nieuwe hut. Zo zal deze er uit zien.
Bij publicatie van deze Klimop is dit misschien al het geval. Je hoort
ervan in een later nummer. ■
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West-Vlaamse
natuurstudiedag

V.U.: Peter Norro, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge - Foto ©Tom Linster

zaterdag 3 maart 2018

Aanvang: 9.00 u - Einde: 16.45 uur (met receptie)

@ KU Leuven KULAK
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Vele kleintjes maken een groot!
spinnen • oesterriffen • vlinderbeheer • wilde bijen • watercrassula • pitrus •
orchideeën • ratelaar • hoogspanningsleidingen • korstmossen • trends in
vogelopvangcentra • Groenlandse walvis • tuinvogels op reis • macrofotografie • ...

mo
how
zeg

www.wmfkoepel.be/natuurstudiedag
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

UIT DE VERENIGINGEN

KNOTWILGEN NAAR DE
KAPPER

SUCCESVOLLE DAG VAN DE NATUUR IN WAREGEM
Een mooie zonnige dag! Met een 15-tal enthousiaste
vrijwilligers, Natuurpunters en leerlingen van het Heilig
Hart College van Waregem (een mix dus van jong en
iets minder jong), gingen wij de uitdaging aan.
Twaalf knotwilgen van hun wilde haardos ontdoen én

de college-amfibiepoel in ere herstellen.
Moe en voldaan, konden wij de dag afsluiten met een
prima resultaat! Het vooropgestelde was bereikt én dit
dankzij de vele helpende handen.
Nogmaals een grote ‘dank u wel’ en tot de volgende! ■

PETER DEPODT

© Peter Depodt

CURSUS WILDE BIJEN

De wereld staat op zijn kop. Onze belangrijkste
bondgenoten in de voedselproductie sterven
uit. Honingbijen verdwijnen letterlijk uit hun
korven en ook wilde bijen vinden geen eten
meer. De hoogste tijd dus om deze boeiende
diergroep eens grondig onder de loep te nemen
en te kijken hoe we hen kunnen helpen. In het
kader van het Interreg-project ‘Samenwerken
voor pollinators’ wordt een cursus wilde bijen
georganiseerd.
In deze cursus kom je dan ook alles te weten
over Roodgatjes en Geeltipjes, Zilveren fluitjes
en Gouden slakkenhuisbijen. We leren ze herkennen en bekijken hun levenswijze, nestplaatsen en voedselvoorkeur. Met onze praktische
tips maak je ook van je eigen tuin een bijenreservaat. Naast enkele theorielessen trekken we
ook effectief het veld in op zoek naar bijen.
Deze cursus bestaat uit 3 theoretische avonden
(20/3, 27/3, 3/4) en 3 excursies (14/4, 26/5,
16/6).
Deelname aan deze cursus kost 48 euro. Leden
van Natuurpunt krijgen 10% en betalen 43,20
euro.
Wanneer
20/03/2018 van 19u30 tot 22u30
27/03/2018 van 19u30 tot 22u30
03/04/2018 van 19u30 tot 22u30
14/04/2018 van 14u00 tot 17u00
26/05/2018 van 14u00 tot 17u00
16/06/2018 van 14u00 tot 17u00
Afspraakplaats
Dakcafé Stadhuis Kortrijk (de excursies vinden
plaats in Zuid-West-Vlaanderen)
Papenstraat, 8500 Kortrijk
Begeleider
Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)
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EN TOEN WAREN ZE
MET MEER DAN 500 IN
INGELMUNSTER EN
IZEGEM…
HENDRIK DEBEUF

De enthousiaste bende van NP
De Buizerd
© Hendrik Debeuf
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Het ledenaantal bij Natuurpunt
afdeling De Buizerd schommelde
sinds jaren tussen 350 en 375.
Sinds enkele weken is de kaap van
500 leden overschreden, en daar
zijn we heel fier op.
Deze sterke stijging heeft te maken
met de opgezette wervingsac-

goed, Wallemote en Merelbos.
Het creëren van natuurzones helpt
ons bij het werven van leden, zo
zien we de grote respons van
nieuwe leden door de aankoop
van nieuw natuurgebied. Sponsors
van ons natuurgebied die nog geen
lid waren, werden lid en heel wat

tie door Natuurpunt zelf, maar
vooral ook door onze eigen eerste
aankoop van natuurgebied hier te
Ingelmunster. Robuuste natuur is
er niet in ons werkingsgebied, wel
een “groene long” langs de kanaalzone. De groene long ligt geprangd
tussen de industriezone Izegem en
de industriezone vanaf De Wantebrug Ingelmunster tot Ooigem sas.
Deze groene zone is heel belangrijk
in onze verstedelijkte regio en
wordt veel gebruikt door fietsers,
vissers, wandelaars. In deze zone
liggen tevens onze natuurgebieden;
verbonden door weiden, brede
bermen, parken.
Izegem zelf is gelukkig wel wat
rijker aan bosparken zoals Rhodes-

van onze leden bleven ook lid in
2017. Dit alles is niet onbelangrijk
want meer dan 500 leden hebben
is natuurlijk goed om horen, ze
behouden is nog belangrijker!

In de wandelgids “natuur van bie
oes” is een wandeling opgenomen langs deze groene long. De
oude centrumbrug is momenteel
afgebroken en errond is het nu een
grote werf. Binnen 2 jaar zal de
nieuwe brug af zijn en komt er natuurherstel in ’t Spoorwegdomein.
37 jaar is Natuurpunt – De Buizerd
reeds actief, nee, sleet zit er nog
niet op en samen met de meer dan
500 leden vliegen we straks 2018
binnen.
Voor onze afdeling zal het terug
een druk jaar worden. De plannen
voor de uitbouw van ons natuur-educatief centrum zijn zo
goed als af en naast onze “natuur
in” activiteiten organiseren we
terug de rommelmarkt en een
kruidenverkoop. Onze winsten uit
deze activiteiten gaan uiteraard
naar het project “5083C”. Centen
waren er aanvankelijk onvoldoende
om de eerste aankoop te financieren, maar de opgezette sponsoractie die van start ging in mei
2016 was meer dan een succes.
Zelfs nu nog wordt er geld gestort
op het project 5083C en maar
goed ook, want er werd een
nieuw compromis getekend
voor een volgende aankoop
langs de groene long. ■

ROMMELMARKT NATUURPUNT
DE BUIZERD - 24 EN 25 FEBRUARI INGELMUNSTER
Deze rommelmarkt is een echt begrip in de streek en wordt dit jaar
al voor de 33e keer georganiseerd. De opbrengst wordt gebruikt
voor de aankoop van natuur in Izegem en Ingelmunster.
Datum:
zaterdag 24 februari van 13.30u tot 18.30u en
zondag 25 februari van 10u tot 16u.
Waar:
Cultuurfabriek, voormalige O.L.V.-kerk, vlak bij
station, Kortrijkstraat 4, Ingelmunster
www.debuizerd.be

UIT DE VERENIGINGEN

15 NIEUWE NATUURGIDSEN
IN KORTRIJK
SUCCESVOLLE CURSUS AFGEROND

© Jan Desmet

Begin december mochten 15 nieuwe natuurgidsen in
het prachtige Hof te Coucx in Kortrijk hun diploma
“natuurgids” in ontvangst nemen.
De vorming natuurgids is een brede opleiding, gericht
op het herkennen, begrijpen en vertalen van de natuur.
De cursus omvatte veel natuurwandelingen in verschillende biotopen.
Na 30 activiteiten waarvan de helft excursies, een
projectwerk en een stagewandeling mogen zij zichzelf
natuurgids noemen. Een groot aantal zijn nu al actief als
gids of als medewerker in een afdeling van Natuurpunt.

Een pluim voor allen maar ook voor de twee coördinatoren Trees en Thijs die door hun aanpak een warme
groep wisten te smeden. Natuurpunt-CVN begeleidde
opnieuw een jaar lang deze lichting met veelal jonge
mensen.
De cursus werd ingericht met de medewerking van Natuurpunt Kortrijk, de Provincie West Vlaanderen (i.c. PSNC
De Gavers) en de stad Kortrijk.
Met Natuur.koepel vzw wensen we de nieuwe
gidsen veel succes toe! ■

DE SMOESTUINIER
Het is lastig. Je spuitende buur of kennis overtuigen om het zonder pesticiden te doen. Gelukkig
snelt Low Impact Man Steven Vroman ons te
hulp. Met zijn ecocomedyshow ‘ De Smoestuinier’ gaat hij samen met het publiek op zoek
naar de smoezen waarom zoveel mensen nog
schadelijke pesticiden gebruiken. En hij komt met
oplossingen!
Het resultaat? Een grappige ‘anti-smoesmanagementcursus’, zoals Steven het zelf graag noemt.
Doorspekt met weetjes, flauwe woordspelingen
(ja, Steven, we hebber er meer dan 3 geteld) én
schitterende meezingers.
Dat alles gebracht op zijn eigen komische manier,
waardoor je niet anders kunt dan ‘groen’ lachen.
In samenwerking met Stadlandschap Leie en
Schelde.

Vrijdag 2 maart om 20u bij
Unie der Zorgelozen, Pluimstraat 7, Kortrijk
Info: Velt.zwekor@gmail.com
Woensdag 14 maart
om 20u in het Provinciaal
Sport-en Natuurcentrum
De Gavers, Eikenstraat 131,
Harelbeke
Info: Robert Schouttetens
(056/71 86 12 of robert.
schouttetens@telenet.be)
Zaterdag 24 maart om
20u in CC De Steiger, Waalvest, Menen
Info: dewittedieter@yahoo.com

Klimop 1
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Propolis + planten + essentiële oliën

VOOR EEN WINTER
ZONDER ZORGEN

Basisingrediënt Propolis extract: 100% BIO moedertinctuur van propolis - Microbiologische zuiverheid gegarandeerd

info@mannavita.be - www.mannavita.be - www.propolis-winter..com

NIEUW IN KORTRIJK

Verpakkingsvrij winkelen
Rijselsestraat 51
8500 Kortrijk
www.zonder-meer.be

Thuislevering
mogelijk
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SAMENWERKING LOONT
Natuurpunt Zwevegem organiseerde samen met het gemeentebestuur van Zwevegem de ‘Dag van de Trage Weg’. Start- en aankomstplaats: het landbouwbedrijf
van Geert en Maureen Derycke-Holvoet in de Kannootdries in Sint-Denijs. Maureen
heette er ons in naam van haar hele gezin van harte welkom. Haar speech, waarin
ze de samenwerking tussen landbouw en natuur prees, raakte de aanwezigen. We
keren er graag nog eens op terug. Een inspirerende samenwerking!
Maureen, tijdens je verwelkoming
keerde je ver terug in de tijd. Jullie
waren wellicht bij de eersten die
samen met de natuursector aan
een gezamenlijk pad begonnen?

Maureen: Dat kan wel zo zijn.
Het is ondertussen meer dan 30
jaar geleden dat er plots heren bij
ons op het bedrijf stonden met de
vraag of ze een uilenbak in onze
loods mochten ophangen. Dat
bleken de mannen van de Kerkuilenwerkgroep van Natuurpunt.
Ik herinner me dat wij die avond
in bed over de uilenbak discussieerden. Het was toen zeker niet
vanzelfsprekend om als boer met
de natuurbeweging samen te werken. Eigenlijk waren we het er snel
over eens: het was geen probleem
om die uilenkast op te hangen, en
het was ons ook niet om de uil te
doen die in die kast zou wonen,
maar… (glimlacht) het waren al die
‘groene’ die eraan vast hingen waar
we ons een beetje zorgen om baarden. Toch slaagden we er langzaam
maar zeker en schoorvoetend in
om elkaar beter te leren kennen en
te begrijpen.
De uilen waren een opstapje. De
natuur zelf als verbinding. Ze deden het goed ook die uilen. Jullie
hadden na jaren van afwezigheid
het allereerste koppel kerkuilen
dat terug in Sint-Denijs kwam
wonen.

Maureen: Ja, en ondertussen
brengen de kerkuilen jaar na jaar uilenjongen groot. Soms zelf 2 rondes
per jaar. De Kerkuilenwerkgroep
komt de uilskuikens jaarlijks wegen
en ringen. Ons gezin raakte een
beetje vergroeid met ‘onze’ uilen.

Het is niet bij de uilen gebleven?

Maureen: Inderdaad. Na de uilen
worden nu ook de zwaluwnesten geteld. Wij vrijwaren hun
verblijfplaatsen en zo zijn er nog
altijd tientallen nesten aanwezig.
We hebben er ook baat bij. Die
beestjes slokken nogal een hoop
vliegen op! We probeerden bij de
uitbouw van ons landbouwbedrijf
ook te werken aan de integratie in
het landschap. We namen daartoe
contact op met Proclam, het provinciaal centrum voor landbouw en
milieu, een dienst van de provincie.
Na enig overleg maakten zij een
bedrijfsplan dat rekening hield met
de economische haalbaarheid,
het omliggende landschap en de
natuurwaarden. De groenaanleg
met nog meer streekeigen groen
werd toen met de hulp van een
sociaal tewerkstellingsinitiatief
gerealiseerd. Wij volgen al die
projecten op: ‘Boeren bouwen aan
landschappen’ in 2005, ‘Landbouwers en natuurbeheerders leren
van elkaar’ in 2009, ‘Eco² ‘ in 2010.
We zochten steeds naar overleg en
deelbare doelen. Al die verschillende projecten lagen ontegensprekelijk mee aan de basis van het
‘Stadlandschap Leie en Schelde’ dat
nu door de provincie is opgericht
en onder andere de opmaak van
de landschapsbedrijfsplannen aan
de landbouwers en de werking
rond Trage Wegen in de aanbieding geeft.
Er is inderdaad een hele weg
afgelegd. Recentelijk zie je ook
concrete veranderingen in het
landschap zelf. Ook daar krijgt de
natuur kansen.

Maureen: Landbouwers kunnen
beheerovereenkomsten afsluiten
en inderdaad, de akkerranden, de
houtkanten en het akkervogelproject zijn nu ook thema’s waar
landbouwers aan werken. Ook
hier gaan we beetje per beetje een
gezamenlijke weg op.
Het is dus niet toevallig dat jullie
de ‘Dag van de Trage Weg’ op
jullie bedrijf verwelkomen.

Maureen: Nee. Weet je, al die
contacten leidden al in 2008 tot
een eerste wandeling, met als
thema ‘Boer en natuur op scherp’.
Dat was toen ook mee georganiseerd door de provincie en Eddy
Loosveldt was toen gids op deze
wandeling.

YVES DE BOSSCHER

Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn geweest. Er zijn ook nog
wel eens thema’s waar de standpunten van landbouw en natuur
ver uit elkaar liggen.

Maureen: Dat is waar, maar onze
‘zoekende’ samenwerking bewijst
toch dat we ook hand in hand kunnen gaan, dat we win-win situaties
kunnen creëren voor elk van ons.
Samenwerking en overleg moeten
eigenlijk altijd deel uitmaken van
het proces. Zelfs met verschillende
doelstellingen en verschillende
partners kunnen we altijd wel iets
vinden om samen te doen. Wij
willen een ecologisch en rendabel
bedrijf zijn, een bedrijf waarbij
het respect voor mens én milieu
centraal staan. Die visie is mede
uit die boeiende samenwerkingen
ontstaan.
Dank je wel voor deze inkijk in
jullie modern landbouwbedrijf.
Verder naar elkaar luisteren en
samenwerken is dus de boodschap! ■
© Yves De Bosscher
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RED DE MAHIEUPEER

CROWDFUNDINGACTIE VOOR LAATSTE PERENBOOM VAN ZIJN SOORT
Een oude boom verplant je niet zomaar, dat horen we heel
vaak. Maar er zijn zo van die uitzonderingen. De fruitwerkgroep VELT Wevelgem Menen maakt graag een uitzondering voor een bijzonder, zeldzame peer hangend aan een
zeer statige uit de kluiten gewassen 100-jarige perenboom.

DIETER DEWITTE

© Pierre Ruysschaert
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De laatste van zijn soort, uit de tijd dat de vruchten gebruikt werden voor het vervaardigen van de
Sint-Corneliustaarten. De Mahieupeer is het buitenbeentje waarvoor de fruitwerkgroep een crowdfunding opricht.
In de vorige Klimop kon je uitgebreid kennis maken
met de fruitwerkgroep VELT Wevelgem Menen. Één
van onze doelstellingen is het pro actief op zoek gaan
naar oude, haast verdwenen fruitrassen. Deze zoektocht kende de laatste jaren een bijzondere wending.
Enkele jaren terug konden we met zekerheid het
appelras ‘Stropneuzen’ redden van de ondergang, er
was toen nog slechts 1 standplaats gekend van dit appelras. Opzoekingswerk leidde tot het vinden van een

dertiental verschillende standplaatsen. Dit opzoekingswerk was nog niet helemaal afgerond of er kwam een
volgend ras in ons vizier, de Mahieupeer.
In 2015 kwam ik via via op een ‘vergeten’ stukje Wevelgem. Boerderij De Valk werd voorheen uitgebaat
door Piet Dermauw. Het erf omvatte een boerderij,
een varkensstal, een aantal weides, een boomgaard en
akkers. De boomgaard trok m’n aandacht, deze droeg
vruchten waarvan wij in onze collectie alleen nog maar
jonge, niet vruchtdragende bomen beschikken. Ik
kwam in contact met de nieuwe eigenaars en mocht
wat vruchten plukken voor onze fruittentoonstelling
op Feest in de Boomgaard van 2015. In een weide
ontwaarde ik een zeer oude perelaar. Een uit de kluiten gewassen hoogstam die voor zijn leeftijd, hij moet
meer dan 100 jaar oud zijn, in een uitstekende conditie
verkeerd. Het curieuze kantje in mezelf was uiteraard
gewekt. Bij navraag bij onze voorzitter, Bart Vanden
Hove, bleek het om de Mahieupeer te gaan. Spontaan
antwoordde ik ‘Aja, de Saint-Mathieu’. Neen, het
betreft de Mahieupeer wist Bart me te vertellen. Een
groot deel van de boerderij werd verkocht. De enige
overgebleven Mahieupeer dreigt ook hier verloren te
gaan door het optrekken van woningen op het perceel
waar de boom momenteel staat. De nieuwe eigenaars
van het perceel staan de boom met plezier af en vragen hiervoor geen bijdrage.
Opzoekingswerk was aan de orde. Hoe zit dat met
Mahieu en Saint-Mathieu… Een artikel over de
Mahieupeer van de Nationale Boomgaardenstichting
hielp ons op weg. Het artikel werd door Ludo Royen
geschreven naar aanleiding van het opstellen van het
boek ‘Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen’ en
verscheen in ‘Pomologia 2007/1 p13-17’. Het zou
de peer zijn die aangewend wordt om de in Aalbeke
vermaarde Sint-Corneliustaarten te vervaardigden.
In Aalbeke wordt ieder jaar het patroonsfeest van
Sint-Cornelius gevierd met een Noveen. Al honderden
jaren worden dan speciale taarten en koeken, de zogenaamde Corneliustaarten en –koeken, gebakken en
verkocht aan de pelgrims. Deze taarten werden vroeger steeds gebakken met de stoofpeer, Mahieupeer.
Consumptie: september, oktober, zeker niet langer.
De huidige standplaats te Wevelgem is slechts luttele
kilometers verwijderd van Aalbeke alwaar dit perenras
zijn oorsprong kent. Dit geeft aan dat deze boom een
restant is van een, in deze streek, eens zeer veelvuldig
aangeplante variëteit. Op vlak van streekgebonden
erfgoed is deze boom een uiterst zeldzame factor die
zeker en vast het behouden waard is.
En hoe zit het dan met die Saint-Mathieu? Binnen ons
netwerk hebben we een groot aantal fruitliefhebbers en
-kenners ter zake aangesproken. Allen verwijzen ze naar
de Saint-Mathieu. Als we hen zeggen dat we niet deze
bedoelen dan verwijzen ze naar de peer Wilma. Een
peer gewonnen via kruisbestuiving door Willy Mahieu in
de jaren 1990. We zetten de drie even op een rijtje
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Saint-Mathieu
© Dieter Dewitte

1.

Mahieupeer
© Dieter Dewitte

2.

1. Saint Mathieu: typisch Noord-Frans, bewaartijd eind oktober en krijgt een diep rodere
blos dan de Mahieupeer.
2. Mahieupeer: oorsprong te Aalbeke: plukrijp
september; bewaartijd begin oktober.
3. Wilma: gewonnen door Willy Mahieu: plukrijp september, eetrijp van januari tot maart.
Ons opzoekingswerk toont aan dat er naast de gelijkenissen ook een pak doorslaggevende verschillen zijn.
Toegegeven, meng Mahieuperen en Saint-Mathieuperen door elkaar, op zicht haal je er geen verschil uit.
Wanneer je echter de peren bewaart zal je merken
dat de Saint-Mathieu een aantal weken langer bewaart.
Maar proeven geeft de grote doorslag. Alain Rondia,
verantwoordelijke bij het onderzoekcentrum te Gembloux, was heel duidelijk in z’n oordeel. De door ons
aangeboden Mahieuperen bleven Saint-Mathieu tot hij
er eentje proefde. Na het proeven was hij, als grote
kenner, zeer formeel. Dit is een andere peer dan de
Saint-Mathieu. In 2018 gaan we verder in overleg met
het onderzoekscentrum te Gembloux.
We kunnen dus kort samenvatten als volgt.
In Wevelgem staat een meer dan 100 jaar oude perenboom - een uit de kluiten gewassen drager van de
perensoort Mahieupeer. Een perenras met oorsprong
in Aalbeke dat vanouds gebruikt werd bij het vervaardigen van de Sint-Corneliustaarten. Het betreft de
laatst gekende standplaats van het perenras. De fruitwerkgroep van VELT Wevelgem-Menen zet een actie
op om de boom, zijn geschiedenis en de Sint-Corneliustaarten te bewaren. Dit door de perenboom, die
stamt uit de tijd dat de peren nog aangewend werden
voor het vervaardigen van de Sint-Corneliustaarten,
te verplanten naar de boomgaard in Provinciedomein
Bergelen.
Voor het verplanten van de perenboom is er 3500 tot
5000 euro nodig.
Momenteel richten we onze pijlen op het verzamelen
van de nodige middelen voor het verplanten van deze
boom. Daarnaast blijven we opzoekingswerk allerhande verrichten. Er zijn vele contacten omtrent de
Mahieupeer. De heemkundige kring Wibilinga onder-

Wilma
© Daniel Willaeys

3.
steunt ons bij het opzoekingswerk rond Boerderij De
Valk, alwaar de boom nu staat. Er is interesse vanuit de
tuinbouwschool te Kortrijk, vanuit Vives Roeselare,…
Het blijven boeiende en intensieve tijden…
En daarna? Naast het verplanten van de boom willen
we als fruitwerkgroep het verhaal van de boom naar
het brede publiek brengen. Dit door middel van het
bundelen van alle informatie, gaande van interviews
tot archiefopzoekingen te bundelen in een brochure.
Daarnaast is het de bedoeling dat er in het Provinciedomein Bergelen een aantal educatieve pakketten
uitgewerkt worden, gericht op leerlingen basis en secundair, bezoekers van het provinciedomein Bergelen,
de fruitliefhebber.
Help jij mee? Om de verhuis te financieren richt de
fruitwerkgroep een crowdfunding op. Wil je bijdragen aan
het redden van de boom? Neem een kijkje op https://
beweegt.velt.be/fruitgroepwevelgemmenen/4136/mahieupeer. Je vindt er ook een link naar een brochure met
verdere uitleg en verdieping. ■
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Natuur.koepel vzw
Natuurpunt Avelgem
Natuurpunt De Buizerd vzw
Natuurpunt De Vlasbek vzw
Natuurpunt Gaverstreke
Natuurpunt Kortrijk
Natuurpunt Krekel Anzegem
Natuurpunt Waregem
Natuurpunt Wevelgem-Menen
NPZ Natuurpunt Zwevegem

NK
NPA
NPDB
NPDV
NPGS
NPK
NPKA
NPW
NPWM

VELTH VELT
VELTK VELT
VELTW VELT
VELTZ VELT

Harelbeke-Kuurne-Waregem
Team Eetbaar Kortrijk
Wevelgem-Menen
Zwevegem-Kortrijk

HYLA

Amfibieën- en reptielenwerkgroep
Insectenwerkgroep
Werkgroep Geologie en
Landschap
Werkgroep Mycologia
Steenuilenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Vogelwerkgroep
Zoogdierenwerkgroep
Werkgroep Trage Wegen
Bijenwerkgroep
Sol Suffit
Steenuilenwerkgroep
Werkgroep Natuurfotografie

IWG
GEO
MYC
SWG
PWG
VWG
ZWG
WGTW
BWG
SOL
SWG
WNF

WOENSDAG 3 JANUARI

ZOEKTOCHT NAAR PADDENSTOELEN IN
NATUURRESERVAAT DE KLEIPUTTEN IN
KORTRIJK - MYC
INFO:

Zie blz. 33

ZATERDAG 6 JANUARI
WERKNAMIDDAG - NPDB

Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat,
Ingelmunster
13:30 – 16:30
Vooral knotten wilgen in het kader van
“Bewilg het Landschap”
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)

WAAR:

WANNEER:
WAT:

ZONDAG 7 JANUARI

NIEUWJAARSWANDELING - NPWM
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15:00 - 17:00
Nieuwjaarswandeling in Bergelen
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of jozefbousse@natuurpuntwevelgem-menen.be)

ZATERDAG 13 JANUARI

ALBANIË MET DE FIETS: REISVERSLAG VAN
EEN TREKTOCHT DOOR EUROPA’S ARMSTE
LAND - NPW
INFO:

Zie blz. 57

ZONDAG 14 JANUARI

NIEUWJAARSWANDELING ASTENE - NPW

Leieoever, Deinze
14:00 - 17:00
Deze keer gaat onze klassieke nieuwjaarswandeling door te Astene (Deinze). We
wandelen langsheen de oude Leiearm en
passeren o.a. Vosselare put. We stappen
een uur of twee (zo’n 6,5 km) en genieten
nadien van een drankje om het nieuwe jaar
goed te starten. Trek een warme jas en je
stapschoenen aan (of laarzen bij nat weer),
zoek je muts en je handschoenen en kom af!
Inschrijven vooraf is niet nodig.
INFO: Peter Depodt (0472/33 31 24 of depodt@
scarlet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

LANDSCHAPSWANDELING - NPK

Kooigemplaats, bij de kerk, Kooigem
Om 14:30
Om de winterse kou te trotseren stappen
we flink door. Intussen genieten we van het
prachtig glooiende landschap rond Kooigem.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

54

•

NIEUWJAARSWANDELING EN LAV - NPA

Meersstraat 45, Avelgem
9:00 - 11:00
Deze prachtige winterwandeling, onder
leiding van Dirk Libbrecht, gidst u door het
prachtige landschap van onze Scheldemeersen. Na afloop kan je genieten op ons terras
of binnen bij de houtkachel van een hapje en
een drankje, aangeboden door Natuurpunt
Avelgem. Tijdens dit gezellige moment vindt
ook de lokaal algemene vergadering plaats
en zal het bestuur worden voorgesteld.
Nadien staan de mensen van ons bestuur
klaar voor een gezellige babbel, en ter uwer
beschikking voor een antwoord op al uw
vragen mbt het reilen en zeilen binnen onze
vereniging.De wandeling heeft een afstand
van zo’n 7 km. Stevig schoeisel wordt aanbevolen.
INFO: Tom Beirlaen (tombeirlaen@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

WOENSDAG 17 JANUARI

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zie blz. 33

VRIJDAG 19 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE EN AV - VWG

NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
WANNEER: 20:00 - 23:00
WAT: Naar goede gewoonte starten we ons
werkjaar met een algemene ledenvergadering waar we het bestuur voor 2018 kiezen,
het financieel verslag goedkeuren en onze
activiteitenkalender voor 2018 officieel
voorstellen. Daarnaast blikken we even
terug op het voorbije jaar, wagen we ons
aan een mysteriequiz en sluiten we de avond
af met een nieuwjaardrink, zodat we samen
het nieuwe jaar goed inzetten.
INFO: Christoph Wintein (0498/74 46 60 of
wintein.christoph@gmail.com)
WAAR:

ZATERDAG 20 JANUARI

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
HELKIJNBOSJE MAAIEN EN SNOEIEN - NPZ

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
We werken vandaag aan het Helkijnbosje maaien randen en snoeiwerk
INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

BEHEERWERKEN VILLAPLASJES IN GAVERS +
NIEUWJAARSRECEPTIE - NPGS

Verzamelen parking Oost van de Gavers,
einde Meersstraat, Harelbeke
WANNEER: 9:00 - 12:00
WAT: We beginnen het nieuwe werkingsjaar met
beheerswerken in de Villaplasjes. Nadat
we onze handen uit de mouwen hebben
gestoken, zetten we het nieuwe jaar in met
WAAR:

INFO:

een hapje en een drankje.
Bart Lemey (0474/51 67 65 of bart.lemey@
gmail.com)

WERKNAMIDDAG - NPDB

Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat,
Ingelmunster
WANNEER: 13:30 – 16:30
WAT: Vooral knotten wilgen in het kader van
“Bewilg het Landschap”
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)
WAAR:

VRIJWILLIGERSDAG - NPK

NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
WANNEER: 10:00 - 12:00
WAT: Heb je zin om Natuurpunt Kortrijk met
concrete zaken te helpen? Ben je sterk in
organiseren, snoeien en planten, de nieuwe
media, financieel beheer, soep, broodjes of
hapjes maken, of iets anders? Kom dan naar
onze kennismakingsochtend voor vrijwilligers. De koffie staat klaar!
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
WAAR:

ZONDAG 21 JANUARI

ROOFVOGELWANDELING - NPZ

Kerk van Sint-Denijs, Sint-Denijsplaats,
Sint-Denijs
14:00 - 17:00
We gaan samen op zoek naar sperwer,
buizerd, smelleken en andere speciallekes.
INFO: Yves De Bosscher ( 0478/23 12 33 of yves.
debosscher@gmail.com)

WAAR:

WANNEER:
WAT:

WINTERWANDELING OOIGEMBOS-OUDE
LEIE, BAVIKHOVE - PLAATSEBEEKVALLEI NPDV

Vlaskouter 1, Kuurne
14:00 - 17:00
We gaan onder begeleiding van onze gids op
winterse natuurwandeling in de Leievallei.
Stevige wandelschoenen of laarzen zijn
aanbevolen.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

WINTERWANDELING - WNF
INFO:		
Zie blz. 38

DONDERDAG 25 JANUARI

FRUITBOMEN SNOEIEN – ENTEN - VELTZ

Vergaderzaal UBUNTU, Blokkestraat 29a te
Zwevegem (achteraan de gemeentepuntparking)
WANNEER: 20:00 - 22:00
WAT: “Reis doorheen de fruitboom” door Dieter
Dewitte: planten, snoeien, enten, boomvormen
INFO: martin.raepsaet@skynet.be
WAAR:

Voor allerhande
doeleinden wordt nog
steeds al te gemakkelijk naar pesticiden
gegrepen, terwijl tal van
studies aantonen dat
veel van deze goedjes
schadelijk zijn voor
mens, dier, milieu en
water. Daarom lanceerde de Vereniging voor
Ecologisch Leven en
Tuinieren – of kortweg
Velt – de campagne
‘2020 pesticidevrij’. Met
deze campagne wil velt
tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken
zien verdwijnen.
Met het Stadlandschap Leie en Schelde
ondersteunen we graag
deze nobele ambitie.
Samen met de regionale
Velt-afdelingen hebben
we daarom een jaarprogramma uitgewerkt
dat volledig in het teken
staat van ecologisch en
pesticidevrij tuinieren.
Met een mini-tournéé
van ludieke ‘Smoestuinshows’ door Steven
Vromman, een reeks
van boeiende workshops en inspirerende
ecotuindagen, hopen we zoveel mogelijk mensen te kunnen overtuigen om het pesticidegebruik in de regio tot nul te helpen reduceren. Doe je ook mee? Bekijk hieronder ons jaarprogramma voor 2018!

AC T I V I T E I T E N
Beheerwerken: aanleggen van een takkenwal
INFO: Dirk Naert (0489/23 30 76 of dirknaert@
pandora.be)
WAT:

FRUITBOMEN SNOEIEN WINTERSNOEI VELTW

Boomgaard Poelenbos, Reutelstraat, Wevelgem
WANNEER: 9:00 – 12:00
WAT: Snoeien leer je niet uit een boekje. We
snoeien in onze boomgaard Poelenbos in
GO De Startbaan. Kom gerust langs en we
leren je de kneepjes van het vak. Boomgaard Poelenbos werd aangeplant in 1999.
Doorheen de tijd werd er steeds bijgeplant
waardoor we een volledig gamma snoeien
kunnen aanleren, tonen en uitvoeren. We
tonen op een zeer duidelijke manier hoe je
wintersnoei toepast op deze boomgaard.
Zowel oudere als jonge hoogstambomen,
halfstammen en een haagvorm. Na de
inleiding ga je zelf aan het snoeien. Voorzie
een snoeischaar en aangepaste kledij en
schoenen. Hou voor de zekerheid qua data
onze website en facebookpagina in het oog.
Andere data: 10/2 en 17/2.
INFO: Dieter Dewitte (0479 445 451 of dewittedieter@yahoo.com)
WAAR:

ZONDAG 4 FEBRUARI

WANDELING MOSSEN EN KORSTMOSSEN NPWM

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15:00 - 17:00
Wandeling mossen en korstmossen met
gids Joseph Iserbyt
INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of jozefbousse@natuurpuntwevelgem-menen.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

NIEUWJAARKE ZOETE - NPKA

OC Kaster, Groeningestraat 2, Kaster
Om 14:30
Nieuwjaarke zoete, het varken heeft 4
voeten, 4 voeten en ne staart, is dat geen
koekje waard? Het is een wandeling voor
het ganse gezin van ongeveer 5 km, en na
de wandeling …. Njam njam, dan smullen
we van de (panne)koekjes!
INFO: Pol Deweer (0497/40 79 93 of pol-deweer@hotmail.com)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

DINSDAG 6 FEBRUARI
VRIJDAG 26 JANUARI
STARTVERGADERING - NPDB

Bib, Schoolstraat 35, Ingelmunster
19:30
Reisverslag natuurparken Zuid- West
Amerika (Fam.Vlaeminck, Staelens) +
afdelingsnieuws
		
Met aansluitend receptie.Ook symphatisanten zijn meer dan welkom.
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)
WAAR:
WANNEER:
WAT:

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN BREUGELMAALTIJD - NPWM

Dorpshuis, Plaats, Rekkem
Om 19:30
Algemene ledenvergadering van Natuurpunt Wevelgem-Menen met Breugelmaaltijd.
INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of jozefbousse@natuurpuntwevelgem-menen.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 27 JANUARI

VOGELS VOEREN EN BELOEREN - NPGS
INFO:

Zie blz. 28

VOGELTELWEEKEND - NPK

NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
WANNEER: 8:30 - 12:00
WAT: Welke vogels bezoeken jouw tuin? Hoe
kan je de vogels door de winter helpen?
Leer er alles over op onze kindvriendelijke
vogeltelochtend. Met onze verrekijkers,
telescopen, zoekkaarten en gidsen, gaat
vogels herkennen makkelijk.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
WAAR:

SNOEIEN VAN KLEINFRUIT - VELTW
WAAR:
WANNEER:
WAT:

Diëgo Naeyaert, Lagestraat 24, Wevelgem
9:30 - 11:30
In een redelijk klein oppervlakte kan je bij
Diëgo heel veel verschillend kleinfruit vinden. Zijn grootste troef is zijn assortiment
druiven. Daar is hij natuurlijk heel trots op. Je
kon het grootste deel nog zien op ons feest
in de boomgaard.

INFO:

Katrien Opsomer (056-53 03 21 of bart.
katrienvdhop@edpnet.be)

ZONDAG 28 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE EN UITREIKING KLIMOP.AWARD - NK
INFO:

Zie achterflap

DINSDAG 30 JANUARI

CURSUS GRASSEN, CYPERGRASSEN, RUSSEN
DEEL 1 - PWG
INFO

Zie blz. 35

WOENSDAG 31 JANUARI
NATUURFOTOBABBEL - WNF
INFO:

Zie blz. 38

VRIJDAG 2 FEBRUARI

ALGEMENE VERGADERING ZOOGDIERENWERKGROEP -ZWG
INFO:

Zie blz. 54

ZATERDAG 3 FEBRUARI

ALGEMENE LEDENVERGADERING NATUURPUNT DE VLASBEK VZW - NPDV

Oudstrijderslaan 3, Kuurne
17:00 - 18:30
Algemene ledenvergadering van NP De
Vlasbek vzw en fotovoorstelling van activiteiten uit 2017.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM
- NPW

Weimeers, toegang via Oude spoorwegberm, Meerstraat, Zulte
WANNEER: 9:00 - 15:00
WAT: Tijdens de eerste beheeractiviteit van
het nieuwe jaar gaan we verder met het
knotten van wilgen op de Weimeers. Drank
en versnaperingen worden voorzien. Zorg
voor aangepaste kledij en stevig schoeisel.
INFO: Peter Depodt (0472/333 124) of Frederic
Piesschaert (0472/525 974)
WAAR:

BEHEERWERKEN KANAALBOS IN STASEGEM
- NPGS
WAAR:
WANNEER:

Verzamelen einde Bosdreef, Harelbeke
9:00 – 12:00

CURSUS GRASSEN, CYPERGRASSEN, RUSSEN
DEEL 2 - PWG
INFO:

Zie blz. 35

WOENSDAG 7 FEBRUARI

PADDENSTOELENTOCHT IN HET DOMEIN
WALLEMOTE-WOLVENHOF - MYC
INFO:

Zie blz. 33

ZATERDAG 10 FEBRUARI

BEHEERWERKEN: SPOORWEG MOEN - NPZ

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
Beheerwerken: spoorweg Moen: hakhoutbeheer
INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 10 FEBRUARI
WERKNAMIDDAG - NPDB

Natuurreservaat Kikkerpaaiplaats, Trakelweg
( aan Aquafin), Ingelmunster
WANNEER: 13:30 - 16:30
WAT: Hakhout kappen, knotten wilgen in het
kader van “Bewilg het Landschap”
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)
WAAR:

UILENWANDELING ROND VICHTE – VWG
INFO:

Zie blz. 28

ZONDAG 11 FEBRUARI

LANDSCHAPSWANDELING + ALGEMENE
VERGADERING - NPK

OC Rollegem, achter de kerk, Rollegem
14:30 - 16:30
Om 14u30 verkennen we het Rollegemse
platteland. Vanaf 16U30 verwachten we je
voor een drankje en onze jaarvergadering.
We blikken even terug en kijken vooral uit
naar het volgende werkjaar.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

VRIJDAG 16 FEBRUARI

ZUIDELIJK AFRIKA - REISVERHALEN - VWG
WAAR:
WANNEER:
WAT:

De Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
20:00 - 23:00
We krijgen niet één reisverhaal te horen,
maar drie! Yves, Anne, Christoph en Kristof
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AC T I V I T E I T E N
hebben elk een ander deel van zuidelijk Afrika bezocht en laten ons meegenieten van
hun reis, aan de hand van straffe verhalen en
prachtige foto’s.
INFO: Christoph Wintein (0498/74 46 60 of
wintein.christoph@gmail.com)

ZATERDAG 17 FEBRUARI

LEDENFEEST NATUURPUNT ZWEVEGEM NPZ

Rodewilgenstraat 6, Sint-Denijs
16:00 - 23:00
Ledenfeest en Algemene Vergadering.
Programma: 16u Start wandeling - 18u Ontvangst in Ter Streye - 19u officieel gedeelte.
INFO: Bavo De Clercq (056/75 40 79 of bavo.
de.clercq@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

BEHEERWERKEN VILLAPLASJES - NPGS

Verzamelen parking Oost van de Gavers –
einde Meersstraat – Harelbeke
WANNEER: 9:00 – 12:00
WAT: Beheerwerken
INFO: Bart Lemey (0474/51 67 65 of bart.lemey@
gmail.com)
WAAR:

ZONDAG 18 FEBRUARI

WANDELING “TRAGE WEGENPAD KERKHOVE” - NPA
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

Oudenaardsesteenweg 589, Kerkhove
14:00 - 17:00
Trage wegen wandeling in Kerkhove
Pol Wannyn (polwannyn@skynet.be)

WOENSDAG 21 FEBRUARI

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zie blz. 33

DONDERDAG 22 FEBRUARI
LEZING NICK MEYNEN - NK
INFO:

Zie blz. 16

VRIJDAG 23 FEBRUARI, ZATERDAG 24 FEBRUARI, ZONDAG 25
FEBRUARI

ROMMELMARKT NATUURPUNT DE BUIZERD
- NPDB
INFO:

Zie blz. 48

DONDERDAG 22 FEBRUARI

HORMOONVERSTOORDERS - MICROPLASTICS - VELTZ

Vergaderzaal UBUNTU, Blokkestraat 29a te
Zwevegem (achteraan de gemeentepuntparking)
WANNEER: 20:00 - 22:00
WAT: Gezondheidsrisico’s en ecologische gevolgen:
door Chris Dutry
INFO: Velt.zwekor@gmail.com
WAAR:

ZATERDAG 24 FEBRUARI

BEHEERWERKEN: ONDERHOUD VAARTTALUD WEST MOEN - NPZ

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Onderhoud Vaarttalud West te Moen
INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

FRUITBOMEN SNOEIEN WINTERSNOEI VELTW

Boomgaard Provinciedomein Bergelen,
Rijksweg, Gullegem
WANNEER: 9:00 – 12:00
WAT: Snoeien leer je niet uit een boekje. We
snoeien in onze boomgaard in Provinciedomein Bergelen ter hoogte van NEC De
Rand. Kom gerust langs en we leren je de
kneepjes van het vak.Boomgaard Bergelen
werd aangeplant in 2009. We tonen op een
zeer duidelijke manier hoe je vormsnoei
toepast op deze jonge hoogstambomen.
Na de inleiding ga je zelf aan het snoeien.
Voorzie een snoeischaar en aangepaste kledij
en schoenen. Hou voor de zekerheid qua
data onze website en facebookpagina in het
oog.Andere data: 3/3 en 10/3.
INFO: Dieter Dewitte (0479 445 451 of dewittedieter@yahoo.com)
WAAR:

ZONDAG 25 FEBRUARI

DAGSTAPPER DE PANNE EN WESTHOEKRESERVAAT - NPW

Joggingpiste Waregem, Zuiderlaan 20,
Waregem
WANNEER: 8:00 - 18:00
WAT: Onze stilaan traditionele dagstaptocht
gaat deze keer door aan zee. We rijden
kostendelend naar De Panne en laten onze
wagens achter bij het bezoekerscentrum De
Nachtegaal. We maken een wandeling van
een goede 20 km aan een rustig tempo en
WAAR:
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hebben uiteraard erg veel aandacht voor
alles wat de natuur ons in de winter aan zee
te bieden heeft. Het Westhoekreservaat,
het Calmeynbos, de Houtsaegerduinen,
de Oosthoekduinen en de Doornpanne
passeren de revue. Na 6 à 7 uur wandelen
zijn we terug bij de auto’s. Zorg voor gepast
schoeisel, picknick en drinken voor ‘s
middags en voor onderweg en gepaste kledij.
We vertrekken om 8 u aan de joggingpiste
van Waregem. Inschrijven bij Patrick.Vandenbussche2@pandora.be of bij Peter.
INFO: Peter Depodt (0472/33 31 24 of depodt@
scarlet.be)

KLIMAATWANDELING - NPK

Plein (bij de tribune & kiosk), Kortrijk
Om 14:30
Naar aanleiding van de Klimaatweek organiseren we samen met de Stad Kortrijk een
duurzame wandeling in het centrum.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

DINSDAG 27 FEBRUARI

MILIEUAVOND: VOEDING,ONS PROBLEEM!
“VOEDING OM OVER NA TE DENKEN” - NPDV
Brugsesteenweg 309, Kuurne
19:30 - 22:30
Over ons voedsel heeft iedereen tegenwoordig een mening. Tegenwoordig wordt
er genoeg voedsel geproduceerd om 1,5
keer de huidige wereldbevolking te voeden
en toch hebben zoveel mensen honger. De
nieuwe voedingsdriehoek staat in vergelijking
met de oude op z’n kop. De verhouding
tussen plantaardig en dierlijk voedsel draait
in het voordeel van het plantaardig voedsel.
Hoe kan dat? Kan het anders en beter? Hoe
kunnen we de voedseloverschotten verminderen en het beter verdelen? Natuurpunt
De Vlasbek wil samen met de Gezinsbond
en Velt een antwoord geven op die vragen.
We voorzien (h)eerlijke hapjes! Inkom:8
euro; vooraf inschrijven!
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

VRIJDAG 2 MAART

AVOND NATUURFOTOGRAFIE - NPDV

Brugsesteenweg 309, Kuurne
19:30 - 22:00
Jaarlijkse avond natuurfotografie in
samenwerking met fotocollectief Retina.
We genieten van het werk van een viertal
fotografen. Deuren open om 19u3, start
voorstelling om 20u. Inkom: 5 euro.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

VRIJDAG 2 MAART

COMEDY ‘DE SMOESTUINIER’ - VELT
INFO:

Zie blz. 49

VRIJDAG 2 MAART - ZONDAG 4
MAART
TUINXPO KORTRIJK - NPK
WAAR:
INFO:

Kortrijk XPO
Bezoek de stand van Natuurpunt Kortrijk op
TuinXPO

ZATERDAG 3 MAART

WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG - NK
INFO:

Zie blz. 46

BEHEERWERKEN KANAALBOS IN STASEGEM
- NPGS
WAAR:
WANNEE:R
WAT:
INFO:

Verzamelen einde Bosdreef, Harelbeke
09:00 – 12:00
Beheerwerken: zwerfvuil opruimen
Dirk Naert (0489/23 30 76 of dirknaert@
pandora.be)

ZONDAG 4 MAART

WANDELING GEOLOGIE - NPWM
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15:00 - 17:00
Wandeling geologie met gids Erwin Decoene
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of jozefbousse@natuurpuntwevelgem-menen.be)

MAANDAG 5 MAART

ALGEMENE VERGADERING NATUURKOEPEL
- NK
INFO

volgt in Klimop.flits

WOENSDAG 7 MAART

PADDENSTOELENRIJKDOM IN DE GAVERS MYC
INFO:

Zie blz. 33

ZATERDAG 10 MAART

ALBANIË MET DE FIETS: REISVERSLAG VAN
EEN TREKTOCHT DOOR EUROPA’S ARMSTE
LAND - NPW
INFO:

Zie blz. 57

ZONDAG 11 MAART

LANDSCHAPSWANDELING - NPDV

Vlaskouter 1, Kuurne
14:00 - 17:00
Ontdek de Natuur van bie oes” We
bezoeken het Stadsrandbos Marionetten
in Kortrijk. Een nieuw stuk natuur in volle
ontwikkeling.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

GELEIDE WANDELING - NPDB

Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat,
Ingelmunster
9h30 - 12h00
De winter verlaat stilaan het land en de lente
begint komt eraan.
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)

WAAR:

WANNEER:
WAT:

PRAKTIJK ENTEN VAN FRUITBOMEN - VELTZ
Nieuwstraat 135, Wevelgem
14:00 - 17:00
Praktijk ten huize van Dieter Dewitte;
samenrijden kan na afspraak met Martin
INFO: martin.raepsaet@skynet.be

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZONDER MOS GEEN BOS - NPK

SG Kleiputten (hoek Schaapsdreef en
St.-Denijseweg), Kortrijk
WANNEER: Om 9:30
WAT: Mossen mogen dan klein en onopvallend zijn,
ze zijn van levensbelang. Wedden dat we op
deze wandeling meer dan twintig soorten
mos vinden?
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
WAAR:

DINSDAG 13 MAART

PLANTEN MET EEN VERHAAL - PWG
INFO:

Zie blz. 33

WOENSDAG 14 MAART

COMEDY ‘DE SMOESTUINIER’ - VELT
INFO:

Zie blz. 49

ZATERDAG 17 MAART

BEHEERWERKEN VILLAPLASJES - NPGS

Verzamelen parking Oost van de Gavers,
einde Meersstraat, Harelbeke
WANNEER: 9:00 - 12:00
WAT: Beheerwerken
INFO: Bart Lemey (0474/51 67 65 of bart.lemey@
gmail.com)
WAAR:

ZONDAG 18 MAART

WANDELING “OOIGEM - OUDE LEIE - BAVIKHOVE” - NPA

Munkenhofdreef, Ooigem
14:30 - 17:30
Voor deze wandeling verplaatsen we ons
richting Oude Leie. We leren deze prachtige
streek kennen onder leiding van Yann Feryn
en Dirk Libbrecht. Afspreken doen we in
Ooigem, op het einde van de Munkenhofdreef. Wie wil carpoolen kan om 14u
terecht op de parking achter de kerk in
Avelgem.
INFO: Pol Wannyn (polwannyn@skynet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

PRILLE VOORJAARSBLOEIERS IN HET ST. ARNOLDUSPARK - NPKA

Parking Sint-Arnolduspark, Vital Moreelsplein, Anzegem
WANNEER: Om 14:30
WAT: Na de rust tijdens de winter schieten de
prille voorjaarsbloeiers als eerste in actie om
moeder aarde te tooien met hun bloemen.
Dat willen wij niet missen, samen met de gids
Erik gaan we genieten van de massale bloei
van bosanemonen en andere voorjaarsbloeiers.
INFO: Eric Cooman (069/66 15 60 of erik.
cooman@fulladsl.be)
WAAR:

DINSDAG 20 MAART

START CURSUS WILDE BIJEN - NK
INFO:

Zie blz. 47

WOENSDAG 21 MAART

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zie blz. 33

AC T I V I T E I T E N
ZATERDAG 24 MAART

BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM
- NPW

Weimeers, toegang via Oude spoorwegberm, Meerstraat, Zulte
WANNEER: 9:00 - 12:00
WAT: We gaan verder met het knotten van wilgen
op de Weimeers. Drank en versnaperingen
worden voorzien. Zorg voor aangepaste
kledij en stevig schoeisel.
INFO: Peter Depodt (0472/333 124) of Frederic
Piesschaert (0472/525 974)
WAAR:

ZWERFVUILACTIE - NPKA

Ommersheimplein, Vichte
Om 9:00
Zwerfvuilactie ism. Minaraad Anzegem. De
gemeente voorziet ons van het nodige materiaal en dan kunnen we aan de slag. Ieder
ruimt een gebied naar keuze op. Nadien
verzamelen we terug aan het Ommersheimplein en trakteert de gemeente met
een drankje.
INFO: Patriek Vaneeckhout (0498/17 68 25 of
Patriek.Vaneeckhout@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

WEST-VLAAMSE PLANTENDAG

PTI Kortrijk, Condédreef, Kortrijk
/
Bezoek deze interessante plantenbeurs
op een schitterende locatie. En vergeet niet langs te gaan bij de stand van
Natuurpunt Kortrijk of de Bijenwerkgroep
Zuid-West-Vlaanderen.
INFO: Binnenkort in de Klimop.flits

WAAR:
WANNEER:
WAT:

natuurfoto’s genomen in Kuurne maken we
een selectie voor de tentoonstelling “Natuur in Kuurne” t.g.v.Kuurne Ommeganck.
Op de startdag verneem je alles over deze
activiteit en wie weet kan je direct aan de
slag in De Groene Long van Kuurne.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WANDELING BONTE OS - NPGS

Bonte Os - Ingang nabij Waregemstraat 274
– Deerlijk
WANNEER: 10:00 – 12:00
WAT: Een educatieve wandeling doorheen ons
natuurgebied de Bonte Os. Onder begeleiding van een natuurgids gaan we op stap
doorheen het mooie gebied en ontdekken
we wat er tijdens het voorjaar allemaal
groeit en bloeit in onze kleine natuurparel!
INFO: Bart Goethals (0477/26 72 23 of bart_
goethals@hotmail.com)
WAAR:

ZATERDAG 14 APRIL
DOE-DAG - VELTZ

Hoeve Mike en Katrien, Stedestraat 71 te
Zwevegem
WANNEER: 14:00 – 17:00
WAT: Actieve familiedag met geefplein, repaircafé,
wafelbak, broodbakken, kinderactiviteiten,
…
INFO: Velt.zwekor@gmail.com
WAAR:

ZONDAG 15 APRIL

WERKVOORMIDDAG - NPDB

Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat,
Ingelmunster
WANNEER: 9h30 – 12h00
WAT: Allerhande kleine beheerswerken
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)
WAAR:

GELEIDE WANDELING - NPDB

Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat,
Ingelmunster
WANNEER: 9:30 – 12:00
WAT: Op zoek naar amfibieën.
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)
WAAR:

OPEN POORT NAMIDDAG MANDELHOEK NPDB
WAAR:

Ingelmunster
13:30 – 17:00 (doorlopend)
Vrij wandelen in het reservaat ( helaas
honden niet toegelaten) infobordjes zijn uw
gids. Ook gaan we de natuureducatieve toer
op met doe activiteiten voor zowel de jeugd
en ouders. Achteraf kan bijgepraat worden
met een drankje in het “Schuttershuisje”.
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of info@
debuizerd.be)

WANNEER:
WAT:

WOENSDAG 18 APRIL

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zie blz. 33

Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat,

COMEDY ‘DE SMOESTUINIER’ - VELT
INFO:

Zie blz. 49

INFO:

Zie blz. 28

KINDERWORKSHOP MOESTUINIEREN VELTH

ZONDAG 25 MAART

DAGUITSTAP: MECHELS BROEK - NPZ

Avelgemstraat of Leopoldstraat, Zwevegem
8:30 - 17:00
Op daguitstap met Natuurpunt Zwevegem
naar het Mechels Broek. Aan de oostzijde
van de stad Mechelen strekt zich een groots
weidelandschap uit: het Mechels Broek.
Natuurpunt beheert hier ruim 100 ha natte
graslanden met sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten. Centraal in het gebied
ligt een grote waterplas, een waar paradijs
voor watervogels. Op de wandelpaden
en de Dijledijk kan je volop genieten van
het Mechels Broek. Met een vogelkijkhut,
uitkijktoren en bezoekerscentum valt er in
dit natuurgebied heel wat te beleven.
INFO: Bavo De Clercq (056/75 40 79 of bavo.
de.clercq@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

GEOLOGISCHE BUSUITSTAP - GEO
INFO:

Zie blz. 37

ZATERDAG 31 MAART

NACHT VAN DE STEENUIL - SWG
INFO:

Zie blz. 16

ZONDAG 1 APRIL

WANDELING VOORJAARSBLOEIERS - NPWM
NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15:00 - 17:00
Wandeling voorjaarsbloeiers met gids
Steven Nuytten
INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of jozefbousse@natuurpuntwevelgem-menen.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

WOENSDAG 4 APRIL

PADDENSTOELEN ZOEKEN IN HET DOMEIN
BERGELEN - MYC
INFO:

Zie blz. 33

ZATERDAG 7 APRIL

BEHEERWERKEN BONTE OS - NPGS

Bonte Os, ingang nabij Waregemstraat 274,
Deerlijk
WANNEER: 9:00 – 12:00
WAT: Beheerwerken met communicanten
INFO: Bart Goethals (0477/26 72 23 of bart_
goethals@hotmail.com)
WAAR:

ZONDAG 8 APRIL

EXCURSIE AMFIBIEËN – NPA & NPKA
INFO:

Zie blz. 28

START ACTIE “NATUURFOTOGRAFIE IN
KUURNE” - NPDV
WAAR:
WANNEER:
WAT:

Oudstrijderslaan 3, Kuurne
9:30 - 11:30
Alle natuurfotografen kunnen zich deze
zomer uitleven! Uit alle doorgestuurde

Albanië met de fiets: reisverslag van een
trektocht door Europa's armste land
Na de Baltische staten in 2015 kozen Patrick Vandenbussche
en Geert Taelman opnieuw voor een 'gekke' reisbestemming.
Albanië, eeuwenlang bestuurd door vreemde machten, is onafhankelijk sedert 1912. Na de tweede wereldoorlog werd het
land 50 jaar dictatoriaal communistisch geregeerd en zakte
nog dieper weg dan voor de oorlog. Na de 'bevrijding' in 1991
bleef een straatarm volk achter dat toen pas zijn weg begon te
zoeken binnen Europa.
Geert en Patrick proberen u te laten zien en voelen hoe het
daar momenteel gesteld is. Is reizen in Albanië inderdaad zo
gevaarlijk? Hoe leeft en werkt men daar? Hoe is het om daar
als toerist te komen?
Naast het fietsavontuur hebben de twee uiteraard weer veel
aandacht voor natuur en cultuur. De kust en de bergen hebben immers heel wat schitterende landschappen in petto.
Door de lage bevolkingsdichtheid heeft de natuur er nog erg
veel ruimte.
De twee vrienden fietsten voor u zo'n 750 kilometer door dit
ruwe en verrassende land, vaak over erg slechte onverharde
wegen. Moeilijk contact met de plaatselijke bevolking en het
nog overal aanwezige naoorlogse aanzicht maken deze reis
wel uniek...
Avontuur dus gegarandeerd!
Met schitterende beelden en passende muziek vertellen Geert
en Patrick in hun ludieke vertelstijl over hun belevenissen tijdens deze trip.
Kom dus zeker meegenieten.
De opbrengst van de twee voorstellingen gaat deze keer naar
een project in Albanië zelf!

zaterdag 13 januari 2018
en

zaterdag 10 maart 2018
telkens om 20 uur

Stedelijk Ontmoetingscentrum De Linde
Koekoekstraat 26, Sint-Eloois-Vijve

Inkom: €2 per persoon of €4 per gezin.

Ten voordele van Stichting Doe Iets Goeds.nl
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DOMO

www.stroomop.be

Sights Of Nature
Natuurpunt Optiekshop
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01
www.deputter.be

Help mee de klimaatdoelstellingen te halen samen met Stroomop.
Kies voor pellets, de milieuvriendelijkste brandstof.

KSP 80 HD

DE TOP IN ZIJN KLASSE

OFFICIEEL PARTNER

Koop uw instrument met ledenkorting bij Sights Of Nature , officeel partner en steun zo Natuurpunt

VERREKIJKERS | TELESCOPEN | MICROSCOPEN | ACCESSOIRES

www.kite-optics.be

CO N TACT E E R O NS
Natuur.koepel vzw is de overkoepelende organisatie van natuur- en
milieuverenigingen in Zuid-West-Vlaanderen. Natuur.koepel overkoepelt 15
vrijwilligersorganisaties in Zuid-West-Vlaanderen. Vrijwilligers uit deze aangesloten
lidverenigingen vormen daarnaast 11 thematische regiowerkgroepen.
Natuur.koepel vzw wil van Zuid-West-Vlaanderen een groene en duurzame
leefomgeving maken.

L IDV ERENIGINGEN

SECRETARIAAT
Warande 9, 8501 Heule
contact Hans Vermeersch, coördinator
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.
web www.natuurkoepel.be
klimop.flits Voor up-to-date informatie uit de regio: abonneer je op de digitale
nieuwsbrief Klimop.flits. Stuur een mail naar flits@natuurkoepel.be.
facebook www.facebook.com/natuurkoepel
twitter www.twitter.com/natuurkoepel
issuu www.issuu.com/natuurkoepel
rekeningnr. BE45 7755 7540 1189
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Normandiëstraat 178, 8560 Wevelgem
contact Kristina Naeyaert, voorzitter
e-mail kristina@natuurkoepel.be
tel 056/40 19 79
gsm 0479/51 43 17

NATUURPUNT AVELGEM
Bart De Clercq, Kaphoekstraat 12, Avelgem
0495/18 29 30 - dcbart@hotmail.com
NATUURPUNT DE BUIZERD
Hendrik Debeuf, Bruggestraat 195, Ingelmunster
0474/55 76 70 - hendrik.debeuf@telenet.be
NATUURPUNT DE VLASBEK VZW
Jan Vanaverbeke, Kouterstraat 38, Kuurne
0494/35 90 94 - jvanaverbeke@naturalsciences.be
NATUURPUNT GAVERSTREKE
Yann Feryn, Desselgemstraat 75, Deerlijk
0495/21 57 72 - yann@ferynjan.be

VELT HARELBEKE-KUURNE-WAREGEM
Robert Schouttetens, Wijdhagestraat 128,
Harelbeke
056/71 86 12 - robert.schouttetens@telenet.be
VELT KORTRIJK-ZWEVEGEM
Martin Raepsaet, Oude Bellegemstraat 89,
Zwevegem
0477/40 91 17 - martin.raepsaet@skynet.be
VELT WEVELGEM-MENEN
Wilfried Samaey, Neuvillestraat 34, Rekkem
056/41 23 55 - wsamaey@edpnet.be

NATUURPUNT KORTRIJK
Trees De Prest, Maandagveld 5, Kortrijk
0485/95 87 60 - cats@telenet.be
NATUURPUNT KREKEL ANZEGEM
Griet Couvreur, Blaarhoekstraat 29, Anzegem
0484/02 93 70 - griet.couvreur@scarlet.be
NATUURPUNT WAREGEM
Peter Depodt, Aststraat 35, Waregem
0472/33 31 24 - depodt@scarlet.be
NATUURPUNT WEVELGEM-MENEN
Jozef Bousse, Moeskroenstraat 368, Menen
0476/47 78 31 - jozefbousse@natuurpuntwevelgem-menen.be

JNM KORTRIJK
Julie Detavernier, Hoogstraat 26, Sint-Denijs
0499/43 36 15 - julke268554@hotmail.com
JNM LEIEVALLEI
Klara Bolckmans, Torenpark 3, Petegem-aan-de-Leie
0479/02 74 40 - klara.bolckmans@gmail.com
JNM ROESELARE
Robbe Cool, Pieter Pruimstraat 27, Izegem
0470/48 14 33 - robbecool10@hotmail.com

NATUURPUNT ZWEVEGEM
Bavo De Clercq, Kortrijkstraat 56, 8550 Zwevegem
0476 664 678, bavo.de.clercq@telenet.be

T H E M ATI SCH E
R E GI OW E R KGRO E PEN
AMFIBIEËNWERKGROEP ‘HYLA’
Mario Desloovere
Torrestraat 137, Wevelgem
0477/75 58 52 - hyla@natuurkoepel.be

SOLSUFFIT VZW
Kristina Naeyaert
Normandiëstraat 178, Wevelgem
0479/51 43 17 - info@solsuffit.be

BIJENWERKGROEP
Secretariaat Natuur.koepel vzw
Warande 9, 8501 Heule
056/36 28 04
bijenwerkgroep@natuurkoepel.be

STEENUILENWERKGROEP
Ludo Braeckman
Stedemansakker 1, Roeselare
0475/38 78 04
steenuilenwerkgroep@natuurkoepel.be

INSECTENWERKGROEP
Roeland Libeer
Kleine Bissegemstraat 6, Wevelgem
0476/69 59 99
roeland.libeer@telenet.be

VOGELWERKGROEP
Luc Vandeghinste
Wolvenstraat 4, Kortrijk
0498/90 92 90 - wggl@natuurkoepel.be

PADDENSTOELENWERKGROEP
‘MYCOLOGIA’
Christine Hanssens
Jan Breydellaan 94, Kortrijk
0477/50 82 02
christine.hanssens@gmail.com
PLANTENWERKGROEP
Piet Missiaen
Wielewaallaan 23, Kortrijk
056/20 51 77
piet.missiaen@pandora.be

C OLO F O N KLIMO P
KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw
28ste jaargang nr 1, januari - maart 2018
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Emmanuel Desmet, Warande 9, 8501 Heule,
0499/19 89 49 - emmanuel@natuurkoepel.be
REDACTIE
klimop@natuurkoepel.be
Claudine Decocker, Virginie De Coene, Thijs Calu,
Els Deprez, Emmanuel Desmet, Mira Feryn, Yann
Feryn, Dirk Libbrecht, Kristina Naeyaert, Griet
Santy, Maarten Tavernier, Hans Vermeersch
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 ‘Klimop - Natuur.
koepel vzw’.

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op
de redactie zijn op 1 maart 2018. Het volgende
nummer verschijnt begin april 2018.
PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Hans Vermeersch - hans@natuurkoepel.be
OPLAGE
6000 exemplaren
EINDREDACTIE EN VORMGEVING:
Emmanuel Desmet - emmanuel@natuurkoepel.be
Mira Feryn - mferyn@gmail.com
DRUK
Drukta NV, Walle 109, 8500 Kortrijk
056/23 45 67 - info@drukta.be
DRUKPROCES
Het drukken van Klimop verloopt 100% isopropylalcoholvrij, met biologische inkten en chemievrije
drukvormvervaardiging op 100% gerecycleerd
papier.
Klimop enkele digitaal ontvangen? Stuur een mail
naar hans@natuurkoepel.be

WERKGROEP GEOLOGIE EN
LANDSCHAP
Erwin Decoene
G. Gezellestraat 15, Wevelgem
0495/24 88 79 - erwin.d@telenet.be
WERKGROEP TRAGE WEGEN
Secretariaat Natuur.koepel vzw
Warande 9, 8501 Heule
056/36 28 04
tragewegen@natuurkoepel.be
ZOOGDIERENWERKGROEP
Johan Staelens, Watervang 2, Kuurne
0478/95 90 56
johanstaelens@telenet.be

L I D WO R D E N / ST E UN EN
NATUUR.KOEPEL VZW
Wie lid is van Natuurpunt is automatisch
lid van Natuur.koepel en ontvangt Klimop.
Andere lidverenigingen voorzien een
combiformule.
NATUURPUNT
Natuurpunt is de vereniging voor natuur
en landschap in Vlaanderen.

VERHUISD?
Neem contact op met de ledenadministratie.
Freddy Deckers, Jan Breydellaan 94,
Kortrijk, 0477/50 82 02
leden@natuurkoepel.be

STEUNEN
Steun aankopen in de regio met een gift
LID WORDEN VAN NATUURPUNT aan het Natuurfonds ‘Natuur van bie
Stort 27 euro op BE17 2300 0442 3321 oes’ op rekening BE56 2930 2120 7588
van Natuurpunt vzw met vermelding:
met vermelding ‘nieuw lid’.
Fonds Zuid-West-Vlaanderen - F-04015.
Info op www.natuurpunt.be/lidworden
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest
LID WORDEN VAN VELT
toegestuurd.
Info op www.velt.nu
GROND VERKOPEN?
LID WORDEN VAN JNM
Heb je een stukje grond liggen dat je
Info op www.jnm.be
graag zou verkopen aan Natuurpunt?
Neem contact op met Eddy Loosveldt
(0477 95 50 21 of eddy.loosveldt@
gmail.com).

MET DE STEUN VAN
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Nieuwjaarsreceptie en
uitreiking Klimop.award
Ook jij bent welkom!
Natuur.koepel vzw nodigt graag alle leden van
Natuurpunt, Velt en JNM uit op haar jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie – netwerkmoment - met uitreiking
van de prestigieuze ‘Klimop.award’.

9U30 NATUURWANDELING

Traditiegetrouw trekken we onder leiding van
Natuurpunt Gaverstreke op ontdekkingstocht langs
de mooiste plekjes van provinciedomein De Gavers.

11U NIEUWJAARSBRIEF EN DRINK

We kijken vooruit naar onze werking in 2018 en klinken erop!

11U30 UITREIKING KLIMOP.AWARD

Jaarlijkse uitreiking van de Klimop.award aan een bedrijf of
organisatie die natuur en milieu hoog in het vaandel draagt. Wie
wordt het deze keer?
Na de uitreiking van de Klimop.award genieten we van een
drankje en een gratis portie frietjes.

PRAKTISCH

AFSPRAAK IN HET PROVINCIEHUIS VAN DE GAVERS - PARKING
ZUID - KOUTERMOLEN - EIKENSTRAAT 131, HARELBEKE.
IEDEREEN WELKOM!

