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E VE N VOO R S T ELLEN
/ CLAUDE COTTYN//

Ken jij Claude Cottyn al? Deze enthousiaste loadmaster bij de Belgische luchtmacht woont in Marke en heeft een grote
gedrevenheid rond alles wat met natuur
te maken heeft. Een tijdje geleden begon
Claude mee te helpen met de beheerwerken in het natuurgebied Leiekant ’t
Schrijverke en op vandaag de dag is hij
daar samen met Bert Van Dierdonck ook
terreinverantwoordelijke. Meer nog, sinds
begin februari mag Claude zich ook voorzitter van Natuurpunt Kortrijk noemen.
Claude wil het werk van Lies Vandemaele
verderzetten en de grootste afdeling uit
de regio verder versterken en uitbouwen. Z’n coördinerend vermogen,
luisterend oor, enorme gedrevenheid én technische kennis komen hierbij
goed van pas. Momenteel werkt hij zich verder in door heel wat gesprekken te voeren met de verschillende bestuursleden en andere partners
van de afdeling om zo de richting van Natuurpunt Kortrijk verder vorm
te geven. En we wensen Claude hier graag alle succes bij! ■
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Na broedgevallen in Ruien, Bavikhove en
Avelgem heeft de slechtvalk zich nu ook
met succes genesteld op de
Sint-Maartenskerktoren in Kortrijk. Bij
het ter perse gaan van dit klimopnummer zat het wijfje, dat als jong geringd
werd in Oudenaarde, al op drie eieren
te broeden. Benieuwd
hoeveel bedelende
jongen er binnenkort
boven de Grote Markt
van Kortrijk te horen
en te zien zullen
zijn? Volg het live op
https://www.kortrijk.
be/slechtvalk
Foto: © Francis Pattyn

E D I TO R I A A L

VOORWOORD KLIMOP
DAG KLIMOPLEZER,
Beste Klimoplezer,
Het was tot nu toe al een zeer wisselvallig weertje dit
voorjaar. Op het ene moment een putteke wintergevoel met sneeuw en wat later zitten we midden in
de lente. Voor de natuur zijn dit altijd moeilijke tijden.
Vogels op trek geraken in de war. Kikkers, padden, insecten en vlinders komen wakker door de warmte en
worden dan even snel weer verrast door de vrieskou.
In de natuur gaat het om overleven. Maar als dan er
ook nog eens druk komt door de mensen met inname
van leefgebied, gebruik van allerlei sproeimiddelen,
klimaatverandering, enz… dan weten we wel waarom
het helemaal niet goed gaat met de biodiversiteit. En
dat een aantal nieuwe soorten, zoals de wolf, komen
opduiken betekent zeker niet dat het goed gaat met
de natuur.
Als natuurvereniging doen we nochtans ons uiterste
best om leefgebieden te beschermen en in te richten
voor onze natuur (er werd recent een stukje Gavermeers gekocht in Waregem en we hebben nog een
verrassing in petto…), maar we worden steeds
ingehaald door nieuwe claims vanuit industrie, wonen,
kanalisering of recreatie. De wetgeving en bescherming van open landschappelijk waardevol landbouwgebied is er onlangs ook sterk op achteruit gegaan en we
moeten met onze vrijwilligers dus nog alerter zijn dan
vroeger om nog tijdig te kunnen reageren op wat er
allemaal dreigt mis te lopen.

In het najaar hebben we de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen en we zien hoe op veel plaatsen
politici plots hard hun best doen om te doen alsof
ze de natuur genegen zijn. Alleen is het dikwijls een
pure verkiezingsshow die we vlot doorprikken. Een
bosaanplant organiseren in de Gavermeersen in
Waregem is bijvoorbeeld niet wat wij als natuurversterking zien. Wel integendeel, een meersengebied
moet voor de natuur een open landschap blijven. Ook
de properheidsmanie van de gemeenten (ja, ook met
de verkiezingen…) zorgt ervoor dat alle parkjes en
groene stukjes ontdaan worden van elk wild hoekje of
ongewenst kruidje. Ondertussen blijven oude bomen
sneuvelen omwille van allerlei (drog)redenen. Er wordt
ook nog steeds veel teveel beton gegoten op plekken
waar ook een grasplein had gekund. Natuur- en landschapseducatie blijft dus belangrijk voor ambtenaren,
politici, leerkrachten en de burger om telkens weer het
belang van biodiversiteit uit te leggen.
We kunnen alvast allemaal het voorbeeld geven door
onze eigen tuinen zo natuurvriendelijk mogelijk in
te richten zodat wilde bijen, vlinders, vogels er een
thuis kunnen vinden. Laten we die kleine pareltjes als
showroom gebruiken voor de natuur.
Je vindt in deze Klimop heel wat suggesties, om als lid
van onze vereniging mee te helpen om de noodzakelijke veranderingen op gang te zetten.
Geniet alvast van de lentezon!

NATUUR-WONDER
WANDELINGEN
2018

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

OP EEN RUSTIGE ONGEDWONGEN
MANIER DE NATUUR, DE TRAGE WEGEN
EN HET LANDSCHAP IN DE REGIO
VERKENNEN EN ONDERTUSSEN BIJPRATEN
MET ANDERE NATUURLIEFHEBBERS

Meer info: zie achterflap

3•

Pelletdays
21 & 22 APRIL
Maak kennis met de
brandstof van de
toekomst.

Een unieke opendeurdag over
centrale verwarming op pellets.

Schrijf je nu gemakkelijk in voor de Pelletdays op:

www.pelletdays.be

O P S TA P J E S

VA N RO D E KO P J E S N A A R B L A U W E B O R S T J E S
MARIUS DE
BOSSCHER
(°2004) uit
Sint-Denijs, houdt
van basket, drummen, lezen en
schrijven, kreeg de
liefde voor natuur
met de paplepel
binnen.

Ondertussen is de lente weer in het land. Spoedig zullen de kwetterende putters op
onze voederplaats naar andere oorden trekken om er te broeden. Een achttal vogels
hebben in één winter 12 kg nigerzaad opgegeten! Gelukkig komen er van elders ook
kleurrijke vogels naar hier om te broeden. In de velden rond ons huis bijvoorbeeld
de blauwborst. Zij komen van ver naar hier om vrouwtjes te versieren met hun
mooie gezang. Straks zullen ze nieuwe kleine buikjes moeten vullen tot die voor zichzelf kunnen zorgen. Zo kan je het hele jaar door genieten van kleurrijke vogels met
bloemrijk gezang. Terwijl ik dit schrijf hoop ik toch stiekem op een broedgevalletje
van putters hier in de tuin, wie weet!

BLINKENDE OOGJES
Laatst vertelde iemand me dat ze naar een opname van het televisieprogramma ‘De slimste mens’ was geweest en dat de moppen soms vijf keer
opnieuw verteld moesten worden.
Op Facebook worden hartverwarmende filmpjes -al dan niet terecht- afgedaan als opgezet spel.
Weet je, ik ben nieuwsgierig van aard. Deze praktijklessen in mediawijsheid
vind ik dus boeiend maar eigenlijk hou ik nog het liefst van mijn kinderlijke
onwetendheid. Lachen om gevatte moppen of geraakt worden door de
schoonheid van het leven, onbevangen zonder ‘het’ te weten.
Toch is er één uitzondering.
Waarom vind ik enkel in de lente watersalamanders in onze poel?
Waarom laten rietzangers zich misleiden door een koekoeksei?
Telkens opnieuw raak ik verwonderd door het genie van de natuur.
Dan wil ik net méér weten!

BART
GOETHALS is
een duizendpoot:
papa van 4, docent
aan de Arteveldehogeschool Gent,
(food)blogger op
‘Tuur met pruimen’
én als natuurgids
kun je hem vaak
in de Bonte Os
(Deerlijk) treffen.

K L I M A AT K L E U T E R S
NANCY
DEWAELE
is een groen geëngageerde kleuterjuf
in Waregem en
een enthousiast
bestuurslid bij de
plaatselijke Natuurpuntafdeling.

“Ruil grijs voor frisgroen!” scanderen ook de oudsten van mijn klasje. Het toneeltje
van de MOS-groentjes op dikketruiendag heeft blijkbaar indruk gemaakt. Het prentenboek ‘Klimaatjes – Natte voeten’ (Judith Koppens) werd als basis gebruikt. De
bosdieren leerden Duif en Muis in de stad en hoe ze beton en steen konden ruilen
voor natuurlijk groen, waar regenwater kan infiltreren. Onze Waregemse kleuters
zijn immers opgegroeid op een groot bouwwerf met betonmolens en kranen.
In de lente krijgt iedere gezinsoudste op school een zakje met bloemenmengsel
mee naar huis. Ik ga mijn overige zonnebloemzaden ook verdelen. Het systematisch
voederen in mijn eigen tuin zorgde voor maandenlang genieten van acrobatische
kool-, pimpel- en staartmezen, vrolijk huppende vinken en kepen, kleurrijke ekster
en gaai en fel uitgedunde merels (Usutuvirus),…
De kleuters turen met de speelgoedverrekijker door het klasraam. Een kauw die
‘mees’ wou spelen aan de vetbol zorgt voor animo en hilariteit!
Renée wijst fier naar de gelamineerde prenten van het vogeltelweekend en toont
trots haar kleedje. “Kijk juf! Hetzelfde… ook een roodborstje!” Spontaan gaan truien omhoog en komen vossen, egeltjes en uilen tevoorschijn. Natuurrijke mode ;-)

BELEID

GEMEENTE KUURNE WINT
DE KLIMOP.AWARD 2018

Gemeente Kuurne wint de
Klimop.Award 2018
© Herman Nachtergaele
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Op zondag 28 januari werd voor de tiende keer de
Klimop.Award uitgereikt. Dit initiatief van Natuur.
koepel wil elk jaar een bedrijf, organisatie, project,… in
de picture zetten die een vooruit-strevende rol speelt
op vlak van natuur en/of milieu in de regio en zo de
‘achterblijvers’ inspireren.
In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen werd
voor de eerste keer uitgekeken naar een lokaal
bestuur dat deze award verdient. En die eer valt de
gemeente Kuurne te beurt, omwille van enkele opvallende milieu-initiatieven.
Zo zal de gemeente Kuurne de eerste zijn in de regio
met een warmtenet: via een buizensysteem wordt
de warmte van de verbrandingsoven van Harelbeke
getransporteerd naar een nieuwe woonwijk en enkele
appartement en stadsgebouwen in Kuurne en Harelbeke. Door de ligging van die verbrandingsoven lijkt dat
misschien logisch, maar het heeft toch heel wat voeten
in de aarde gehad om dit project ook werkelijkheid te
laten worden, o.a. omdat de Leie moest overgestoken
worden. Op termijn is het de bedoeling om maar liefst
700 woningen op dit net aan te sluiten.
Een tweede energieproject dat navolging verdient,
is het project ‘Breng jij ook zon in Kuurne?’. De
gemeente stelde zijn daken ter beschikking voor het
plaatsen van zonnepanelen door een coöperatieve, zodat de inwoners mee kunnen participeren en
profiteren van de winst die dat oplevert. Hiervoor
werd samengewerkt met het West-Vlaamse Beauvent
cvba, er werd in een mum van tijd meer dan 250.000

euro verzameld. Daarnaast was dit ook gekoppeld aan
een groepsaankoop bij dezelfde coöperatie, waardoor
inwoners voor een interessante prijs zonnepanelen op
hun eigen dak konden leggen, of was het zelfs mogelijk
dat Beauvent de panelen op je eigen dak financierde
en je de elektriciteit verkocht. Een pioniersaanpak dat
zeker navolging verdient.
Ook op vlak van ruimtelijke ordening nam de gemeente Kuurne een duidelijke en toekomstgerichte keuze:
een woonuitbreidingsgebied van 17 ha buiten de kern
van de gemeente (tussen Stokerijstraat en Sint-Pietersstraat) werd bevroren tot 2040. Volkomen terecht,
want er zijn destijds te veel zulke gebieden aangeduid,
waardoor er nu een overaanbod is. Open ruimte is in
onze regio schaars, dus we moeten er zeer zuinig mee
omspringen. Hopelijk komt er dan tegen 2040 de aangekondigde betonstop, zodat dit gebied ook definitief
niet meer bebouwd wordt.
Natuur.koepel hoopt dat er veel gemeentes zijn die
zich door deze Kuurnse milieuprojecten laten inspireren, en dat de gemeente in de toekomst met evenveel
energie zich inzet om de natuur op haar grondgebied
te beschermen en te verbeteren. Tijdens de uitreiking van de Klimop.award hield burgemeester Francis
Benoit hiervoor alvast een vurig pleidooi!
De Klimop.award bestaat dit jaar uit een schilderij van
Julie De Bleeckere, een Kuurnse kunstenares, uit de reeks
‘Portrait of a tree’.
NATUUR.KOEPEL VZW

BELEID

KLIMAATANIMATOR
GEZOCHT

WERF EEN KLIMAATANIMATOR AAN VOOR
ELKE GEMEENTE EN STAD!
HERMAN NACHTERGAELE
NATUUR.KOEPEL VZW

Het besef dringt stilaan door dat
we allen meer moeten inzetten
op een klimaatbeleid. Recent trok
eminent wetenschapper prof. Van
Ypersele in zijn nieuwste boek “In
het oog van de klimaatstorm” nog
maar eens aan de alarmbel. De
verantwoordelijkheid voor een
effectief klimaatbeleid ligt bij ons
allen en wat er nu gebeurt is te
weinig en gaat veel te traag.
In onze regio hebben alle gemeentebesturen zich via het burgemeesterconvenant geëngageerd voor
een CO2 reductie van minimaal
20% tegen 2020. Dit lijkt veel,
maar is eigenlijk zeer weinig: want
het gaat hier in feite alleen over
het eigen patrimonium van de
gemeente (openbare verlichting
en openbare gebouwen). Dit is
slechts een druppel in de zee van
CO2 uitstoot van alle burgers: er
is dringend veel meer nodig. Een
volgende stap in de goede richting
is dat de gemeente haar inwoners
probeert te stimuleren om ook
klimaatmaatregelen te nemen: zo
zijn groepsaankopen voor zonnepanelen of groene stroom al langer
bekend en zijn er nu initiatieven die
kansen geven om samen te investeren in zonnepanelen op openbare
gebouwen (zoals voorloper Kuurne
al deed en Kortrijk gaat navolgen).
Maar het grootste potentieel ligt
natuurlijk bij de vele duizenden
particuliere -, bedrijfs-, en schooldaken. Investeringen in energie-

HET PUUR AANMOEDIGEND BELEID DAT UITGAAT
VAN “GEZOND VERSTAND EN VOLDOENDE INITIATIEF VAN DE BURGER”, WERKT NIET!
besparing en groene stroom zijn
nochtans rendabel maar worden
te weinig op een goede manier
gepromoot. Het puur aanmoedigend beleid dat uitgaat van “gezond
verstand en voldoende initiatief van
de burger”, werkt duidelijk onvoldoende. Er zijn vele misverstanden
rond kostprijs en goede werking
van zonnepanelen in ons land. Men
vertrouwt de overheid niet meer
omdat de spelregels te dikwijls
werden veranderd. Maar veel van
de verkeerde percepties hebben
te maken met het niet kennen van
elementaire zaken, zoals bvb. het
eigen energieverbruik en/of de
kostprijs van energie.
Conclusie: om tot een versnelde
transitie van ons energiesysteem
te komen is er veel meer inzet en
vooral persoonlijke begeleiding
nodig.
Wij vragen daarom dat elke
gemeente en stad minstens één
of meerdere klimaatanimatoren
aanstelt. Deze moeten de straat op
en systematisch aan alle huizen en
bedrijven gaan aanbellen om aan
dienstverlening te doen. Dit is een
dienst vanuit het bestuur naar de
burger toe.
Samen bekijken ze waar energiebesparing mogelijk is en welke

investering in groene energie zou
kunnen. Is er hulp nodig om een
keuze te maken, om premies aan te
vragen, kan men meedoen aan de
campagne om de stad te vergroenen (elk plekje groen telt voor de
waterhuishouding en als afkoelend
element tegen het hitte eilandeffect
in onze steden)?
Kostprijs van zo’n dichtbij de
burger aanpak: 50.000€/jaar. Eén
gemotiveerde klimaatwerker kan
jaarlijks honderden initiatieven mee
faciliteren. Dit zou wel eens dé
klimaatinvestering kunnen zijn met
het grootste rendement.
Elke gemeente en stad heeft
medewerkers voor sport, cultuur,
ruimtelijke ordening, administratieve diensten, ontwikkelingswerk,
jeugdwerk, mobiliteit, gebouwen,
technische diensten, burgerzaken,
communicatie, waarom dan niet
een klimaatcoach?
Is ons klimaat dan zoveel minder
waard dan al deze andere zaken?
We kunnen het niet geloven, daarom, graag zo snel mogelijk: werf
die klimaatanimatoren aan en stuur
ze de straat op! Onze kinderen en
kleinkinderen zullen u dankbaar zijn
voor het initiatief.
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BELEID

MEMORANDUM NATUUR.
KOEPEL VZW 2018

ACTIEPLAN 2018 - 2023 VOOR ZUID-WEST-VLAANDEREN
Met het oog op de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen wil Natuur.koepel graag een aantal concrete ideeën
en actiepunten aanreiken die in de volgende legislatuur kunnen gerealiseerd worden. Wij willen deze ideeën promoten naar
alle partijen, want inzet voor een aangename en duurzame leefomgeving staat los van politieke inspiratie. De overheid
dient initiatieven van de bevolking aan te moedigen en te ondersteunen, mogelijkheden te scheppen, het voorbeeld te geven,
engagement te creëren, zelf engagement op te nemen. We roepen steden, gemeenten en de provincie daarom op een
actief horizontaal communicatiebeleid rond klimaat, natuur, duurzame leefomgeving en inspanningen door en voor iedereen
te voeren.

VOER EEN KLIMAATBELEID
· Doe aan energie-besparing bij openbare
gebouwen, verlichting en help de bevolking
hiermee hetzelfde te doen.
· Ga voor maximale uitbouw van hernieuwbare
energie: streef naar zonnepanelen op alle gebouwen – overheidsgebouwen, scholen, privé
en werk actief mee aan windenergieprojecten.
Betrek de bevolking via het coöperatief model
en werk zo nodig over gemeentegrenzen
samen. Zoek naar mogelijkheden voor warmtenetten.
· Stel een klimaatadviseur aan die actief de bevolking aanspreekt en ondersteunt om eigen
initiatieven te nemen.
· Zet mensen op de fiets, ontwikkel een innovatief verkeersvriendelijk fietsbeleid en promoot
het openbaar vervoer.
· Stimuleer het gebruik van elektrische voertuigen door uitbouw van oplaadpunten.
· Vergroen de straten en zorg voor groene
corridors.
· Creëert ruimte voor water, waterinfiltratie en
zorgt voor waterdoorlatende verhardingen.

ZORG VOOR MEER NATUUR OP
WANDELAFSTAND EN MEER GROEN
IN HET BUITENGEBIED
· Ga voor meer natuur en bos in de regio op
wandelafstand – ook speelnatuur.
· Stimuleer bedrijven, landbouwers, huishoudens en kennisinstellingen om hun ‘groene
ruimten’ ecologisch in te richten en waar
mogelijk worden ze logistiek en financieel
ondersteund.
· Bescherm mee de natuurwaarden in het buitengebied, ontwikkel een subsidiereglement
voor kleine landschapselementen (hagen,
bomen, poelen...) en voer er promo voor.
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· Richt de openbare ruimte natuurvriendelijk en
biodivers in en leg veel nieuwe waterpartijen
aan.
· Wees zorgzaam met oude bomen en landschapselementen.
· Onderzoek elk verloren hoekje op een natuurvriendelijker inrichting.

ADOPTEER EEN SOORT
· Adopteer soorten i.s.m. Natuurpunt en bescherm deze “koestersoorten” met de nodige
maatregelen en campagnes. Bvb. steenuil,
eikelmuis, oranjetipje, zwaluwen,…
· Onderteken een lokaal biodiversiteitscharter
met uw Natuurpunt afdeling met acties die
je vanuit je gemeente zal ondernemen voor
bepaalde doelsoorten.

ZIE DE NATUUR- EN MILIEUBEWEGING ALS EEN VOLWAARDIGE
PARTNER
· Betrek de natuur-en milieubeweging van bij
het begin bij relevante dossiers zoals inrichting
van industrieterreinen, verkavelingen, groenparken,…
· Help Natuurpunt, ook financieel, voor de
realisatie of onderhoud van natuurgebieden
– stel een subsidiereglement op om nieuwe
aankopen van natuur te kunnen ondersteunen.

LAAT DE PROVINCIEDOMEINEN IN
ZUID-WEST-VLAANDEREN GROEIEN
· Realiseer mee de uitbreiding van Bergelen en
De Gavers om hun draagkracht voor recreatie
te vergroten.
· Zorg voor voldoende zones met effectief
natuurbeheer voor meer biodiversiteit.

BELEID

GEEF ACTIEVE STEUN AAN HET
PROJECT RIVIERHERSTEL LEIE IN HET
KADER VAN HET SEINE-SCHELDEPROJECT
· Werk mee met de Vlaamse overheid voor de
realisatie van het beloofde natuurherstel langs
de Leie.

STREEF NAAR EEN VERSNELDE REALISATIE VAN HET STADSRANDBOS IN
KORTRIJK EN MENEN
· Steun de Vlaamse overheid actief voor een
versnelde volledige realisatie van het Stadsrandbos (250 ha) in Kortrijk en Menen.

ZORG VOOR EEN DEGELIJKE RUIMTELIJKE ORDENING
· Zorg voor een effectieve realisatie van natuurbestemmingen op het gewestplan en vergroot
het openbaar domein in de kernen door
kleinschalige groenprojecten.
· Schrap zoveel mogelijk woonuitbreidings- en
industriegebieden en zet in op ontwikkeling
naar open ruimte.
· Begin de betonstop nu: streef naar een degelijke ruimtelijke ordening met een kwaliteitsvol
landschap - ga zuinig om met bebouwing!
· Stimuleer korte keten (en bio-) landbouw in
de stadsomgeving.

VOER EEN POSITIEF TRAGE WEGEN
BELEID
· Bouw het trage wegennetwerk uit als een
verkeersveilig alternatief én een toeristische
trekpleister.
· Maak onwettig afgesloten wegen terug open
en geef hier als overheid een duidelijk signaal
aan privé personen.

Mee planten aan het Preshoekbos in november 2017
© Siegfried Desmet
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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

WIJ ZETTEN HOUT
NAAR UW HAND!
Kwalitatieve houtoplossingen voor elke behoefte:
• Gevelbekleding
• Terrassen & tuinschermen

BOUWEN

• Massief hout
• Plaatmaterialen

• Tropisch hardhout
• Isolatie

Bezoek onze toonzaal en expopark en ontdek
het ruim aanbod aan eigen gevelbekleding, tuinschermen en terrassen! Laat u alvast inspireren
op: www.outdoorwoodconcepts.be

OF VERBOUWEN?

Doorniksesteenweg 202
8580 Avelgem - T. +32 56 64 40 42

www.houtmagazijnverdonckt.be

Web sh op

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

BELEID

WE ZATEN NIET STIL!
NATUURPUNT ZORGT VOOR BREED
VORMINGSAANBOD IN DE REGIO

Tijdens het voorjaar worden traditioneel heel wat cursussen, vormingen en excursies georganiseerd door Natuurpunt en de
natuurstudiewerkgroepen. En dat was dit voorjaar niet anders. Hieronder een terugblik op selectie van enkele succesvolle
vormingen!
Tijdens twee cursusavonden leerden bijna 30
deelnemers alles over grassen, cypergrassen
en zeggen. Hans Vermeulen nam de deelnemers mee in deze boeiende wereld. Geen
gemakkelijke materie!

Met z’n ontnuchterend boek ‘Frontlijnen’
brengt Nick Meynen ons de ongemakkelijke
waarheid rond de wereldeconomie en hoe we
bezig zijn alle leven op aarde uit te roeien.
Eind februari kwam Nick een heel aantal feiten
en z’n standpunten hierrond toelichten op
een lezing in Kortrijk. Het werd een boeiende
gespreksavond waarbij iedereen met een boel
inspiratie naar huis ging!
↖© Anne Braet
←© Kristina Naeyaert
↓© Luc Dutranoit
↓↓© Siegfried Desmet

Sinds begin 2018 wordt in Zuid-West-Vlaanderen een cursus
Natuurbeheer georganiseerd. En dat daar dringend nood aan
was, dat was snel duidelijk aangezien de cursus bijna direct
volzet was. Bijna 35 deelnemers volgen komende weken nog
deze cursus en bijhorende excursies. Nadien worden een aantal
vervolgmodules georganiseerd die voor iedereen open staan en
misschien wordt er wel een beheerteam opgericht in de regio?

Veel kleintjes maken een groot! Dat was dit jaar het thema van
de West-Vlaamse Natuurstudiedag. Een thema die opnieuw
aansloeg! Naast de vele boeiende presentaties konden deelnemers bijen en spinnen determineren, waren er workshops rond
macrofotografie en was er natuurlijk de boeiende infomarkt!
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V R O U W E N P R A AT

KAN ER NOG EEN
VROUWKE BIJ?
Waarom zet je een punt achter je
voorzitterschap?
Voornamelijk omwille van mijn
werk. Toen ik directeur werd
bij CIG Huis Ter Leye heb ik het
grootste deel van mijn vrijetijdsbesteding afgebouwd, omdat ik
absoluut het voorzitterschap bij
Natuurpunt Kortrijk wou behouden. Doordat daar nu een
groot nieuwbouwproject zit aan
te komen, maar vooral omdat ik
wat meer tijd met mijn gezin wil
besteden, heb ik besloten om
mijn voorzitterschap af te staan.
Hoewel ik het jammer vind om een
stap opzij te zetten, vind ik een 5
à 6 jaarlijkse rotatie van voorzitter
ook wel positief. Op die manier
waait er weer eens een nieuwe
wind door de afdeling en komen er
frisse ideeën naar boven.

SCARLETT VANUXEM

Lies Vandemaele
© Kristina Naeyaert

In december 2012 verscheen in
Natuur.Focus, één van de natuurspecialisatietijdschriften van
Natuurpunt vzw, een artikel over
vrouwen in de natuurbeweging.
Hierin sprak men onder andere
over de verhouding vrouwen/
mannen in de besturen van de natuurvereniging. Daaruit bleek dat er
slechts 16% van de bestuursmandaten bij de vijf vzw’s van Natuurpunt
uitgeoefend worden door vrouwen. Natuurpunt Educatie scoort
het best, terwijl er bij Natuurpunt
Studie op dat moment geen enkele
vrouw in het bestuur was.
Ook naar de lokale afdelingen werd
gekeken en daar bleek de verdeling
18% vrouwen tegenover 82% mannen te zijn. Het artikel is ondertussen al ruim 5 jaar oud en keek naar
alle afdelingen in Vlaanderen. Maar
hoe het zit met de afdelingen in
Zuid-West-Vlaanderen?
Volgens de gegevens die bij Natuur.
koepel voor het werkjaar 2017
beschikbaar zijn, blijkt dat er ook
in Zuid-West-Vlaanderen een vrij
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groot onevenwicht is in de verhouding vrouwen/mannen. Slechts één
vrouw op vijf neemt een actieve
bestuursfunctie op. Dat maakt
dat we voor alle afdelingen samen
op een verdeling komen van 20%
vrouwen tegenover 80% mannen.
Zo goed als dezelfde verdeling
die op nationaal vlak vastgesteld
wordt.
Een gedetailleerde blik op de specifieke functies per afdeling toont
aan dat er in onze regio maar één
vrouw voorzitter is van een afdeling; Griet Couvreur van Natuurpunt Krekel-Anzegem en Kristina
Naeyaert als voorzitter van Natuur.
koepel vzw. Tot voor kort had ook
Natuurpunt Kortrijk een vrouwelijke voorzitter. Lies Vandemaele, zij
is vijf jaar voorzitter geweest, maar
gaf onlangs de fakkel door aan een
mannelijke collega. Via een kort interview leren we meer over hoe zij
die vijf jaar ervaren heeft als vrouw
in een voornamelijk mannelijke
natuurvereniging.

Je geeft de fakkel nu opnieuw
door aan een man, hoe sta je
daar tegenover?
Ik ben vooral opgelucht dat we
iemand gevonden hebben die het
wìl doen, maar vooral ook die
het goed zal doen! Het heeft dus
weinig te maken met geslacht en
alles met motivatie. Mijn opvolger, Claude Cottyn is omringd
door een hecht team, met zowel
mannelijk als vrouwelijk schoon,
dus het komt zeker goed. Het is nu
ook eenmaal een feit dat er geen
enkele vrouw zich kandidaat heeft
gesteld. Ik ben geen tegenstander
van positieve discriminatie, maar er
moet natuurlijk ook wel voldoende
motivatie zijn om de functie over
te nemen. Het lijkt me wel een
maatschappelijk fenomeen dat hoe
hoger de functie is, des te minder
vrouwen te vinden zijn. Ook op
mijn werk, ben ik op één na de
enige vrouw die het directeurschap
opneemt. Ik denk dat de combinatie werk, gezin en vrije tijd voor
jonge vrouwen net iets moeilijker
ligt en dat er daardoor minder
vrouwen een actieve bestuursfunctie opnemen.

V R O U W E N P R A AT

Had je dan ook het gevoel dat
je terecht kwam in een mannenwereld?
Ja, een beetje wel. Gedurende een
korte periode voor mijn voorzitterschap had Natuurpunt Kortrijk
zelfs geen voorzitter en ook uit
andere afdelingen kende ik toen
geen enkele andere vrouwelijke
voorzitter. Het ontbreken van
een rolmodel maakte het er niet
gemakkelijker op. Vaak waren er
op vergaderingen met bestuursleden of met Natuur.koepel meer
mannen dan vrouwen. Ik dacht dan
ook dat er eerder een mannelijke
stijl voor overleg zou zijn, iets
meer haantjesgedrag. Gelukkig
bleek dit niet zo te zijn. Hoewel ik
me comfortabeler voel wanneer
er meerdere vrouwen aanwezig
zijn op een vergadering, heb ik dit
nooit ervaren als een rem. Ik heb
ook nooit het gevoel gehad dat er
niet naar mij geluisterd werd.
Wat is volgens jou je mooiste
verwezenlijking gedurende je
voorzitterschap?
Da’s een moeilijke, want we hebben wel één en ander verwezenlijkt
met Natuurpunt Kortrijk, maar ik
heb niks alleen gedaan. De overeenkomst met het Groenfonds en
de extra subsidie van Stad Kortrijk
zijn mooie projecten die we als
team gerealiseerd hebben, niet
individueel. Dat is iets waar ik wel
belang aan hecht en waar ik misschien wel mijn stempel op gedrukt
heb bij Natuurpunt Kortrijk, nl. als
team werken en het teamgevoel
versterken. Mijn ervaring in de
sociale sector, waar voornamelijk
vrouwen aan de slag zijn, leerde
me dat onderlinge relaties en het
sociale aspect erg belangrijk zijn.
Door mensen met elkaar te verbinden, kan je veel meer bereiken. Ik
geloof ook dat Natuurpunt Kortrijk
hierdoor een sociaal en open team
geworden is, dat appreciatie toont
voor eenieders inspanningen. Heel
belangrijk om je functie met plezier
te kunnen en te willen blijven doen.

Welke boodschap wil je graag
meegeven?
In het algemeen wil ik vooral
benadrukken, dat je helemaal geen
specialist moet zijn, maar een natuurliefhebber. Natuur is belangrijk
voor iedereen, ongeacht je kennis.
Je leert ook ontzettend veel bij, op
een leuke manier, terwijl je je inzet
voor dingen die je nauw aan het
hart liggen.

Voor mij persoonlijk is het een
verademing om met natuur bezig
te zijn. Ik ben criminologe van
opleiding en ben actief in het
jeugdwerk. Beide hebben dus helemaal niks te maken met natuurbeleving en -educatie. Ik kan mezelf
volledig loskoppelen van m’n werk
wanneer ik voor Natuurpunt bezig
ben. En mijn voorzitterschap bij
Natuurpunt Kortrijk en mijn directeurschap bij CIG hebben elkaar
versterkt. Hoewel het een andere
aanpak vereist, kan je elementen
uit beide functies meenemen, zodat
je jezelf verder kan ontwikkelen en

ervaring kan opdoen in uiteenlopende coördinerende functies.
En voor de dames specifiek: Ga
gerust voor een bestuursfunctie bij
Natuurpunt, want meer vrouwen
zou een versterking kunnen zijn
voor de natuurbeweging.
De motivatie om het voorzitterschap op te nemen, zit voor een
deel in zelfontwikkeling, maar het
grootste deel blijkt toch wel het
sociale aspect te zijn. Een team
vormen, appreciatie tonen voor
elkaar en samenwerken zijn één
voor één zaken die gericht zijn op
relaties. Dit doet ons wel vermoeden dat de feministische blik op
vrijetijdsbesteding, zoals naar voren
gebracht werd door Henderson
in 1989, nog steeds zou kunnen
kloppen. Namelijk: de vrijetijdsbesteding van mannen richt zich
vooral op competitie en prestatie,
terwijl vrouwen zich meer richten
op gezelligheid en relaties. De weg
naar een vrouwelijker bestuur zit
dus misschien wel in de “koffieklets”.

Bronnen:
Gysels J. & Vermeiren V. 2012.
Natuurbescherming v/m.
Vrouwen en mannen in de
natuurbeweging, vroeger en nu.
Natuur.focus 11(4): 160-164
Henderson, K. A., Bialeschki, M.
D., Shaw, S., & Freysinger, V. J.
(1989). A leisure of one’s own: A
feminist perspective on women’s
leisure. State College, PA:
Venture.

Kristina Naeyaert en Griet
Couvreur, twee sterke voorzitters
© Anne Braet
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MILIEU EN BEDRIJVEN

ZONDER MEER:
MEER VAN DAT!
MAARTEN TAVERNIER

In augustus vorig jaar kreeg ook onze
regio een verpakkingsvrije winkel, zoals
die in grotere steden ondertussen wel
meer opduiken. Johan Moreel startte
met Zonder Meer in de Rijselstraat
51 in Kortrijk na een loopbaan in de
sociale sector. Ik besefte vooraf niet
dat het een weerzien zou worden: Johan begon met te vertellen dat hij 10
jaar geleden meewerkte aan een van
de klimaatfietstochten van Natuur.
koepel, die ik mee organiseerde. Hij
toonde toen de zonneboiler in zijn woning aan de deelnemers, en die werkt
ondertussen nog altijd. Zijn geheugen
is duidelijk beter dan het mijne, maar
het milieubewustzijn was toen dus al
aanwezig.

Foto’s: © Maarten Tavernier
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Klimop: Wat was de aanleiding
om deze stap te zetten?
‘Ik werkte in de bijzondere
jeugdzorg, een job die ik tot de
laatste dag graag gedaan heb,
maar waarvan ik besefte dat ik die
geen 15 jaar meer zou volhouden.
Ik werkte al 10 jaar bij dezelfde
organisatie terwijl ik daarvoor
zowat om de 5 jaar veranderd was

van job binnen de sector. Kortom,
het was tijd voor iets anders. Ik
werkte in Gent (ook de afstand
was dus een nadeel), en deed daar
mijn boodschappen in de verpakkingsvrije winkels die daar al een
tijdje gemeengoed zijn. Ik sprak er
al lang over met familie en vrienden
dat het toch spijtig was dat zoiets
in onze regio niet bestond. De conclusie was uiteindelijk om er zelf
mee te beginnen. En ik ben na een
kleine zes maanden best tevreden
dat ik de stap gezet heb. Kortrijk
was er klaar voor.
Klimop: Hoe ziet je aanbod er
uit?
‘Zonder Meer heeft een assortiment van kruiden, granen, noten
en gedroogde vruchten, pasta, rijst,
dranken, thee en koffie, schoonmaak- en verzorgingsproducten en
wat speelgoed. In principe is alles
biologisch, met uitzondering van
een aantal producten die gemaakt
worden door sociale initiatieven.
Ik verkoop fabricaat van organisaties als de Achtkanter, waarvan

ook iemand elke week enkele
uren komt helpen, en Tordale. De
kruiden worden allemaal gekweekt
door de Kruiderie in Beernem,
een arbeidszorgproject. Ik heb een
aantal grote leveranciers, maar
waar ik kan werk ik samen met
dergelijke kleine sociale initiatieven.
Dat ik zelf uit deze sector kom, is
daar natuurlijk niet vreemd aan.
Het aanbod is al sterk gegroeid
sinds de start. Er hangt een blad uit
waar klanten kunnen noteren welke producten ze nog missen. Van
deze suggesties zoek ik dan uit of
ik het product in vrac kan kopen.
Omdat het biologisch moet zijn,
kom ik soms eigenaardig genoeg uit
op een leverancier die van verder
komt, omdat het product lokaal
niet beschikbaar is. Op dat vlak is
er nog werk aan de winkel voor
het landbouwbeleid. Ik probeer me
te onderscheiden van andere gelijkaardige winkels door mijn molens:
je kan bij mij in de winkel je eigen
graan of mueslivlokken malen.
Je kan dus volledig zelf je eigen
mengeling samenstellen. Wie hier

MILIEU EN BEDRIJVEN

komt winkelen, betaal niet meer
dan in een winkel als Bioplanet, dus
op vlak van prijs zit ik goed.’
Klimop: welke klanten bereik je
met je winkel?
‘Er is natuurlijk een publiek van
milieubewuste mensen. Die had ik
verwacht en die komen regelmatig
over de vloer. Ik werk zoveel mogelijk verpakkingsvrij, dus mensen
nemen in principe hun eigen flessen
of potten mee. Hier zijn we dat
niet meer gewoon, maar er zijn

ook mensen, bvb. van Afrikaanse
origine, voor wie dat helemaal niets
bijzonder is. Voor wie onvoorbereid komt winkelen, heb ik wel
papieren of composteerbare zakjes
liggen. Ik merk ook duidelijk dat
er een groeiende interesse is in
vegetarisch en veganistisch eten. Ik
probeer in te spelen op de vraag
naar specifieke producten voor
deze doelgroep. Of een product
vegan is of niet wordt ook telkens
in de winkel vermeld. Maar misschien meer verrassend is dat er
ook heel veel senioren klant zijn.
Die zijn tevreden dat er een winkel
is waar ze in kleine hoeveelheden
kunnen kopen: 50 g granola, 2
dadels,… dat is allemaal mogelijk,
terwijl dit in warenhuizen altijd in
grotere verpakkingen zit. En ze zijn
tevreden dat er eens een voedingswinkel dichtbij is. We zitten hier in
een omgeving met heel wat appartementen, waar vooral senioren
wonen. Velen hebben geen wagen
(meer), durven misschien niet
meer fietsen, en zoeken dus iets op

wandelafstand. Eigenaardig genoeg
zijn hier, op een boogscheut van
de Grote Markt van Kortrijk weinig
winkels. De meesten vestigen zich
in de winkelstraten aan de andere
kant van de markt, en ook het
beleid van de stad richt zich enkel
daarop. Zo liep ik de vestigingspremie van de stad mis doordat
het gebied begin vorig jaar beperkt
werd en niet verder loopt dan de
Grote Markt. Maar hier wonen ook
mensen die winkels dichtbij nodig
hebben.’
Hopelijk vindt dit initiatief navolging, ook in de andere gemeentes van de regio. Tot dan: allen
daarheen!

(ik keer alvast –na tournée mineraleeens terug met mijn ondertussen lege
fles limoncello uit Sicilië)
Meer info:
www.zonder-meer.be
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Zin in een groene opleiding in jouw buurt?
Excursie Sint-Pieterberg
>> zaterdag 26 mei 2018 in Lanaye
Een unieke gelegenheid om de typische (en vaak zeldzame) bloemenpracht te
ontdekken. Mis het niet!

Ecologische begrazing met schapen
>> zaterdag 21 april 2018 in Diksmuide
Een pragmatische kijk op bedrijfsmatig begrazen met ecologische doelstellingen.
BUITENLANDSE REIZEN INVERDE
√ natuurstudiereis Polen
√ natuurbeheerreis Schotland
© Vilda

Kijk op www.inverde.be voor het volledige cursusaanbod in jouw buurt.
Inverde | H. Teirlinckgebouw • 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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ZONDAG 8 APRIL

EXCURSIE AMFIBIEËN - AVELGEM
Deze activiteit voor kinderen en volwassenen licht een tipje
van de sluier van de amfibieënwereld. De avond voor de
excursie plaatsen we fuiken in het natuurgebied van Avelgem,
tijdens de excursie ontdekken we welke wonderlijk mooie
diertjes onze streek rijk is. Gids is Bavo De Clercq.
WANNEER
WAAR

ORGANISATIE & BEGELEIDING

INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zondag 8 april om 9u30
Natuurklas Natuurpunt Avelgem,
Meersstraat 45, Avelgem
Natuurpunt Avelgem en Natuurpunt Krekel-Anzegem
Pol Wannyn (0497/45 52 99 of
polwannyn@skynet.be)
Gratis deelname, inschrijven is niet
nodig

ZATERDAG 19 MEI

INSECTENWANDELING IN DE VILLAPLASJES - HARELBEKE
Op deze wandeling doorheen de Villaplasjes gaan we op
zoek naar de vele kleine kriebelbeestjes die zich verschuilen in het gras en ontdekken we wat er allemaal rond
onze hoofdjes vliegt. Een fijne insectenwandeling voor
jong en oud in één van de mooiste stukjes natuur die de
Gavers rijk is. Voorzie stevig aangepast wandelschoeisel
of laarzen!
WANNEER
WAAR

ORGANISATIE & BEGELEIDING
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

ZONDAG 8 JULI

ZATERDAG 16 JUNI

EXCURSIE VLINDERS EN LIBELLEN
- AVELGEM
Op deze excursie trekken we het veld in om
vlinders en libellen te zoeken. Twee professionele gidsen zorgen ervoor dat de diertjes van
dichtbij kunnen geobserveerd en gedetermineerd worden. Een ideale activiteit om samen
met uw kinderen te beleven!

NACHT VAN HET ZOOGDIER ANZEGEM
We doen samen aan zoogdierenonderzoek. Op
een ludieke manier leren kinderen van alles bij
over zoogdieren.
WANNEER

WAAR

ORGANISATIE & BEGELEIDING

INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zaterdag 19 mei om 9u
De Gavers, Meersstraat 25,
Harelbeke
Natuurpunt Gaverstreke
Bart Lemey (0474/51 67 65 of
bart.lemey@gmail.com)
Gratis deelname, inschrijven is
niet nodig

Zaterdag 16 juni om
14u30
Sint Arnolduspark,
Anzegem
Natuurpunt Krekel-Anzegem en Zoogdierenwerkgroep
Griet Couveur (griet.
couvreur@scarlet.be)
Gratis deelname,
inschrijven is niet nodig

WANNEER
WAAR

ORGANISATIE & BEGELEIDING
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zondag 8 juli om 14u
Natuurklas Natuurpunt Avelgem,
Meersstraat 45,
Avelgem
Natuurpunt Avelgem
Tom Beirlaen (tombeirlaen@telenet.be)
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig

© Wim Dirckx
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H E T D N A VA N D E B R A M E N P L U K K E R

ALS DE TIJD GEKOMEN IS
YVES DE BOSSCHER
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In onze badkamer staat zo’n radiowekker die het uur
op de muur projecteert. We kochten het toestel niet
om zijn wekkerfunctie, doorgaans heeft dat in een
badkamer niet veel nut. Maar het is in alle opzichten
praktisch om bijvoorbeeld in volle ochtendspits te zien
hoe mijn humeur zich verhoudt ten aanzien van het
geprojecteerde tijdstip. Ook de radiofunctie wordt nog
nauwelijks gebruikt. Ik durfde wel eens luisteren naar
de beschouwingen over het wereldnieuws terwijl ik mij
fatsoeneerde voor een nieuwe dag. Maar dat had vaak
een omgekeerd effect op mijn stemming. Dus nu doet
het ding nog waar het nog goed voor is: het aanduiden
van de tijd.
Het doet dat trouwens op een vreemde manier: je
hoeft het uurwerk nooit in te stellen. Het haalt een
signaal uit de lucht en tovert het om in cijfertjes op de
muur. Een satellietklok. Soms vertoont de tijd bokkensprongen. Deze morgen toen ik in de badkamer
verscheen bleek het bijvoorbeeld 19u12. Het enige
wat je kan doen als het satellietsignaal overhoop ligt
met de werkelijkheid is wachten. Ik vraag me dan wel
eens af hoe dat komt. Is het een vreemde mogendheid
die mijn dag in de war wil sturen? Krijg ik per abuis een
tijdsignaal uit een andere tijdszone geprojecteerd? En
dan komt wel vaker de onthutsende vraag: wat is dat
eigenlijk tijd, en waarom is het zo bepalend voor ons,
mensen?
Wij mensen hebben de tijd uitgevonden tot meerder
nut. Het organiseren van de samenleving, het scheiden
van actieve en passieve periodes, van dag en nacht.
Het had enkele vreemde nevenresultaten omdat
er ook plots sprake was van gisteren, vorige week,
vandaag, morgen en volgend jaar. Geen enkel ander
levend wezen dat deze begrippen kent of begrijpt. En

toch kent het leven van alle andere levende wezens
ook een indeling die door de natuur zelf wordt
geregeld: ze worden geboren, ze zijn jong, ze zijn volwassen, ze zijn oud, ze sterven. Er zijn er die dat hele
traject doorlopen in wat wij ‘enkele dagen’ noemen en
er zijn er die daar heel lang over doen. De Groenlandse walvis bijvoorbeeld, één van de langst levende
wezens op aarde. Een Groenlandse walvis bereikte de
respectabele leeftijd van 211 jaar.
En de natuur doet het natuurlijk nog ingenieuzer. Er is
ook nog een onderverdeling die wordt geleid door de
plaats in de baan van onze planeet ten opzichte van de
zon: ver van de zon in de winter en dichter bij in de
zomer, en dan nog iets van een overgang er tussen.
Die overgang, daar is trouwens ook iets mee. In de
volksmond kennen we dat als ‘het schieten en het
vallen van het blad’. In de moderne tijd wordt de band
met de natuur hoe langer hoe onzichtbaarder, maar
voor het situeren van seizoensmoeheid refereren we
wel nog naar de natuur, naar het fenomeen dat de
lente het meest typeert, de terugkeer van het groen.
Die seizoensmoeheid is trouwens niet ingebeeld,
er bestaat een officiële benaming voor: Seasonal
Affective Disorder of SAD. De ene wetenschapper
stelt dat er teveel melatonine wordt aangemaakt in
onze hersenen, voor de andere komt het door een
tekort aan serotonine. Maar allemaal zijn ze het erover
eens – en daar komt de bramenplukker weer op de
proppen – dat er één goede therapie is: naar buiten
gaan. Het licht laten doordringen in al je poriën. Actief
zijn, wandelen, stappen. Niets is beter ter bestrijding
van de lenteblues dan een wandeling in de ontwakende
natuur.

Ik zie ze weer. Eerst de sneeuwklokjes. Dan de opstekende kopjes van het groot hoefblad. Het speenkruid
dat uit het niets de berm geel kleurt. De aardhommel
die uit zijn holletje is gekomen en als een krolse drone
door mijn tuin zoemt. Een dagpauwoog die aan het
zolderraam fladdert in de overtuiging dat het buiten
weer veel beter is dan binnen. Op zo’n dagen bruist
de natuur van energie en we hoeven ze maar in te
ademen.
Dan is er nog een laatste natuurlijke onderverdeling
van wat wij de tijd noemen. Ook hier is de plaats die
we op onze draaiende bol ten opzichte van de zon
innemen belangrijk. Wij noemen dat dag en nacht. En
ook daar is alles netjes opgedeeld: sommige levende
wezens zweren bij de dag, andere bij de nacht, en
sommige komen tot leven in de tussentijd van de
schemering. Wij mensen zijn eigenlijk lichtwezens. Al
doen we niet aan fotosynthese, het licht is bepalend.
Voor verschillende essentiële processen. De aanmaak
van vitamines, hormonen, heel de reutemeteut. Vaak
lichtgestuurd. Eigenlijk slapen we op de momenten dat
er voor ons van nature weinig te beleven valt omdat
bijvoorbeeld onze zintuigen daar niet meer zijn op
afgestemd.
OK, ik weet wel dat dit iets te eenvoudig is uitgelegd.
Sommige mensen zijn ochtendmensen, andere zijn
net productiever in de avonduren. Ik behoor zelf
tot die laatste categorie. Het lukt me beter om mijn
gedachten te ordenen na het avondmaal. Om de één
of andere reden is er een tijdstip dat ik meerdere
keren per week bewust beleef: 23u23. Dan kom ik de
badkamer binnen en schijnt dat mythische cijfer rood

op de donkere muur. Ik hecht daar voor de rest weinig
belang aan. Dan ga ik in mijn bed liggen en laat ik mijn
hersenen spoelen door de slaap. Dan wordt vandaag
gisteren en maak ik me onbewust klaar voor morgen.
Ik vraag me wel eens af waar al die andere wezens
slapen. De huismussen rond ons huis slapen in de
meidoornhaag en in de boerenpalm. Lekker beschermd. Niet zo veilig als een bed met een laken en
een hoofdkussen, maar het valt wel mee. Ik zag ooit
wel eens hoe er eentje uit de haag werd geplukt door
een ransuil die zich als een kamikaze op de meidoorn
stortte. De ene zijn dood is de andere zijn brood.
Sommige wezens slapen uren en uren. Katten slapen
tot 15 uur per dag. Ze liggen te snorren en te spinnen
dat het een lieve lust is. Gewetenloze beesten maar
o-zo-op-hun-gemak. Een haas doet een hazenslaapje.
Bij voorkeur overdag, en dan slaapt hij van enkele
seconden tot enkele minuten. Neus in de wind en bij
de minste onraad weer alert en op de vlucht. Giraffen
slapen rechtopstaand. Dat vind ik niet zo comfortabel,
al heb ik het wel al eens geprobeerd. Ze slapen niet
meer dan 2 uur per nacht, en soms slapen ze wekenlang niet. Otters slapen dan weer in het water. Ze
wikkelen zich in wier en slapen hand in hand. Omdat
ze dan minder makkelijk afdrijven.
Geen van die dieren denkt na over tijd. Geen van de
dieren heeft het ochtendnieuws van 7u00 nodig, of
een wekker. Of weet dat het lente is, of zomer. Of
wordt humeurig als ze hun acht uren slaap niet hebben
gehaald. Ze voelen het leven. Meer hoeft voor hen
niet. Ik ga nu slapen. Kijk, het is alweer 23u23.

Groenlandse walvis
© Cor Visser - Inezia Tours
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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

D I E V O RT E G R O E N E TO C H

DE STILTE ROND PASEN
Iedereen kent het gevoel dat je overvalt eens de deur uit: Er hangt lente in
de lucht. Wel, wat is het dan, dat je dit
doet denken, zo op een vooravond?
De zomer is gemakkelijk, dat is het getoeter van de eerste ijskar in de straat
of de eerste hectoliter water die naar
beneden dondert in de Gentse studentenbuurt. Of gierzwaluwen die gillend
de straat afschuimen. Lente is een
fragieler begrip. Zijn het de licht-oranje
omfloerste wolken die de oorzaak zijn
van een malse bui in loodrechte regendruppels tijdens eindelijk eens een
windstil uurtje? Superlichte nevel tegen
de donkere bosrand op het einde van
je gezichtsveld, waar je een reeënsilhouet zou verwachten?
In de berm duwt de smalle weegbree
zijn karakteristieke lancetvormige
bladerenkrans omhoog door verzadigde grond. Plots komt een donkere, snelle schicht tot stilstand in de
onderste takken van een knotwilg. Een
split-seconde nadien rafelt de gekende
Heggenmusstrofe de vooravondstilte in
‘friensels’, die nadien met hernieuwde
moed toeslaat. Wat rest zijn pletsende
regendruppels, die de stilte alleen maar
intenser maken. Het oranje in de lucht
gloeit nog eens op. Heel in de verte
slaat een zanglijster aan, maar dit kan
ook een wensgedachte zijn. Een losse
groep Kramsvogels trekt tjakkend
noordoost. Meer lente kan voor mij
niet
In deze avondstilte die de weken voor
Pasen steevast kenmerkt, stond ik
voor Irma’s Café aan de Bovenschelde
zwaar te twijfelen. Wilde ik wel naar
binnen? Mijn vriend-biljarter had net afgebeld en de goesting om de ‘contoir’
met de vaste gasten te vervoegen was
ver te zoeken. Zeer ver. Ik hoorde ze
in gedachten al tot hier:
“Ha, de groenen! Hoe is’t? Kom jij hier
wat chemische brol drinken? Ik dacht
dat jij je eigen bier maakte? Zo in van
die houten kuipen!”. Dat was zowat
het flauwste. Aansluitend hierop: ”Mo
ge drinkt Jupiler? Inbev? Kunde gij wel
iets drinken zo gemaakt van Braziliaanse soya”.

Na het stekken van een schijfje salami
uit een bordje gemengd op de toog:
“Moogde gij dat wel eten? Ecologisch
genoeg?”. Het prikken van een olijf is
een variante: “Allé, weet gij wel van
hoever dat komt? En precies gij eet
dat dat hier nu? Al die CO2 dat gij naar
binnen propt”.
Ge komt al eens aan met de auto:”Hoho! Ziet dat af, zeker gij moet toch met
paard en kar afkomen, mijn gedacht?”.
Even de plaats verleggen. Zolderopruiming en daarna met een gigantische hoop in een remorque naar het
containerpark? Buurman licht spottend:
”Gij moet met een kruiwagen én te
voet naar het containerpark”. En kort
erop: “WIJ mogen met de auto gaan..”,
terwijl ie bijna omvalt van het lachen
met zijn eigen oerstomme mop.
Langzaam wegzakkend in het moeras
van de apathie ging ik op het buitenterras zitten. De regen was gestopt en we
schrijven nog steeds windstil, terwijl de
druppels op de stoel ijskoud door mijn
broek naar binnen filtreerden en mijn
achterwerk in een ijsblok veranderden.
Doorzetten! Alles beter dan naar binnen gaan. De gemeentelijke milieuraad
doemde op voor mijn ogen.. onvermijdelijk, spitsroeden lopen; thema “trage
wegen”. Een greep uit de bloemlezing:
Boerinneke van buiten: “Kerkwegels
zijn nutteloos geworden, ze ontwijden
nu toch overal de kerken!”
Trage wegen revisited:”Waarom
moeten jullie per se over trage wegen
lopen? Op de snelle gaat het toch ook?
Al de rest zit daar! Behalve gulder”.
Schepen van trage wegen over trage
wegen: ”We zijn er mee bezig..!”.
Schepen van milieu tijdens dagelijks
bestuur, vuist op tafel: “Dat moet hier
gedáán zijn met die trage wegen!”.
Meneer de voorzitter van de Minaraad
met de brede glimlach: ”Meneer de
schepen zegt dat ie er mee bézig is..
verstodde?”.
De milieuambtenaar: “Er is – qua trage
wegen – al zéér veel voorbereidend
werk verricht”.
“Ge zoudt beter de vogelkes voeren in
de winter!”, dixit een jager nog boos
over een opmerking op zijn voedersilo’s in Natuurpunt-gebied. Die zat wat
naast de kwestie.

Voorzitter Minaraad: “Wees gerust, we
denken ook aan jullie..”.
Plots zie ik Irma voor me staan met
vragende blik. Juist. “Het terras is nog
niet open, hoor, maar zeg het maar:
Een Duvelke? En hier is ’t normaal cash
te betalen hé”. Baja, ken je ’t? Straks
lopen we nog wég zonder betalen,
om ergens padden in emmers te gaan
helpen oversteken.
“Waarom geen ouw menskes helpen
oversteken aan ’t gesticht!”.. al één
keer gehoord, stel je voor “In plaats
van die kouwe puiten!”.
Kris De Bruyne klinkt door mijn hoofd:
“Weg met de groene en de blauwe…
De blanke? Tot daar aan toe!”
Meneer pastoor in de kerk zedig
influisterend tijdens een kerkuilbezoek: “De boeren maken ons dagelijks
brood…”. Grrrr!
Ah, wat zou het. Allemaal de boom
in! Ik liet een royale gulp Duvel in mijn
keelgat lopen die prikkelend warm
naar beneden liep. De kleur van het
bier was opvallend die van de lucht.
Zo slecht was het hier nog niet op
het terras. Net toen mijn natte broek
weer wat verwarmde, startte de regen
opnieuw. Shit.. nog steeds geen mm
goesting om het établissement binnen
te stappen. Oh nee, er maakte zich van
een groepje van drie aan de toog één
los en kwam naar buiten, regelrecht
naar mijn regensite. Gast van de
landbouwraad. Begon elke morgen
met een groene tussen zijn boterham.
Wat gaat het nu weer worden? Iets van
grijnzend: “Op zoek naar een ecologisch haargroeimiddel, gebrouwen uit
malse lenteregen?”. Ik hoorde het zo
al klinken
Ik begon al vast te denken aan een
snedig wederwoord. Sommige mensen
komen daar op dezelfde seconde nog
op, niet zo ondergetekende… Daar
was ie.. versneld nu want de regen
stak een tandje bij. Ietwat onwennig
en waarschijnlijk barser dan bedoeld:
“Geen goesting om een boomke met
ons te manillen? We zoeken een vierde
man”.
GREEN RAIN MAN
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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
zomernummer? Stuur het dan in zo groot mogelijke
resolutie door naar klimop@natuurkoepel.be.
TEKSTEN: EMMANUEL DESMET

Een nest vosjes in
de tuin

De ene bij is de andere niet. Een beetje
natuurkenner heeft in zijn tuin naast
de honingbij wel al eens gehoornde
metselbij gezien, maar wist je dat er veel
meer soorten van het bijenvolkje onze
tuinen bezoeken en er wonen? Het Vosje
bijvoorbeeld, dat zijn naam dankt aan
de oranjerode kleuren van het achterlijf
en het borststuk. Wie bessenstruiken en
fruitbomen in de tuin staan heeft, kan
met een beetje geluk deze prachtige
zandbij ontdekken op de bloesems.
Foto: Yves Gevaert

Slecht gezind
Dat de slechtvalk een toppredator is die je beter niet in de lucht
tegenkomt, dat weten duiven
maar al te goed. Maar ook veel
grotere roofvogels wagen zich
best niet in de buurt van hun
broedstek. Toen deze nietsvermoedende visarend op zijn tocht
naar het noorden de Leie volgde,
kwam hij iets te dicht in de buurt
van het slechtvalkennest in Bavikhove. De aanval werd meteen
ingezet en de Visarend maakte
zich vliegensvlug uit de voeten.
Ook een wespendief onderging
hetzelfde lot en moest zelfs
halsoverkop beschutting gaan
zoeken tussen de bomen nadat
hij een paar pluimen verloor.
Foto: Bart Augustijns

Lente

2018

De grootste blaaskaken

gaan van kikkerbil

Als laatste van onze amfibieën, komt de groene
kikker uit zijn winterslaap. En dat zullen we geweten
hebben ook. Eerst komen de mannetjes, die een
stekje zoeken in de arena van de poel en zo luid
mogelijk kwaken terwijl ze hun rivalen als sumoworstelaars wegduwen. Lawaai en amok maken, dat is
de boodschap! En dat is nodig ook, want als later de
wijfjes tevoorschijn komen, breekt de hel pas echt los:
er zijn namelijk veel minder wijfjes dan mannetjes.
Wie zijn rivalen de baas is, klampt zich aan een wijfje
vast en blijft daar hangen tot de bevruchting een feit
is. Wie dus van kikkerbil wil gaan, kan maar beter
een grote bek opzetten.
Foto: Francis Pattyn

Energetische bloemenzee

We weten het, we weten het en we pleiten schuldig,
maar zodra de lente uit haar voegen barst, voelen we
de onweerstaanbare drang om een foto van een voorjaarsbos
in volle glorie te publiceren. Een drang die gelijk is aan
die
van de oerkracht in de natuur om te groeien en te bloeien
. Een warme oproep om bij een zalig lentezonnetje naar
Bassegem- of Tiegembos te trekken en in de wiegende
bloemenzee van bosanemonen, boshyacinten en speen
kruid
de oerenergie te voelen opborrelen. Geniet van deze
gratis feelgoodtherapie voor het hele gezin!
Foto: Nik Dooms

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

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

Witwangstern
© Christian Vandeputte
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VOGELS IN
ONZE STREEK
LENTE 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.
Op 15/3 verbleef een m. krooneend op de Gaverplas (Harelbeke). 18 rotganzen vlogen op
17/3 r. NO over diezelfde plas,
en op 21/3 zaten er 4 zwarte
zee-eenden tp.
Verschillende groepjes lepelaars
werden overtrekkend gezien
(max. 39 r.NO over Sint-Denijs
op 7/5). Er werden 4 purperreigers en 3 zwarte ooievaars op
trek gemeld. Op 12/5 kwam het
eerste woudaapje (m.) aan op
de Gavers. Verschillende groepjes
kraanvogels trokken over onze
regio (tussen 16/2 en 12/4; max.
38 over Kuurne/ Bavikhove op
3/3.)
Op 8/5 en 11/5 werd telkens een
dwergstern gemeld aan de Gavers. Op 17 en 18/5 foerageerden
maar liefst 9 witwangsterns aan
dezelfde plas.
Voorjaar 2017 was goed voor heel
wat overtrekkende roofvogels: in
totaal werden 14 rode wouwen,
31 zwarte wouwen, 4 visarenden en 2 grauwe kiekendieven
genoteerd. Ook de nodige spetters
tekenden present: op 26/3 trok
een zeearend over de regio en
een ad. m.(!) steppekiekendief
trok op 16/4 over de gaverplas.

De absolute kers op de taart
kwam onder de vorm van een
heuse dwergarend, op 30/4 over
Heule.
Op verschillende plaatsen was
er trek van bonte strandlopers(+/- 13 ex.), kemphanen
(max.23 in Dottenijs op 17 en
18/3) en regenwulpen (max.
13 over Sint-Denijs op 7/5).
Tussen 16 en 23/4 foerageerden
2 bontbekplevieren aan de
Pieter Verhaeghestraat in Kuurne. Op 7/5 zaten 3 ex. aan de
Zandwinningsput in Harelbeke en
op 8/5 werden 2 ex. gemeld aan
de Gavers. Op 13/4 vloog een
zwarte ruiter over de Gavers.
Tussen 10/3 en 13/4 trokken een
60-tal kluten over de regio (max.
33 ex. over de Gavers op 10/3). 4
zilverplevieren trokken op 8/5
over Sint-Denijs. Tussen 30/4 en
8/5 werden een vijftal bosruiters
gezien.
Aan de Gavers werd een w. goudvink gezien op 3/3. Er werden
7 overtrekkende Europese kanaries geteld. Een sneeuwgors
trok r. NO over Sint-Denijs op
7/3. Een m.baardmannetje liet
zich op 17 en 21/3 bewonderen
in het reservaat van de Gavers. In

maart werden op diezelfde plek
af en toe max. 2 buidelmezen
gezien. Op 25/3 trok zowaar een
middelste bonte specht r.
NO. over Sint-Denijs. Er werden 2
zingende grauwe gorzen ontdekt
(te Sint-Denijs en Kerkhove) en er
werd een overvliegend ex gezien
in Kooigem. In Avelgem kwam een
koppel matkoppen succesvol tot
broeden (met min. 1 uitgevlogen
jong), op 2/4 werd ook een ex.
in Zulte gespot. 4 verschillende
nachtegalen lieten hun prachtige gezang horen (Tiegem (1/4),
Stadsgroen Marionetten (Kortrijk)
(19/4), de Vaarttaluds (Moen)
(29/4) en aan het Ecolab in Kortrijk
(9-21/5)). Van 26/3 tot 4/4 werd
opnieuw een zingende kuifleeuwerik vastgesteld aan de bekkens
aan de Pieter Verhaeghestraat
in Kuurne. Een m. bonte vliegenvanger zat op 19/4 aan de
Venning in Kortrijk. Op 6 en 13/5
trok een roodkeelpieper over
Sint-Denijs. Een porseleinhoen
pleisterde op 14/5 in Avelgem. Op
4 locaties werden overvliegende
bijeneters gemeld (max. 4 ex.
over Sint-Denijs op 30/5).
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S T E E N U I L E N W E R KG R O E P

UILSKUIKENS

LUDO BRAECKMAN

Een uilskuiken is het jong van een uil of een grote domoor, want zo staat het in de ‘Dikke van Dale!’
In ‘Nederlandse Vogelnamen en hun Betekenis’ (2008) lezen we: Uilen zijn roofvogels die in het verleden
wegens hun gekrijs in de nacht als onheilbrengers werden beschouwd!
En in het boek ‘Van Aalmoes tot Zwijntjesjager’ (1980) wordt zowat hetzelfde gezegd: De uil werd door zijn
geruisloos nachtelijk vliegen en om het naargeestige geluid dat hij voortbrengt door vele volkeren gevreesd!
Tenslotte blijkt ook uit ‘Het Woordenboek der Nederlandse Taal’ dat ‘uil’ vroeger als scheldwoord werd gebruikt, onder meer
voor ‘sukkel’, ‘botterik’, ‘vlegel’, ‘onbeduidend persoon’,... In die betekenis is ‘uilskuiken’ een versterking van het woord uil:
Een uil is al dom, dus is een uilskuiken helemaal onnozel!
En dan te bedenken dat wij, veldmedewerkers van Steenuilenwerkgroep ZWVL, maar één doel voor ogen hebben:
‘Uilskuikens, ten allen prijze!’
Zijn we wel goed bezig?
bouwtjes,...). Dat is eigenlijk uitstekend nieuws en
onze werking moet dan ook vooral als preventief
en educatief (wetenschappelijk) gezien worden.

EVENEMENTEN VOOR
EEN BREDER PUBLIEK
Cijfers zeggen natuurlijk niet alles en daarom precies
is onze werkgroep af en toe ook wel ergens publiek
aanwezig!

Uilskuiken
© Els Vandenbroucke

ENKELE NAAKTE CIJFERS
MISSCHIEN
- We dronken met zijn allen in 2017 niet minder
dan 57 baby-borrels, want dat is het aantal uilskuikens dat we in onze nestkasten mochten verwelkomen. Alle kregen een pootring om en werden
aldus met een eigen identiteit op pad gestuurd om
nieuwe territoria te gaan bevolken. We ringden
ook 6 volwassen vrouwtjes en controleerden 2
andere in dezelfde nestkasten waar we ze ook in
voorgaande jaren aantroffen.
- We sloten het werkjaar af met ongeveer 235
opgevolgde nestkasten, waarvoor we niet minder
dan 35 veldmedewerkers inschakelden!
- Uit onze analyses bleek dat 17% van onze nestkasten gebruikt werden als nest- of als slaapplaats.
Bedenk daarbij dat er in ons werkgebied zowat
400 bezette territoria zijn, en je begrijpt als snel
dat het gros van onze Zuid-Westvlaamse uiltjes
nog steeds nestelt in natuurlijke nestholtes (knotbomen,...) en andere locaties (oude, vervallen ge-
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- De ‘Nacht van de Steenuil’ in Lendelede was een
groot succes en bracht heel wat mensen op de
been!
- Onze eerste publieke ringsessie werd enorm gesmaakt door alle aanwezige kinderen én volwassenen! Het is niet onmogelijk dat we dit in 2018
nog eens zullen overdoen, en als dat het geval zou
zijn zullen we er alles aan doen om jullie zo snel
mogelijk in te lichten!
- In Zwevegem werd een ‘Nacht van de Duisternis’
georganiseerd, en onze werkgroep had er een
standje waar aan de hand van gepast didactisch
materiaal heel wat vragen beantwoord werden!
- De jaarlijkse Gewestelijke Steenuilendag werd in
2017 (11 november) georganiseerd in Roeselare.
Natuurpunt Mandelstreke zorgde er voor een
uitstekende locatie en catering, en onze secretaris-penningmeester Guido Desmarets was er één
van de sprekers die een heel behoorlijk aantal
toehoorders perfect wisten te boeien.

INVENTARISATIE
VAN TERRITORIA
Veldwerk neemt in onze werkgroep heel wat tijd in
beslag, en een niet onbelangrijk deel daarvan bestaat
uit het inventariseren van bezette territoria. Onze
strategie ter plaatse berust immers volledig op het al
dan niet aanwezig zijn van steenuiltjes in een bepaald
gebied.
We laten ons niet afschrikken door nachtelijk gekrijs
en het naargeestige geluid waarvan hierboven sprake!
Integendeel, we zoeken het zelfs op! Gewapend met
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een eenvoudig elektronisch toestelletje, waarmee we
de roep van de steenuil digitaal kunnen produceren,
gaan we bij nacht op stap in het voorjaar. De territoriale drift van de mannetjes is in die periode zo groot dat
ze al snel reageren op de roep van de indringer/rivaal.
Terecht heeft Guido in onze werkgroep altijd al aangedrongen op inventariseren en verschillenden van onze
medewerkers werden door hem opgeleid.
Over heel Vlaanderen loopt vanaf dit jaar tot en met
2020 een inventarisatie-project met wetenschappelijke
doeleinden. De Steenuilenwerkgroep ZWVL is bij dat
project zeer actief betrokken en ook hier is het Guido
die er voor zorgt dat we er niet bijlopen voor spek
en bonen, en dat onze bijdrage terecht gewaardeerd
wordt!
Van hem was ook het idee om her en der binnen ons
werkgebied aan geïnteresseerden de kans te geven om
eens mee op stap te gaan met één van onze mensen
bij een dergelijke inventarisatie-wandeling. Om dit te
laten gebeuren hebben we vooral gemikt op de Nacht
van de Steenuil op 31 maart. Vermoedelijk valt deze
Klimop in de bus ergens begin april en dat zou dan
betekenen dat sommigen onder jullie ondertussen van
die mogelijkheid al gebruik hebben gemaakt.

OVER WIJZE UILEN EN
AAIBAARHEIDS-COËFFIËNTEN
En toch werden uilen in het verleden niet altijd en
overal vervolgd! Voor de Oude Grieken, bijvoorbeeld,
was de uil een symbool van wijsheid. Ons steenuiltje
heeft daar zelfs zijn wetenschappelijke naam, athene
noctua, aan te danken. En tot op de dag van vandaag
wordt de uil nog steeds als een toonbeeld van wijsheid
beschouwd!
Toen ik hoorde dat de Gewestelijke Steenuilendag in
2017 in Roeselare zou worden georganiseerd was ik
best blij omwille van de eerder korte verplaatsing die
dat voor ons meebracht. Daarnaast was ik ook wel
een beetje sceptisch. Immers, ieder jaar weer opnieuw
een Gewestelijke Steenuilendag, is dat niet wat teveel
van het goede? Worden we op een dag niet geconfronteerd met eminente sprekers en lege zalen zonder
toehoorders?
Maar mijn vrees was, voorlopig althans, volkomen onterecht. Opnieuw kwamen tal van gegadigden gezwind
opdraven voor dit evenement, daarbij uitbundig uiting
gevend aan hun zucht naar kennis en wetenschap.
Of was het gewoon de enorme aaibaarheidsfactor van
onze steenuiltjes die al die mensen nog maar eens op

Publieke ringsessie in Lauwe
© Els Vandenbroucke

Kon je er niet bij zijn of wist je er niets van? Geen
nood: we zijn van plan om in 2019 die mogelijkheid
opnieuw aan te bieden, en zelfs op grotere schaal.
Daarnaast zal er ook meer ruchtbaarheid worden
gegeven aan het evenement van geruime tijd op
voorhand.
Zonder twijfel komt Guido in één van de volgende
Klimop edities met een uitgebreid verslag over deze
grote Vlaamse inventarisatie en meer details over ‘hoe
je er in 2019 beslist kan bij zijn!’

de been bracht?
Het antwoord op die vraag zullen we wel nooit kennen, maar het werd zeer zeker een leerrijke dag met
een aangenaam filosofisch tintje.
“Elke wijze uil was ooit een uilskuiken!”,
beweerde een gastspreker met veel overtuiging, en dat
was ik toen volkomen met hem eens!
En toch heb ik daar naderhand nog heel veel over
nagedacht...
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VOOR ELK WAT WILDS

ACTIEVE ZOOGDIERENWERKGROEP STAAT OPNIEUW PARAAT IN 2018

JOHAN STAELENS

Ben je eventjes komen aanschuiven op onze infostand op de West-Vlaamse
Natuurstudiedag in de Kulak van 3 maart? Zo niet dan moet je dat volgend jaar
zeker eens doen. Steeds meer mensen nemen deel aan allerhande activiteiten
van de ZWG en dat is een goed teken, de interesse groeit. Jammer genoeg
zijn wij echter beperkt in tijd en middelen en kunnen wij niet op alle aanvragen
ingaan maar we doen ons uiterste best.
Het eikelmuisproject “Eliomys”, een samenwerkingsverband tussen de ZWG en
de Provincie West-Vlaanderen, draait op volle toeren. Onze jarenlange inzet voor
het behoud van ‘Zorro, ons fruitratje’ of de bedreigde - maar intussen beschermde - eikelmuis begint zijn vruchten begint af te werpen.

ETEN EN GEGETEN
WORDEN, HET IS DE
WET IN DE NATUUR

Egel
© Vildaphoto

2018 BELOOFT
Alle veldwaarnemingen tellen mee
voor het inventariseren en monitoren van zoogdieren. We stellen vast
dat de steenmarter meer en meer
terrein wint in onze regio maar dat
daarentegen de hermelijn en de
bunzing het een stuk minder goed
doen dan voordien. Voortgaand op
de waargenomen verkeersslachtoffers moeten we ook vaststellen dat
de egel het niet zo schitterend doet.
Het onderzoek naar vleermuiskolonies loopt verder en iedere winter
tellen we alle soorten vleermuizen
in de gekende overwinteringsplaatsen.
Oud bos, forten en ijskelders kunnen we in deze regio op één hand
tellen maar toch volharden we in
de boosheid: alle vleermuizen tellen
mee en nul-waarnemingen zijn ook
waarnemingen. De grootoorvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, franjestaart, baardvleermuis,
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis komen gelukkig nog allemaal voor in ons werkingsgebied.
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Zoogdieren vervullen een belangrijke rol in de natuur. Veel knaagdieren
dienen als prooidieren voor andere
soorten zoogdieren en roofvogels.
Citeren we in dit verband de dubbelzinnige uitspraak: “het was weer
een goed muizenjaar”, gaat het goed
met de muizen, dan gaat het ook
goed met de grotere zoogdieren.
De vos vangt knaagdieren en houdt
zo ook rattenpopulaties onder controle. Carnivoren zijn belangrijk om
bepaalde soorten qua aantallen op
peil te houden. Everzwijnen zorgen
zo op hun manier voor evenwicht in

de natuur. Met de komst van Naya
de wolvin verwelkomen we in ons
land opnieuw een predator die 100
jaar geleden werd uitgeroeid.

EEN GOED GEVULDE
AGENDA
Dit jaar organiseren we weer tal van
activiteiten en zijn we actief op de
1000-soorten-dagen in Moeskroen
en Gullegem (Bergelen). Er zijn
allerhande inventarisaties en geleide
vleermuiswandelingen én het uitgebreide kerkzolderonderzoek.
De Nacht van het Zoogdier en de
Nacht van de Vleermuis zijn klassiekers geworden.
We gaan opnieuw braakballen
pluizen en we zullen een nieuwe
eikelmuistuin openen.
We hangen weer wildcamera’s op…
dus voor elk wat wil(d)s!
Heb je interesse om actief mee te
helpen met het zoogdierenonderzoek in onze regio?
Meer info op: http://zwg.natuurkoepel.be/ of neem contact op via info@
zwgzuidwestvlaanderen.be

We zijn een toffe groep, je leert veel bij en je doet iets belangrijks voor
de natuur.
DIT IS HET PROGRAMMA VOOR 2018:
Vrijdag 15 + zaterdag 16 juni 2018: Nacht van het zoogdier (NP
Anzegem)
Zaterdag 28 en zondag 29 juli 2018: Cap nature Moeskroen
Zaterdag 4 augustus 2018: Vleermuiswandeling Izegem
Zaterdag 11 augustus 2018: Vleermuizenwandeling Bergelen
Zaterdag 25 augustus 2018: Europese Nacht van de Vleermuis
(Transfo + NP Zwevegem)
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018: Zoogdieren-weekend
Bergelenput

T R AG E W E G E N

LANGS GROENE PLEKJES
IN KUURNE
Afstand:
Start:

7,5 km
Marktplein van Kuurne

(A)

(G)

(B)

(H)

(F)

DIRK VERHAEGHE

(C)

(D)

(E)

We spreken van “groene plekjes”, want Kuurne is de tweede meest verstedelijkte gemeente van West-Vlaanderen. Natuurpunt De Vlasbek vzw werkte steeds samen met het gemeentebestuur om nog enkele mooie plekjes uit te bouwen. Dat
Kuurne vooral een vlassergemeente was ziet je aan de nog talrijke vlasschuren en roterijen die je tegen komt.

Heulebeekdomein
© Dirk Desmet

We starten onze wandeling op het marktplein van
Kuurne. Met onze rug naar de kerk wandelen we
de Twaalfde Liniestraat in steeds rechtdoor via K.
Leopoldstraat en Dageraadstraat. Op het einde van de
Dageraadstraat volgen we links het paadje en komen
zo terecht op een pleintje. Rechts is de ingang van De
Groene Long (A). Om volop van het prachtig natuurdomein te genieten is het aangeraden om de luswandeling te volgen via de kleinere paadjes (stippellijn).
(A) De Groene Long is een 7 ha groot natuurpark dat
oorspronkelijk bestemd was als woonuitbreidingsgebied. Onder druk van onze natuurvereniging opteerde het gemeentebestuur om hier een natuurpark
te maken. Hier kom je in contact met verschillende
biotopen, je kan er zeker het ijsvogeltje terugvinden.
In een merkwaardig gebouwtje “Het Slot”, is het
natuureducatiecentrum gevestigd.
We verlaten De Groene Long via de Verbindingsweg
en wandelen rechts de Steenovenstraat in, steeds
rechtdoor de Steenbakkerijstraat in. Op het einde
van de straat komen we terecht op een onverhard
paadje. We volgen dit langs “De Meuleput” tot aan het
rondpunt.
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↑

De Groene Long in de lente
© Dirk Desmet

onder ons herinneren zich nog het landschap vol vlaskapelletjes.
Wanneer we een blik werpen naar de
overkant van de Leie zien we een bosgebied. Dit is het Oude Leiereservaat.

↗De Banmolens
© Dirk Desmet

→Appelvink in de Groene Long
© Roger Lecoutre

(B) De Meuleput is het restant van een oude Leiearm
waarbij nog een gebouw staat met een watermolen,
beter bekend als “De Banmolens”. Hier is het voor
het ogenblik een bouwwerf voor de nieuwe sluis op
de Leie.
Vlak voor het rondpunt slaan we de weg in richting
Leie. We volgen het jaagpad richting Kortrijk en passeren de monding van de Heulebeek (C), net naast het
herdenkingsmonument van de Leieslag.
We stappen verder en komen langs de Leiemeersen.
(D) De Leiemeersen - aan de monding van de Heulebeek in de Leie - is het enige open ruimtegebied in de
Leievallei tussen Kuurne en Kortrijk. Het meersengebied is een plek met één groot verhaal: het verhaal van
de Vlasnijverheid. Het is niet alleen een betekenisvolle
open ruimte maar ook historisch erfgoed met nog
enkele vlassites binnen het meersengebied. Ouderen
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(E) Oude Leiereservaat - dit 7,4 ha
grote natuurgebied ontstond door het
rechttrekken van de Leie. Hier krijgt
de natuur volop kansen om zich te
ontwikkelen. Natuurpunt De Vlasbek
vzw beheert deze verborgen parel langs
de Leie al sinds 1985. Het bestaat uit
bos, hooiland, rietvelden en een oude
rivierarm met natuurlijke oevers. De
fuut, de ijsvogel en de torenvalk broeden
er. Bijen, hommels en dagvlinders bezoeken de bloemen. Ook de pad, de bruine
kikker en de alpenwatersalamander
voelen zich hier prima thuis. Maar zoals je in de vorige
Klimop al kon lezen wordt dit gebied bedreigd door
de plannen rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Wordt
ongetwijfeld vervolgd!
We vervolgen het jaagpad tot 50 meter voor R8 brug.
Daar ligt rechts een klein voetgangersbrug. Via dit
brugje komen we terecht op de site van roterij Sabbe.
Dit historisch erfgoed doet ons terugdenken aan het
vlasverleden langs de Leie in Kuurne. Onlangs is deze
site aangekocht door Leiedal en de gemeente Kuurne.
Na restauratie alvast een mooie aanwinst. We wandelen rechtdoor tot aan de Bondgenotenlaan en verder
linksaf de Roterijstraat. Op het einde volgen we rechts
100 meter de Kortrijksestraat en slaan links de Veldm.
Montgomerystraat in. 50 meter verder komen we aan
de ingang van het Heulebeekdomein. Een pareltje van
een natuurgebied dat veel mensen niet kennen.

T R AG E W E G E N

oranjetipje vanwaar de pinksterbloem de voornaamste
waardplant is.

(F) Heulebeekdomein - het terrein langs de Heulebeek te Kuurne, met een oppervlakte van om en bij de
2 ha, is een restant van vochtige valleigronden die sinds
mensenheugenis in gebruik werden genomen als weien hooiland. Doorheen het gebied loopt een 700 m
lang wandelpad. In het bijzonder is het Zeggeveld met
scherpe zegge zeer waardevol.
Er zijn bovendien twee poelen aanwezig en die hebben
een grote biologische waarde. Kleine watersalamander, alpenwatersalamander en zowel de groene als de
bruine kikker planten zich hier nog voort. Ook komen
in enkele beekjes nog stekelbaarsjes voor. Als vogels
komen hier de grote bonte specht, de boomkruiper en
vele soorten zangvogels nog tot broeden. Het beheer
is er onder meer op gericht om in het bos enkele open
ruimtes te behouden om de vegetatie van de vroegere
vochtige hooilanden (dotterbloem, pinksterbloem,
echte koekoeksbloem...) in stand te houden. Hierdoor
krijgen ook onze dagvlinders nieuwe kansen zoals het

Aan het einde van het pad verlaten we het domein
en komen in de Merelhoek terecht. We lopen door
tot het einde van die straat, wandelen een beetje
naar links, en stappen de Mimosalaan door tot het
einde. Daar steken we over en volgen het tegelpaadje
langsheen het Erf. Ter hoogte van de Speel-o-theek
slaan we linksaf en volgen het pad tot het einde aan
de Boomgaardstraat. Recht voor ons in de groene
omgeving (G) bevindt zich het Sportpark van Kuurne
waar de gerestaureerde hoeve Vandewalle staat.
We wandelen de Boomgaardstraat rechts in. Na een
poosje komen we langs een stervormig gebouw, de
bibliotheek van Kuurne. Tussen de bibliotheek en de
Centrumschool verderop is er nog een grasveld. Daar
is op voorstel van Natuurpunt De Vlasbek vzw een
vlindertuin in ontwikkeling (H) De moeite om er een
ommetje te maken en eens langs te
wandelen.
We wandelen echter verder rechtdoor tot we rechts het romantische
Kouterstraatje inslaan. Het hoekhuis
“Cunst Cuurne“ is bewoond door
karikaturist Nesten. Deze straat is
een verkeersarm woonerf met o.a.
vlasarbeidershuisjes. Als we rechtdoor
de Elisabethstraat wandelen komen we
terug op het marktplein. En… vergeet
niet: Kuurne is ook bekend voor zijn
horecazaken.

←Orantjetipje op pinksterbloem
© Guido Gerding
↓De avond valt over de Groene Long
© Dirk Verhaeghe

BEKIJK EN DOWNLOAD
DEZE WANDELING OP
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WITROTTERS EN RODEKOOLZWAM IN BELLEGEMBOS

CHRISTINE HANSSENS

Foto’s:
© Christine Hanssens
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Dit bos is goed te bereiken langs
de baan Kortrijk-Doornik. Toegang
er heen is een veldwegeltje vanaf
de Doorniksesteenweg, recht over
huisnummer 215.
Schelde en Leiebekken maakten
heel wat plunderingen mee tijdens
de twee Wereldoorlogen, gevolgd
door verkavelingen. Zo blijft er
vandaag de dag nog amper 15 ha
bos over in deze omgeving maar
dit is omwille van de weelderige
en natuurlijke vegetatie evenals de
hoogteverschillen zeker de moeite
waard. We vinden er vooral zomereik, beuk, berk, tamme kastanje
en esdoorn. De vele boshyacinthen
maken dit bos, vooral tijdens de
lente, bijzonder aantrekkelijk.
Er groeien ook heel wat paddenstoelen. Sommige, zoals de russula’s, zijn tamelijk fors en kleurig.
Deze zijn gunstig voor de bomen
waarmee ze in contact komen,
men heet ze symbionten. Hun fijne
myceliumstrengen omringen de
boomwortels, zodat deze vlotter
allerhande bestanddelen uit de
bodem kunnen opnemen. Terwijl
deze zwammen op hun beurt
voedsel ontvangen van de boom.
Het zijn dus mycorrhizavormers.
In België groeien 150 verschillende soorten russula. Deze
middelgrote paddenstoelen
hebben meestal kleurige
hoeden en witte tot gelige
plaatjes, hun steel breekt
als een krijtje. We vinden
ze bij allerhande bomen.
Bij beuk groeit dikwijls de
geelwitte russula (Russula
ochroleuca) (afb.3), dit is een
van de meest voorkomende
russula’s. Haar bovenzijde
is okergeel en de steel die
eerst wit is wordt grijzig bij
het verouderen.
Andere symbionten zijn de
melkzwammen. Deze scheiden een witachtig soms ook
gelig vocht uit bij beschadiging. Een veel voorkomende
soort hiervan heet kaneelkleurige melkzwam
(Lactarius quietus) (afb. 4).

Boleten en Amanieten zijn eveneens mycorrhizavormers. Vermelden we hier de kastanjeboleet
(Boletus Badius) (afb. 5). Dit is een
prachtige, forse, intens bruine
soort.
De best gekende Amaniet, nl. de
vliegenzwam (Amanita muscaria)
(afb. 6), is eveneens te vinden in
Bellegembos. Iedereen kent hem
wel met zijn rode hoed vol witte
stippen. Hij bezit een witte steel
met opvallende ring en witte
plaatjes.
Verder hebben we er de gele
aardappelbovist (Scleroderma citrinum) (afb. 7) In vorm en
grootte lijkt hij wat op een kleine
aardappel. Tijdens het rijpen der
sporen barsten hij open zodat het
chocolade bruin sporenstof er
vrij komt. Alle aardappelbovisten
leven in symbiose met loof- of
naaldbomen. Afbeelding 8 stelt de
Grote stinkzwam voor (Phallus
impudicus). Wie regelmatig op
verkenning gaat weet dat stinkzwammen steeds in de nabijheid
van bomen en struiken te vinden
zijn. Ze behoren dus eveneens tot
de symbionten.
In Bellegembos groeien ook heel
wat paddenstoelen die parasieten
en de bomen ziek maken. Dit is het
geval voor de berkenzwammen
(Piptoporus betulinus) (afb.9). Prachtig zijn ze wel, met hun bleekbruine, gladde bovenzijde. Let er ook
eens op de onderzijde die bezet is
met fijne witte poriën. Niettegenstaande deze zwammen fors en
houtig zijn, verdwijnen ze al na 1
jaar. Ze zijn dus ze 1-jarig. Op de
voet van een half vergane eik vond
ik in Bellegembos verschillende
echte tonderzwammen (Fomes
fomentarius) (afb. 10).
Hout bestaat hoofdzakelijk uit cellulose en lignine. De zwammen die
zich zowel met cellulose als lignine
voeden heet men “witrotters”. Dit
is het geval bij de 2 vorige soorten,
berkenzwam en echte tonderzwam. Wat rest van het hout is dan
wittig, zeer licht en vezelig. Deze

die enkel de cellulose afbreken zijn
bruine houtrotters. Bij dergelijke
aantasting valt het hout in bruine
brokjes uiteen. Dit gebeurt bij
aantasting door de zwavelzwam
(Laetiporus sulfureus) (afb. 11).
Een derde groep zwammen heten
saprofyten of opruimers. Zij
zorgen ervoor dat dode bladeren
evenals allerhande planten- en
dierenresten verder afgebroken
en opgeruimd worden. Veel van
hen zijn prachtig. Opvallend is de
tranende franjehoed (Lacrymaria lacrymabunda) (afb. 12) met
zijn vezelig geschubde hoed en
de plaatjes die talrijke donkere
vlekken vertonen. Dit komt door
het ongelijktijdig rijpen der sporen.
Bijzonder eveneens is dat de
plaatjesrand er regelmatig bezet is
met heldere druppeltjes. De bruine
plaatjes worden er met het rijpen
der sporen zwart en tranend.
Een kleine tot middelgrote soort
met de kleur van rode kool heet
rodekoolzwam (Laccaria amethystina) (afb. 13). Bij goed toezien
wordt duidelijk dat deze zwammetjes witte sporen vormen.
De botercollybia (Collybia
butyracea) (afb.14) bezit een
holle olijfbruine steel. De hoed
is er opvallend hygrofaan, “zijn
hoedkleur verandert er sterk met
de vochtigheidsgraad”. Ze kleurt
immers donkerbruin bij voldoende
vochtigheid terwijl er bleekbruine zones verschijnen tijdens het
drogen.
De breedplaatstreephoed
(Megacollybia platyphylla) (afb.15)
is eveneens een soort die regelmatig in Bellegembos gevonden
wordt. Deze forse paddenstoel
bezit opvallend brede witte plaatjes
en stevige myceliumstrengen. Hij
verschijnt pas laat in het jaar. Het is
een typische strooiselopruimer.
Al bij al kan ik jullie verzekeren dat
er in Bellegembos, bij het speuren
naar paddenstoelen, heel wat
interessants te beleven valt.
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WOENSDAG 18 APRIL, 16 MEI EN 20 JUNI //
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:

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

WOENSDAG 2 MEI // ZOEKEN NAAR PADDENSTOELEN IN BELLEGEMBOS
Op zoek naar paddenstoelen in Bellegembos.
AFSPRAAK:

15.

Om 13:30 aan Bellegembos, Doorniksesteenweg 215, Bellegem

Info over deze activiteiten bij Christine Hanssens
(056/21 23 13 of christine.hanssens@gmail.com)
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PLANTENINVENTARISATIE IN DE

VAGEVUURBOSSEN IN
WINGENE

GEERT RANSON

Ditmaal bespreken we opnieuw een plantenexcursie van
buiten Zuid-West-Vlaanderen. Het domeinbos Vagevuurbos
(220 ha) vormt samen met het nabije Lippensgoed-Bulskampveld (320 ha) het grootste openbare boscomplex
van West-Vlaanderen en strekt zich uit over de gemeentes
Beernem, Hertsberge en Wingene. De Vagevuurbossen
liggen centraal in deze groene bosgordel. Deze streek is een
uniek gebied met prachtige eeuwenoude dreven, bossen en
heide. In tegenstelling tot wat de onheilspellende naam doet
vermoeden, is dit domein een aards paradijs voor planten!
In de vallei van de Bornebeek zijn verschillende interessante
biotopen en door de Vlaamse overheid werden de laatste
twee jaar heel veel beheerswerken uitgevoerd in het kader
van het Europese Life+ project. Een ideale plaats dus om
met de plantenwerkgroep enkele zeldzame planten te gaan
ontdekken. Dat deden we dan ook in juni vorig jaar. Deze
bespreking kan je er misschien toe aanzetten om er zelf
ook eens wat “wilde planten” te gaan opzoeken dit voorjaar?

Trekrus ( Juncus squarrosus)
komt veelal samen voor met
dophei. De plant is herkenbaar
aan de dikke en stijve bladeren
die aan de bovenkant een witte
middennerf hebben.
Langs de verschillende grazige
paden en bosranden merken we
soorten op uit droge of natte
heidegezelschappen of heischrale
graslanden. Enkele voorbeelden
zijn struikheide, liggend hertshooi,
duizendguldenkruid, schermhavikskruid en tormentil. Heel
leuk is ook de talrijke bloeiende
hengel.

We verplaatsen ons terug in de tijd.
De wandeling start op de Hendriksberg. Al heel vlug
zien we gaspeldoorn, mannetjesereprijs en de typische
bosplanten zoals adelaarsvaren, dubbelloof, gewone
salomonszegel en valse salie. Een eerste keer dat we
onze flora’s dienen te openen is bij een eerder uitzonderlijke kruisbloemige die we na heel wat tijd op naam
kunnen brengen als “muurbloemmosterd”.
Muurbloemmosterd (Coincya monensis) heeft een
veerspletig en behaard blad en enorm lange lijnvormige hauwen met kegelvormige snavel. Deze plant blijkt
in de VS een invasieve soort te zijn, maar bij ons is hij
daarentegen (heel) zeldzaam.

→

Muurbloemmosterd
© Nachosan

↗↗ Trekrus
© Kristian Peters
↗

Hengel
© Bioweb
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In de kapvlaktes kunnen we ons bijscholen in de
schijngrassen. Onder de zegges zien we geelgroene-,
tweenervige- en bleke zegge. Ook niet gemakkelijk
om van elkaar te onderscheiden zijn knolrus, greppelrus, tengere rus en trekrus. Ook zien we heel wat
exemplaren van zowel de moeras- als de bleekgele
droogbloem en springen hazenpootje en veelstengelige
waterbies in het oog.

Hengel (Melampyrum pratense) is een halfparasiet uit
de bremraapfamilie. Met zijn groene bladeren doet
hij aan fotosynthese en zijn voedingsstoffen haalt hij
uit de wortels van andere planten. Hij is te herkennen
aan zijn lange gele kroonbuis en zijn bloeiwijze aan één
zijde. Opmerkelijk is dat het zaad van hengel verspreid
wordt door mieren.
De grootste soortenrijkdom vinden we in de schraalste en minst gestoorde zones, die beheerd worden
met extensief en gefaseerd maaibeheer. Meststoffen
zijn hier uit den boze en maaien gebeurt bij voorkeur
in de herfst of winter, zodat ook de laatbloeiers zaad
kunnen zetten. In de stukken waar men poogt aan
heideherstel te doen, vinden we gewone dopheide in
het natte gedeelte. Ook pilzegge en moeraswolfsklauw
zijn voor de meeste plantenliefhebbers nieuw.

P L A N T E N W E R KG R O E P

werd vroeger als toverplant gebruikt tegen kiespijn. In
de Middeleeuwen was gagel vanwege de bitterstof het
hoofdbestanddeel van bier. Ook nu nog wordt gagel
toegevoegd aan het biologische bier Gageleer. Een
lekker biertje gebrouwen tvv Natuurpunt.
Als gids van dienst wil ik mijn vrienden van de plantenwerkgroep nog een laatste hoogtepunt bezorgen door
hun de weg te tonen naar de zeldzame koningsvaren.

Gewone dophei (Erica tetralix) is een dwergstruikje
dat bloeit vanaf eind mei op schrale grond. Voor hommels met hun lange tongen is dit een zeer belangrijke
nectarplant.
Op twee verschillende plaatsen vinden we enkele
struiken van wilde gagel.

Koningsvaren (Osmunda regalis) voelt zich goed in
beschaduwde slootkanten. Deze plant kan wel honderd jaar worden. De sporenhopen vormen een pluim.
Interessant is dat ik tijdens mijn voorbereidende
wandelingen ook nog fraai hertshooi en klein glidkruid
vond. De uiteindelijke streeplijst telde in totaal 169 wilde planten, al bij al een zeer leerrijke plantennamiddag.

Wilde gagel (Myrica gale) staat op de rode lijst en is
in West-Vlaanderen een zeer zeldzame struik. Op de
onderzijde van de bladeren zitten klieren, die etherische oliën produceren en zeer lekker geuren. De struik

↖ Gewone dophei
© Bioweb
←←Wilde gagel
© Sten

←Koningsvaren

© Christian Fischer

ZONDAG 17 JUNI // PLANTENWANDELING LEIEKANT –
’T SCHRIJVERKE MARKE EN ROTERSMEERS BISSEGEM

ZONDAG 28 APRIL (DEEL 1) EN VRIJDAG 13 JULI (DEEL 2)
// PLANTENINVENTARISATIE VAN HET OUDE LEIERESERVAAT IN
KUURNE/KORTRIJK/HARELBEKE

We noteren alle planten aan de hand van een streeplijst, van de banaalste tot de
zeldzaamste. Een vergrootglas en een flora zijn goed bruikbaar. Voor deelnemers
met enige voorkennis. Met gids Piet Missiaen.
AFSPRAAK:

Zondag 28 april om 14:30 en vrijdag 13 juli om 18:30 aan de ingang van
het reservaat, Kruispunt Gentsesteenweg en R8, Kortrijk.

ZONDAG 3 JUNI // DAGUITSTAP NAAR DE AVESNOIS

We gaan op verkenning in het ‘parc régional de l’Avesnois’ op zoek naar interessante vegetaties van bossen, valleien en kalkgraslanden. Met gids Stefaan Verreu.
AFSPRAAK:

Om 8:00 aan het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg en de Roggelaan in Kortrijk

We gaan op ontdekking naar nieuwe planten of verwelkomen de terugkeer van
verdwenen soorten als resultaat van het natuurbeheer. Het wordt genieten van
de bloemendiversiteit in de aanloop naar de zomer, aan weerszijden van de Leie.
We gaan op ontdekking naar nieuwe planten of verwelkomen de terugkeer van
verdwenen soorten als resultaat van het natuurbeheer. Het wordt genieten van
de bloemendiversiteit in de aanloop naar de zomer, aan weerszijden van de Leie.
Met gids Frieda Flo.
AFSPRAAK:

Om 14:30 aan Leiekant - ’t Schrijverke, Leieweg, Marke

ZONDAG 30 JUNI // OP ZOEK NAAR GENEESKRACHTIGE PLANTEN ROND HET PRIKKELPAD IN MARKE
Hoe kunnen we wilde planten gebruiken om onze gezondheid te verbeteren?
Een herboriste geeft advies tijdens een boeiende wandeling. Met gids Veerle
Deleplanque.
AFSPRAAK:

Om 14:30 aan het Kokuitplein, Marke.

Info over deze activiteiten bij Piet Missiaen
(056/20 51 77 of piet.missiaen@pandora.be)
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BIJZONDERE BIJEN VAN
HET ORVEYTBOS EN DE
VAARTTALUDS
JENS D’HAESELEER

TIM DE BLANCK

Langhoornbij
© Kurt Geeraerts
Gedoornde slakkenhuisbij
© Yves Gevaert

Het Orveytbos in Moen is een jong
bos dat in 1988 aan het Agentschap voor Natuur en Bos werd
overgedragen. Daarvoor diende
het Orveytbos vooral als kleistort.
Het uitgegraven klei van het aanpalende kanaal Bossuit-Kortrijk werd
daar jarenlang gestort. De grond
van het Orveytbos en de Vaarttaluds is hierdoor zeer divers met
hellingen en gedeeltes kalkrijke klei.
Dit zorgt voor heel wat zeldzame

verschijningen, zoals orchideeën en
enkele specifieke soorten broedvogels. Daarnaast komen ook een
aantal zeldzame bijensoorten voor
die zich weten te handhaven in dit
prachtig stukje natuur. Met meer
dan 75 bekende bijensoorten zijn
de Vaarttaluds een echte bijenhotspot in Zuid-West-Vlaanderen.
Hieronder bespreken we enkele
toppers.
De ogentroostdikpoot is een
middelgrote bij van 10 tot 12
millimeter die een bijzondere band
heeft met rode ogentroost. Mannetjes patrouilleren vaak in grote
aantallen rond deze planten. Hier
gaan ze op zoek naar vrouwtjes,
voor wie het stuifmeel de enige
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stuifmeelbron is voor de nakomelingen. Voor het drinken van
nectar, dat nodig is voor de eigen
energiebehoefte, bezoekt deze
bij nog allerlei andere planten.
Het stuifmeel wordt verzameld
op de scheen en de hiel van de
achterpoot, wordt vermengd
met wat nectar en naar het nest
gebracht. Hierin onderscheiden
dikpootbijen zich van andere
bijen die het stuifmeel vaak droog
transporteren. Het nest wordt in
losse bodem gemaakt. Wanneer
de stuifmeelvoorraad groot genoeg
is zal het vrouwtje een ei leggen en
de nestcel afsluiten. Ogentroostdikpoten lijken als twee druppels
water op de veel algemenere
kattenstaartdikpoot die, zoals de
naam het zegt, gespecialiseerd is op
grote kattenstaart. Wie weet vind
jij wel een kattenstaartdikpoot in
jouw buurt?
De gewone langhoornbij is met
haar 12 tot 16 millimeter een van
onze grootste bijensoort. Vrouwtjes lijken wat op een kleine hommel. Mannetjes worden vaak gezien
wanneer ze laag en snel patrouillevluchten maken langs nestplaatsen
en bloemen waarop vrouwtjes
foerageren. Ze hebben extreem
lange antennes die tot voorbij de
basis van het achterlijf kunnen reiken. De gewone langhoornbij vliegt

van begin mei tot begin augustus en
is gespecialiseerd op vlinderbloemen; zoals wikke, gewone rolklaver
of luzerne. Het nest wordt in losse,
schaars begroeide of kale gronden
op een zuid gerichte helling of een
steilrand gegraven. Vaak komen ze
voor in aggregaties, waar meerdere
individuen dicht bij elkaar nestelen.
Toch bouwen ze elk solitair een
eigen nestgang en maken verder
geen contact met de andere bijen.
Tijdens het graven van het nest
maakt het vrouwtje een geluid dat
soms tot op 10 meter afstand te
horen is. Deze bijensoort vliegt in
een periode dat veel graslanden
of bermen voor het eerst gemaaid
worden. Daarom is het belangrijk
om gefaseerd te maaien, zoals
gebeurt in de kanaalbermen en het
Orveytbos, voor het behoud van
deze zeldzame soort.
De lichte wilgenzandbij en de
donkere wilgenzandbij zijn,
zoals de Nederlandse naam al doet
vermoeden, specialisten op wilgen.
Met een vliegtijd vanaf begin maart
tot eind mei zijn dit twee van de
vroegste soorten. Het nest wordt
bij voorkeur gegraven in zand.
De lichte wilgenzandbij is 8 tot
11 millimeter groot. De donkere
wilgenzandbij heeft een lengte
van 10 tot 13 millimeter. Deze
mannetjes vliegen vaak laag over
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de grond om vrouwtjes te zoeken
en rusten tussen de vluchten door
kort uit op zand of een liggende
boomstammen.
Als laatste bespreken we de
gedoornde slakkenhuisbij die
familie is van de rosse en gehoornde metselbij die vaak in grote
aantallen kunnen voorkomen rond
bijenhotels. De gedoornde slakkenhuisbij is een eerder klein bijtje met
een groote van 7 à 8 millimeter.
Het vrouwtje heeft helder oranje
beharing op de onderkant van het
achterlijf en heeft vrij duidelijke
witte onderbroken haarbandjes op
de bovenkant van het achterlijf. De

felblauwe ogen maken het geheel
af! Het mannetje heeft een scherp
uitsteeksel op de onderkant van
het eerste achterlijfsegment. Deze
bij vliegt van begin juni tot eind
augustus. Het is een warmteminnende bijensoort die haar nest
maakt in een leeg slakkenhuis. Daar
bouwt ze gemiddeld drie nestcellen
die gemaakt zijn van gekauwd blad
waar ze telkens één ei per nestcel
legt. De gedoornde slakkenhuisbij
is gespecialiseerd in composieten;
zoals knoopkruid, jacobskruiskruid
of distels. Daarvan wordt het stuifmeel verzameld op de afstaande
haren aan de onderkant van het
achterlijf.

Heb het bijenvirus jou intussen
ook te pakken? Ga dan zelf eens
op stap naar het Orveytbos en
de kanaalbermen, bestudeer de
bijen in je eigen tuin of vergezel
ons op een van de West-Vlaamse
bijenactiviteiten. We gaan op pad
op 5 mei in de Warandeputten en
Leiemeersen (Oostkamp), 10 juni
in het Eeuwenhout (Dranouter) en
op 14 juli in de Gavers (Harelbeke). Meer info is te vinden op
www.aculea.be
Hopelijk tot dan!

Ogentroostdikpoot
© Kurt Geeraerts
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OP ZOEK NAAR DE GULDEN
SNEDE IN DE MARIONETTEN
SUCCESVOLLE WINTERWANDELING WERKGROEP
NATUURFOTOGRAFIE

© Dirk Vergote

Gesterkt door de grote opkomst bij onze testvergadering
op 27 september 2017 en de vele enthousiaste reacties
van de aanwezigen werd besloten om een aantal natuurfotografie-activiteiten te organiseren in onze regio. Uit de
enquêteformulieren die we online en bij de startvergadering
ontvingen bleek overduidelijk dat de combinatie van natuurwandelingen en fotograferen de voorkeur wegdroeg van de
meerderheid van de aanwezigen. Zo werd het idee opgevat
om per trimester één “fotografiewandeling” te organiseren
gevolgd door een nabespreking van de ingestuurde foto’s
van de aanwezigen. Iedere keer met een andere invalshoek.
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Voor de eerste wandeling trokken we naar de Marionetten in Kortrijk - een oase van rust tussen de autosnelweg E17 en het ziekenhuis AZ Groeninge, met als
centraal thema landschapsfotografie. Voor velen was
dit een onbekend stukje natuur in onze achtertuin. We
verzamelden in alle vroegte in Hoeve te Coux. Na een
korte inleiding in landschapsfotografie trokken we vol
goede moed de vrieskou in, richting de Libelle. We
hadden superveel geluk deze morgen, geen wolkje aan
de lucht en een grote kans op een prachtige zonsopgang. Iedereen hield zijn camera en statief in de aanslag
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bij het piepen van de eerste zonnestralen.
Dit resulteerde in prachtige landschapsfoto’s
met opgaande zon.
Door de grootte van de groep vormden
zich spontaan 2 kleinere groepjes wat de
interne communicatie ten goede kwam. De
meer doorgewinterde natuurfotografen
namen de beginnende fotografen op sleeptouw en hielpen elkaar met raad en daad.
Iedereen was op het einde van de wandeling
enthousiast over de behaalde resultaten en
de opgedane kennis. Bij onze terugkomst
in Hoeve te Coux wachtte ons nog een
verrassing van formaat. We werden getrakteerd op koffiekoeken met koffie of thee.
Dit maakte de tongen los en al snel werd er
enkel nog over ISO waarden, diafragma’s,
sluitertijden en gulden sneden gepraat.

Een tiental dagen later spraken we af in de
lokalen van Natuur.koepel. Iedere deelnemer stuurde zijn beste landschapsfoto’s
uit de Marionetten door. Via een projectie
werden de beelden aan de aanwezigen getoond en voorzien van opbouwende kritiek.
Er werd ook aandacht besteed aan lichte
fotobewerking in Light Room. Voor verdere
nabewerking werd de filterset van Google
Nik Collection gedemonstreerd.
Deze kan gratis worden gedownload via de
link:https://www.google.com/nikcollection/
Over het gebruik van die filters vind je een
interessante uitleg op.www.gratiscursus.be
Een leerrijke avond, waar allerhande tips en
trucs van eigenaar wisselden.
DIRK, SIEGFRIED, NIK, DANNY EN PATRICK

Ook goesting gekregen om eens
op stap te gaan met onze natuurfotografen bende? Sluit aan bij onze
volgende uitstappen. Momenteel
staan reeds op het programma:
Lentewandeling op zondag 15
april 2018 om 8.30u We verzamelen aan de Sint-Pietersbrug aan
de Kraaibosstraat in Moen.
Nabespreking lentewandeling
is op donderdag 3 mei 2018 om
19.30u in de lokalen van Natuur.
koepel, Warande 9 in Heule.
Zomerwandeling op zondag 1
juli in de Bramier – details volgen
later.
Nabespreking zomerwandeling, 22 augustus 2018 om
19.30u in de lokalen van Natuur.
koepel, Warande 9 in Heule.
Inschrijven kan via mail: werkgroepnatuurfotografie@natuurkoepel.be
We kijken er naar uit jullie te
ontmoeten op één van onze
activiteiten.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten en volg ons op facebook:
https://www.facebook.com/Natuurfotografiewerkgroep

↖© Patrick De Clercq
←© Siegfried Desmet
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DOOR DE BOMEN HET BOS ZIEN

DE WILG

EEN BOOM MET LANGE TENEN

ERIK COOMAN

Een imposante solitaire knotwilg, fotogenieke knotwilgenrijtjes... Het zijn iconische
beelden in ons Vlaamse landschap. We koesteren ze, we soigneren ze op
dagen van de natuur, en het maakt ons opstandig als we er eentje verminkt of
afgezaagd aantreffen. We treuren dan. Wilgen kennen er ook wat van. Met hun
neerhangende takken staan treurwilgen symbool voor rouw, dood en afscheid.
In alle grote culturen zoals die van de Chinezen, de Grieken en de Romeinen
kom je de wilg als mythische boom tegen. Maar ze zijn evengoed ecologisch en
economisch van onschatbare waarde. “Bigger than life”.

EVEN VOORSTELLEN
Wilgen zijn lichtminnende,
snelgroeiende pioniersbomen. Je
vindt ze in zompige weiranden,
op de rand tussen land en water,
in overstromingsgebieden. Ze
zijn tweehuizig; de mannelijke en
vrouwelijke katjes groeien elk op
aparte bomen.
Zowat tien inheemse wilgensoorten komen voor in ons land. Er zijn
smalbladige, zoals de schietwilg.
Die kan uitgroeien tot een prachtige boom van ruim 20 meter, als
je hem niet knot ten minste, want
daar is hij uitermate geschikt voor.
Ook de kraakwilg groeit uit tot
een volwaardige boom. Hij dankt
zijn naam aan zijn fragiele, broze
zijtakken. De overige soorten
komen voor als struik of kleine
boom. Zo is er de (breedbladige)
waterwilg of boswilg. Door zijn
vroege bloei in het nog voedselarme voorjaar is het een levensnoodzakelijke leverancier van stuifmeel
voor bijen. De grauwe wilg is
verwant aan de waterwilg; je hebt
vaak natuurlijke kruisingen. Die
zijn er ook tussen bittere wilg
en katwilg; het resultaat is een
bastaard, die rode wilg is genoemd.
Naast de overige inheemse soorten (geoorde wilg, laurierwilg,
amandelwilg, kruipwilg) zijn er
dus ook de bastaardsoorten. Niet
gemakkelijk op het terrein. Maar je
kan altijd een cursus volgen of je bij
het determineren laten leiden: zo
is er (downloadbaar) de “wilgenzoeker” van Natuurpunt of de
“wilgensleutel” van wilgenspecialist
Arnout Zwaenepoel.
Wilgen - collage, waterverf,
kleurpotlood
© Vera Polfliet

LANGE TENEN
Wilgen en populieren zijn van
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dezelfde familie. Met wilgenhout
maak je dan ook diezelfde praktische dingen zoals kistjes, triplex,
papierhout en uiteraard klompen
(wilg is wel taaier en duurzamer).
Een speciale exploitatievorm zijn
de hakhoutbossen, grienden
genaamd, waar de wilgenscheuten
meestal jaarlijks worden afgekapt.
Van “tenen” of wissen worden
manden gevlochten, en je vindt
ze terug in de waterbouwkunde;
dan heb je het over “rijshout”. In
Nederland verwijst de stad Rijswijk
daarnaar.
Dat brengt ons bij de technieken
van haagvlechten, het bouwen
van wilgentenenhutten, en andere
creatieve uitingen. Land art en
“environmental” kunstenaars
creëren er biosculpturen mee. Ga
zeker eens kijken op het internet
en genieten van bijvoorbeeld de
afbeeldingen van “the willowman”
van Will Beckers. Kunstenaar én
natuur doen elk een deel van het
werk. Door de dynamiek van de
natuur is het altijd in wording, “under (de)construction”, als groeiend
of afstervend organisme.

DE KNOTWILG:
EEN ECOLOGISCH
BIJOU’TJE
Het weze duidelijk: de knotwilg is
géén wilgensoort, maar een door
de mens geboetseerde cultuurvorm met een knotsvormige verdikking op manshoogte als gevolg
van periodiek kappen van takken.
Die knoesten wateren gemakkelijk
in, het zachte kernhout rot en teert
weg, en zo ontstaan holle stammen. Knotwilgen zijn een paradijs
van biodiversiteit. Oordeel zelf:
· Een studie (Kennedy & Sou-

thwood) wees uit dat in onze
streken het grootste aantal
insecten en mijten op wilgen
voorkomen (450 soorten).
Hiermee laten de wilgen zelfs
onze inheemse eik en berken
achter zich.
· Ruim de helft van de steenuiltjes in Nederland broedt
in deze boom (en dat is bij
ons niet anders). Verder ook
geliefkoosde broedplaats van,
om er maar een paar te noemen, holenduif en wilde eend
(jawel). Spechten hakken wat
graag in het zachte hout.
· Bij de zoogdieren volstaan
we met wezel, bunzing, en
uiteraard ook de vleermuis.
· Hij is gastheer voor tal van
planten, die in de rulle aarde
van de holle stam gekiemd
hebben. Let er maar eens op
als je gaat wandelen. Het gaat
over zowel planten van voedselrijke biotopen (fluitenkruid)
als voedselarme (eikvaren).

DE WILDE-TAALTUIN
In de volksmond circuleren tientallen synoniemen: fluitjeshout,
klakwulge, kaptronk, kniestoof,...
Verder heb je familienamen zoals
Verwilghen. En, heb je er al eens
op gelet hoeveel villa’s, RVT’s,
maneges en ziekenhuizen de
naam Ter Wilgen meegekregen
hebben?
Het Frans heeft “saule têtard”
voor knotwilg. Têtard betekent
verder “dikkop”, de larve van een
kikker. Die notie van “kop” komt
ook in het Duits terug: Kopfweide.
“Weeping willow” - treurwilg in
het Engels - wil ik er ook nog bij
omwille van de mooie alliteratie.
Er is verder nog dat spreekwoord: “De lier aan de wilgen
hangen”. Dat is een Psalmvers,
dat herinnert aan de ballingschap
van de Israëlieten, die zo droevig
waren dat ze ophielden met
musiceren. Tegenwoordig ook
gebruikt voor andere zaken waar
je mee stopt, waarvan je afstand

doet. Zo kan een wielrenner aan het eind van
zijn carrière, in een onverwacht lyrische bui,
verklaren dat hij zijn fiets aan de wilgen hangt.

ASPIRIENTJE
Salicine, een stof in de bast van schietwilg, is
de basis voor ons aspirientje. Ruim 2000 jaar
geleden propageerde de Griekse geneesheer
Hippocrates ook al wilgenbast bij reumatische
pijnen. En het blijft nu nog altijd, als volksmiddel,
populair omwille van de kalmerende, koortswerende en pijnstillende eigenschappen. Plinius
de Oudere orakelde dat te veel op die bast
kauwen zou leiden tot onvruchtbaarheid
en impotentie. De wilg zou bovendien
zo sterk kalmerend werken dat zelfs
lustgevoelens achterwege blijven. De
link naar anticonceptiemiddel was
snel gelegd, maar die reputatie kon de
wilg niet waarmaken, zoals zou blijken
bij mensen die er zich aan mispakt
hadden:-)

BOOMHOROSCOOP
Wie geboren is in de periode 1 - 10 maart of 3-12
september is volgens de
Keltische boomhoroscoop
een wilgenmens. Wie
het schoentje past, trekke
het aan.

WILGENGEDICHT
Tot slot nog een gedichtje dat ik geschreven en al eens voorgedragen heb voor een groep wandelaars op de taalgrens aan een beek tussen Everbeek
en Flobecq. Vandaar ook een knipoog naar de Franse
taal. Het is een - mag ik hopen - ludieke ode aan een
monumentale knotwilg. Een karakterkop.

Van een plaatselijke knotwilg
Ze noemen mij hier “saule têtu”.
Schots, scheef, hol en krom.
Du jamais vu!
Elke morgen wakker worden met die
houten kop.
Elke dag méégaand, laten knotten,
laten rotten.
Altijd met de wortels in ’t sop.
Gul en gastvrij voor steenuil en vlier.
Altijd diep gebogen, maar, geen
treurwilg;
’t zijn mensen die treuren.
Aan ons hangen ze de lier.
© Erik Cooman
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DE GAVERS
Geopunt is de naam van de website (www.geopunt.be) die de meeste ruimtelijke informatie in Vlaanderen carthografisch
weergeeft. Het is een ideale stek om onder meer historische en recente luchtfoto’s te vergelijken op één en dezelfde locatie.
Hier volgt een beschrijving van de Gavers tussen nu en 46 jaar terug. Luchtfoto’s onthullen meer dan je zou denken…
IGNAAS ROBBE

DIRK LIBBRECHT

© Geopunt
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1971
De Gavers is een oude zandwinput die ontgonnen
werd eind jaren ’60, begin jaren ’70. De vochtige
meersen langs de Gaverbeek verdwenen en maakten
plaats voor een zandafgraving voor de aanleg van de
“E3”, nu de E17. De sterk wisselende samenstelling
van het quartair zand noopte tot een onregelmatige
ontginning wat resulteerde in een plas met diverse
landtongen op de zuidelijke oeverstroken. Langs de
ZW zijde ontstond een ondiepte door terugvloei van
slib in baggerwater, waar zich later een grote rietzone
ontwikkelde. Op de foto, tijdens of net na de ontgin-

ning, zijn daar uiteraard nog geen sporen van. De eerste landtong is grotendeels bedekt met een werfzone
en een tweetal (lagunerings?)plasjes. De zuidzijde van
de plas is een groot akkercomplex, gescheiden door
de plas van een beek (Gaverbeek-Pluimbeek), die
daar duidelijk verlegd wordt. Verder zuidwaarts is de
lichte meandering te volgen door struikgewas op de
oevers. Ten westen zien we een villawijk in wording.
Opvallend ook is de bijna totale afwezigheid van
vlakdekkende hoogstamvegetatie. Het resultaat is een
open, agrarisch landschap, met wat verspreide kleine
landschapselementen.

200m
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2017
Van 1971 naar 2017 zien we een grote evolutie: landbouw is grotendeels vervangen door bosaanplant en
gebouwen-/weginfrastructuur. Het geheel is zeer strak
en rechtlijnig ingericht. Een bootligplaats is zichtbaar
aan de zuidzijde van de onderste landtong. Het is uit
de foto duidelijk dat de landbouw en zandwinning
plaats gemaakt hebben voor watergebonden recreatie.
Ter hoogte van het westelijke deel van de plas ligt een
rietzone. Buiten dit zijn er in deze zone geen opvallende wijzigingen doorgevoerd. De Gaverbeek is op
de foto niet gemakkelijk meer te volgen, behalve ter

hoogte van de bootligplaats waar een duidelijk artificiële meandering werd aangebracht. Het zuidelijker tracé
ligt wat verdrukt tussen nieuwe bebouwing en is meer
aangepast aan de perceelsranden, een logische actie bij
optimalisatie van open ruimte.
Het westelijk deel van de zuidelijke oever is ingericht
met staketsels, steigers en afgewerkte, rechte oevers.
Zeer opvallend is de bleke strandzone met afgesloten
watergedeelte in de westelijke oksel van de centrale
landtong. De westelijke bewoning is vooral verdicht,
maar in zijn geheel niet echt uitgebreid behalve ten
zuiden van de spoorweg.
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WELKOM REE IN AVELGEM
Hallo ree!
Huppelend over onze Scheldemeersen in de winterkou
Knabbelend aan jonge twijgen, bij dag en dauw
Met graagte verwelkomen we je hier
Hopelijk heb je het naar je zin,
en kunnen we blijvend van je aanwezigheid genieten,
jij prachtig dier

TOM BEIRLAEN EN
LIEN DELOMBAERDE

Foto’s: © Tom en Lien
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NOVEMBER 2012

ANNO 2018

Al vier jaar zijn de Ardennen
voor mijn vrouw en ik een passie.
En meer en meer worden we
nieuwsgierig naar wat er leeft in
de duistere wouden in het zuiden
van ons land. Samen zitten we in
een uitkijktoren, ver weg van de
bewoonde wereld, op het domein
van een bevriend koppel in Oizy,
te wachten om ons eerste wild
dier te spotten en te fotograferen.
Uiteraard met wind tegen, want
reeën kunnen een mens ruiken tot
op 300 à 400 meter. Na een klein
uurtje in de barre kou, verschijnen
er uit het struikgewas twee reegeiten. In het schemerdonker lijken
ze zich ferm te amuseren op het
ver uitgestrekte veld. Zelfs vanop
een redelijke afstand schrikt het
klikken van mijn fototoestel hen
op. Ze kijken onze richting, maar
zijn wel vastgelegd op de gevoelige
plaat. Sindsdien is het fotograferen
van wild onze grootste hobby
geworden en zijn al heel wat reeën,
vossen, everzwijnen en edelherten
ons fototoestel voorbij gewandeld.

Om een ree tegen het lijf te lopen
hoeven we al lang niet meer naar
de Ardennen. Zowel in onze
Vlaamse Ardennen als in de natuurgebieden van Zuid West-Vlaanderen met recente waarnemingen in
Moen, Kortrijk en Menen, worden
meer en meer reeën waargenomen. Zo werd onlangs ook in onze
eigen Avelgemse Scheldemeersen
tot tweemaal toe een exemplaar
gespot.
Tijdens de bronst worden de jonge
bokken door de oudere uit hun
territorium verjaagd, wat maakt
dat ze oorden opzoeken die ze
voordien niet kenden. Voldoende fris knabbelgroen (vruchten,
twijgjes, blaadjes,..) beschutting en
niet teveel verstoring zijn belangrijk voor hun leefgebied. Honden
dus aan de leiband houden in het
voorjaar! Spijtig genoeg worden ze
ook regelmatig het slachtoffer van
het verkeer. In juni 2017 werden
in één week tijd drie bokken het
slachtoffer van aanrijdingen in Kaster, Ingooigem en Kwaremont.

Laten we hopen dat in 2018 weinig
reeën dit lot bezegeld wordt, en
dat we ons meer en meer aan een
ontmoeting met een ree mogen
verwachten op wandelingen door
de natuur in onze eigen regio.
• Het mannetje is de reebok,
het vrouwtje de reegeit.
• De reebok heeft een gewei. In
zijn eerste jaar zijn dit knopjes,
het tweede jaar spitsen, vanaf
het derde jaar een volwaardig
gewei.
• Om een ree in gebieden waar
herten leven te onderscheiden van een hertenkalf is er
een zeer makkelijke truc =>
een ree heeft geen staart.
• Het werpen van de jongen
gebeurt telkens in juni, maakt
niet uit in welke maand ze
bevrucht werden. Dit is een
zeer vreemd verschijnsel,
maar werkelijkheid.
• Reeën zijn grazers, maar
houden het meest van ‘knabbelen’ aan scheuten of jonge
twijgjes.
• Reeën zien slecht, maar hun
reukvermogen daarentegen
is zeer sterk. Een ree kan een
mens ruiken (met wind mee)
tot op zo’n 400m.
• De oorschelpen kunnen
afzonderlijk draaien waardoor
ze zeer goed horen.
• Naast de mens hebben zij in
ons land weinig vijanden. De
wolf en lynx in de buurlanden,
maar kalfjes kunnen een prooi
zijn van everzwijnen, vossen,
wilde katten en grote roofvogels.
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EXTRA NATUUR VOOR NATUURPUNT IN DE

GAVERBEEKSE MEERSEN
maar niet zoveel hoor! Natuurpunt afdeling Waregem heeft wat
spaarcenten, maar jammer genoeg
niet voldoende. We kregen ook
al financiële steun van enkele van
onze sympathisanten maar we
zoeken nog zo’n 20.000 euro om
dit heel waardevol nat perceel van
1,3 ha definitief te beschermen.
Doen jullie mee een duit in het
zakje? Storten kan op rekening BE
56 29302120 7588 van Natuurpunt
Vergeet het projectnummer 6128
niet te vermelden.
Alvast bedankt namens het bestuur
van Natuurpunt Waregem!

Waregem is een van de weinige gemeenten waar Natuurpunt nog geen
enkel perceel natuur kon aankopen.
Maar daar is nu verandering in gekomen. Natuurpunt Waregem, heeft een
voor de natuur interessante weideperceel met een oppervlakte van 1,34
ha in de Gaverbeekse meersen in de
omgeving van de N43 en de oude
spoorwegberm kunnen aankopen.
Het verhaal begon een 4-tal jaren
geleden toen een landbouwer
overleed. In een mum van tijd werden al zijn weilanden voor veel geld
verkocht, maar eentje wisselde niet
van eigenaar. Het was net dat weilandje dat ons zeer nauw aan het
hart lag, en waar we onze hoop op
richtten. Onze Waregemse regio
heeft al zo weinig groene plekjes
om van te genieten, te wandelen
of tot rust te komen daarom
willen we zo graag koesteren en
bijhouden. Het is eens iets anders
dan ‘beton’, industrie en appartementen!
Maar helaas, … er werd toen niet
verkocht.
En nu enkele jaren later contacteerden de eigenaars Natuurpunt
zelf met de vraag of wij nog kandidaat koper waren. En of! Natuurlijk! Maar aan welke prijs?
Via de deskundige hulp van Eddy
Loosveldt, die als vrijwilliger ver-

antwoordelijk is voor de aankopen
in de regio, verliep de bemiddeling.
En ja, nu is het officieel eigendom
van Natuurpunt!
Bij deze weide gelegen in de
Gaverbeekse meersen, langsheen
de Gaverbeek, liggen ook 2 oude
meanders en twee watergreppels die een 6-tal jaren terug zijn
uitgegraven door de Vlaamse
Milieumaatschappij. Op de biologische waarderingskaart staat het
weilandje omschreven als ‘agrarisch
waardevol met zeer waardevolle
elementen’
Onze droom is terug genieten van
een weiland met pinksterbloemen
en oranjetipjes (vlinders), echte
koekoeksbloemen, bloeiende koningin der weiden en tevens willen
we ook een rustplaats creëren
voor tal van watervogels zoals de
watersnip en het witgatje. Ook
salamanders, kikkers en padden
zullen er wel bij varen.
Dit is misschien nostalgisch, maar
niks is minder waar. Dat is zoals de
natuur hoort te zijn en we hebben
nu de kans om daarvoor te zorgen.

NATUURPUNT IS
NIET RIJK!
Natuur aankopen om verder te
kunnen ontwikkelen kost veel
geld. We krijgen wel wat subsidies

De Gaverbeekse meersen” zijn
van nature natte weilanden die
een ecologische functie hebben en
moeten open gehouden worden.
Bebossingen in een beekvallei horen
daar niet in thuis.
© Peter Depodt

Steun aankopen van natuur in de
regio met een gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt vzw. Vermeld het projectnummer van keuze. Vanaf 40 euro
krijg je een fiscaal attest toegestuurd.
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
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WAAROM KLIMOP IN HET
BOS BELANGRIJK IS!

STEF BOONE

Foto’s: © Stef Boone

Bij het beheer van het Kanaalbos
in Stasegem gaat Natuurpunt
Gaverstreke die het bos in beheer
heeft gekregen van De Vlaamse
Waterweg, resoluut voor een
verhoging van de natuurwaarde.
De zomertortel is er de doelsoort.
Voor die soort wilden we een
omvorming van het bos realiseren.
In 2016 verscheen er al een artikel
in deze Klimop over deze natuurbeheerplannen. De conclusie was
toen de volgende:
Na overleg met de bosconsulent van
Natuurpunt nationaal en consulent
natuurplanning van Natuurpunt,

die voor vervanging zal zorgen van
de 125 bomen die er nu moeten
uitgehaald worden. De waardevolle
zomereiken blijven allemaal staan. In
een tweede fase (in 2026) zal dan
de helft tussen het wandelpad en het
kanaal zelf, op dezelfde manier aangepakt worden. In het ruige gedeelte
kiezen we ervoor om in blokken te
werken: het deel tussen de bruggen
wordt in drie stukken verdeeld,
waarvan we in twee van de drie alle
grote populieren gaan verwijderen.
Op die manier ontstaan de structuurverschillen waar de zomertortel
zich goed in voelt. Het grotere stuk

echter even mis. De aannemer
ging veel te driest aan het werk.
Hij vond het nodig om een sleuf
van vijf meter te trekken door
het parkgedeelte waarin hij alle
bomen zou kappen. Het bos is
daar amper tien meter breed,
maar hij wilde vanuit die sleuf dan
alle bomen kunnen bereiken die
dan wel moesten gekapt worden.
Een verwoesting die wij uiteraard
niet zagen zitten. We hadden een
aantal bomen aangeduid dat moest
blijven staan. Die bomen zouden
daarbij sneuvelen, alleen al om een
‘toegang’ te maken. Daar bovenop
kwam dan nog dat de financiële
regeling tussen de aannemer en
Natuurpunt verkeerd liep, zodat
we met Natuurpunt een einde
maakten aan zijn contract.
Intussen werd er een nieuwe
aannemer aangesteld. De buren
keken het echter aan met gemengde gevoelens: een deel had angst
omdat ze het bos niet weg wilden
en elke vallende boom een stuk uit
hun ziel scheurde. Voor de ander
konden er niet genoeg bomen
verdwijnen, want ze hadden geen
zon op hun terras. Het bos was er
al toen ze er kwamen wonen, maar
natuur moet onderworpen worden
aan de mens zo dachten sommigen. En dan vinden ze altijd wel een
reglementje dat in hun redenering
past, en misschien zelfs voor de
rechter kan afgedwongen worden.
Maar de natuur kan je nu eenmaal
niet in een keurslijf dwingen.

KLIMOP DOORGEZAAGD!
kwamen we tot volgende conclusie:
Het parkgedeelte wordt in de lengte
in twee delen verdeeld door een
wandelpad. Tussen dit pad en de
buren laten we in een eerste fase alle
populier en abeel verwijderen. Deze
werken zullen uitgevoerd worden door
een aannemer die vaak voor Natuurpunt werkt en eerbied heeft voor de
ondergroei. Het is ook die ondergroei
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bos delen we op dezelfde manier in
vijf stukken waarvan we er drie van
zullen kappen. Over tien jaar kunnen
we dan hetzelfde toepassen. Tegen
die tijd zullen de overblijvende bomen
van nu, zich voldoende ontwikkeld
hebben om het bos verder in te
vullen.
Bij de recente werken ging het

Op ronde in het bos stelden we
vast dat bij een aantal berken de
klimop was doorgezaagd met een
kettingzaag… Wie kon dit wel
gedaan hebben? Een welwillende
ingreep van de aannemer op vraag
van angstige buren? Wie zal het
zeggen?
Angstaanjagende verhalen over
klimop zijn er op internet volop
te vinden. De plant zou het licht

UIT DE VERENIGINGEN

en het water stelen van de boom
waar hij rond groeit, of zou zelfs in
staat zijn de boom te wurgen!? Een
nietsnut dus, die een ander het licht
in de ogen niet gunt, parasiteert
op het werk van die ander en wat
kan je daarmee beter doen dan
hem op zijn beurt de hals over te
snijden? Het past zelfs helemaal in
het tijdsbeeld, niet?

OVER HET NUT VAN
KLIMOP
Klimop speelt zijn rol in de natuur
rondom ons. En dan heb ik
het nog niet eens over dit blad,
waarvan het nut voor elke lezer
wel duidelijk zal zijn. De plant zelf
klimt dus langs muren of bomen
omhoog en hecht zich daaraan
vast. Voor het huis achter de muur
betekent het een bijkomende
isolatie die de warmte lekker binnenhoudt. En wat voor leven huist
er niet in die groene laag op de
muur? Voor veel soorten insecten
is de soort van levensbelang. Ze
komen op de bloesems af die pas
laat in het seizoen in bloei staan.
Tot eind september zijn ze een
bron van nectar voor vlinders, bijen
en zweefvliegen. De klimopbij is er

zelfs in gespecialiseerd. En verder
loopt het vol spinnen en kevertjes
en andere kriebelbeestjes, die door
het groene bladerdek beschermd
zijn tegen het alziend oog van hun
vijanden en er ook graag de winter
komen overleven. Door de bladeren die in de winter groen blijven,
ontstaat er een scherm rond de
boom waarin zich van alles kan
verschuilen.
De eerste groep ransuilen die ik
in de winter kon observeren, zat
te roesten in de klimop rond een
oude boom aan het kasteel van
Ooigem. Nu dertig (!) jaar later
staat de boom er nog steeds, zodat
het met dat wurgen ook wel zal
meevallen. Bij wurging zou de lijn
van de takken in de schors van de
boom moeten ingroeien, en dat is
nooit het geval. De boom groeit
immers van binnenuit en duwt zijn
schors verder open, zodat de klimop mee naar buiten geduwd wordt.
Geen horrorverhaal dus ook van
die kant.
En dan komen de bessen laat in de
winter: ze zijn voedsel voor merels,
spreeuwen en houtduiven op een
moment dat de voorraad andere
bessen al is opgegeten. Of hoe de
natuur er voor zorgt dat er altijd
wel wat te eten is, ook op het eind
van de winter.

door beheerders moet gemaakt
worden, op basis van wetenschap
en kennis ter zake en binnen het
grotere plaatje van waar we naartoe willen met het Kanaalbos als
geheel. En dat is gebaseerd op het
vergroten van de soortenrijkdom
die in dit gebied kan bestaan.
En “dat we het toch wel gingen opkuisen zeker??” Hmm, een tuin met
gazon zal het wel nooit worden, en
natuur ontwikkelt zich niet waar
het netjes opgekuist is.
Een groep vrijwilligers ging
deze winter aan de slag nabij de
Brouwerijstraat om de achtergebleven takken te verzamelen in
houtmijten, zodat de natuur zich
daarin ook kan ontwikkelen (of
inwikkelen). Er groeien nu al volop
paddenstoelen en zwammen op
het dode hout dat bleef liggen.
Dood hout zorgt in het bos voor
meer diversiteit en dat weten we al
lang. Zo is de cyclus al meteen herbegonnen en herstelt de natuur van
de ‘grove aanslag’ die we pleegden.

Maar waarom dan toch die klimop
doorzagen? De bladeren vangen
wel meer wind dan de kale takken
van de boom waar hij rond groeit,
zodat hij bij stormweer wel heen
en weer zwiept. En ook als hij zich
uitspreidt over de grond, zorgt hij
dat paddenstoelen en voorjaarsbloeiers minder kansen krijgen.
Maar zelfs in die gevallen, kan een
ingreep pas uitgevoerd worden
binnen de lijnen van een natuurbeheerplan. Als elke buur zijn zin wil
doen met het bos aan zijn achterdeur, dan krijgen we een anarchie,
waar de natuur al helemaal niet
mee gebaat is. Elke beheersmaatregel leidt immers tot een welbepaald
resultaat, en dat is de keuze die
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DOORBOMEN

PLEIDOOI VOOR EEN BOMENBELEIDSPLAN VOOR KORTRIJK

JAN DESMET
WERKGROEP NATUURBELEID

↑

De eikendreef van de Doornikserijksweg in Kooigem is een
goed voorbeeld

↓→ Goede voorbeelden zijn
verkavelingen ‘Ten Houte’ en ‘De
Schaapsdreef ’ die het natuurgebied ‘De Kleiputten’ via inheems
groen met het open landschap
verbinden
↘

Een blunder: exotische Elzen
(Alnus spaethii) verbinden het
Stadsgroen Marionetten met het
Kennedybos
Foto’s: © Jan Desmet
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Bij het doornemen van openbare onderzoeken en inrichtingsplannen van overheden merken we vaak dat er te weinig
aandacht is voor landschapszorg en biodiversiteit. Heel wat
goede intenties zien we in de praktijk stranden. Wanneer
ruimtelijke planning een ‘ecologische bril’ zou opzetten en ook
een handhavingsbeleid zou toepassen zouden we een heel
eind verder kunnen komen. wordt. Een aangepast kader kan
hierin sturend optreden, maar een bomenbeleidsplan lijkt ons
alvast onontbeerlijk.

DALENDE BIODIVERSITEIT
Op elkaar inspelende en versterkende evoluties veroorzaken momenteel een vrij drastische daling van de
biodiversiteit. Die daling is vandaag even zorgwekkend
als de klimaatproblematiek. Uit een recent onderzoek
blijkt dat het aantal insecten in het NW van Duitsland in
vijfentwintig jaar met bijna 80% is afgenomen en alles wijst
er op dat het bij ons niet beter is. Veel van onze vogels
en zoogdieren zijn afhankelijk van insecten die dan weer
afhankelijk zijn van een rijke vegetatie. Vele natuurgebieden en parken liggen geïsoleerd binnen een landelijk- en/
of stedelijk gebied. Bomenrijen, hagen en struiken met
autochtoon groen zijn vaak de enige verbinding tussen
deze gebieden. Het is belangrijk dat geïnvesteerd wordt
in deze natuurlijke netwerken. Hoe sterker het netwerk,
hoe efficiënter de werking voor fauna en flora en als milderende maatregel tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Bovendien heeft dergelijk netwerk een enorme
invloed op het fysisch en psychisch welzijn van de mens.

WAT IS AUTOCHTOON GROEN?
Autochtoon groen bestaat uit plantensoorten die van
nature voorkomen in onze regio. Ze zijn perfect aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. Ze zijn gerelateerd aan tijd. Wetenschappers nemen als uitgangspunt
het einde van de ijstijd. Toen ongeveer 13000 v. Chr. het
ijs zich terugtrok in onze streek werden de kale vlakten
vanuit het huidige mediterrane gebied geleidelijk aan
gekoloniseerd. Geholpen door wind, water, insecten,
vogels en zoogdieren rukten deze planten onze gebieden binnen. Als laatste verschenen de haagbeuk circa
1000 v.Chr., en de gewone esdoorn circa 500 v.Chr..
Het genetisch materiaal van die oorspronkelijke bomen
en struiken, autochtone planten genoemd, zijn door hun
eeuwen- lange ontwikkeling het best aangepast aan de
plaatselijke bodem en klimaat. Er ontplooide zich een
ingewikkelde samenleving met allerlei organismen waardoor ze voor de biodiversiteit van cruciaal belang zijn.
Een goed voorbeeld is onze zomereik, bij een onderzoek werden hierop 423 insectensoorten geteld. De
korstmossenflora en de zwammen hieraan gebonden
zijn eveneens talrijk, dan heb je nog vogels, kleine zoogdieren enz.
Een ander voorbeeld illustreert geringe ecologische
waarde. Een exotische plant zoals de schijnacacia
(robinia pseudoacacia) werd ingevoerd vanuit Amerika
waar de bladeren belangrijk zijn als voedsel voor vele
soorten rupsen, maar in Europa zijn er geen rupsen die
deze bladeren eten. Rupsen zijn echter een belangrijke
voedselbron voor vogels.
Vandaag kiest men vaak expliciet voor ‘ersatz’ bomen
die weinig tot geen nut hebben voor insecten en verstoort men dus het ecosysteem (1).
Landschapsarchitecten zouden de kennis, die gebaseerd
is op erkend wetenschappelijk onderzoek in verband
met autochtoon groen, moeten meenemen in hun
plannen. Ook het wetenschappelijk ijkpunt van de
laatste ijstijd zou hierin moeten meegenomen worden.
Dat zijn twee onontbeerlijke conventies wil men tot een
gefundeerd bomenbeleidsplan komen.
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ECOLOGISCH INZICHT
Uit de praktijk blijkt dat een visie op lange termijn
bij de overheid dikwijls tekort schiet. Ook tijdens
openbare onderzoeken laat de aanduiding van te vellen
bomen soms te wensen over. Ernstige motivatie voor
het vellen van bomen ontbreekt soms en gevelde
bomen worden vaak niet of op een verkeerde manier
gecompenseerd. Bij de inrichting van de publieke
ruimte dienen bomen op een evenwaardige manier
opgenomen te worden zoals bvb. cultuurelementen.
Bomen zijn geen straatmeubilair en moeten dus zorgvuldig behandeld worden.
Ook grote bouwprojecten, met voldoende ruimte
in de stad, kunnen voorzien worden van autochtoon
groen, zoals bvb. de omgeving van de ‘Penta’ in de
Graaf Karel de Goedelaan. Dat op deze site 33 waardevolle bomen zullen worden geveld zonder dat ze
op een volwaardige manier op het terrein gecompenseerd worden vinden we ongepast (er komt een bont
allegaartje).
Het RUP ‘Campus West’ kan nochtans een slimme
groenaanleg opleggen, het gaat tenslotte om internationaal gewaardeerde kennisinstellingen die in de
nabijheid van de Leie, Patersmote, het Magdalenapark
en Kortrijk Weide zullen liggen. Een natuurinclusief
project zou hier meer dan op zijn plaats zijn.
Ecologische inzicht, leeftijdsverwachting, waardebepaling, betekenis en doel van de aanplanting, evaluatie
van de plaats, historiek… zijn elementen die nodig zijn
om bomen duurzaam aan te planten en te beheren.
Daarom is een planmatig en vooral een gedragen,
participatief bomenbeleid en -beheer noodzakelijk.
Het geeft een houvast in de communicatie en vermijdt
confrontaties met bewoners.
Naast de genoemde noodzakelijke conventies is een
degelijke inventaris van het huidig bomenbestand en
het vastleggen van enkele zeer algemene krachtlijnen
van belang. Onder inventariseren wordt begrepen dat
alle individuele bomen in kaart gebracht worden mits
VTA (visual tree assessment) Ze worden kwalitatief als
kwantitatief beoordeeld en worden onder de correcte
wetenschappelijke naam vermeld.

Naast de conventies enkele algemene krachtlijnen en suggesties
• Natuurpunt stelt voor om buiten de
stedelijke kernen uitsluitend te werken met
autochtoon groen. Te verwijderen bomen
worden stelselmatig vervangen door autochtone.
• Inheemse, streekeigen bomenrijen en
struwelen verbinden onze natuurgebieden
en parken, hiervan wordt een netwerk
uitgetekend.
• In de stedelijke kernen wordt gekozen voor
meer geharde soorten maar die het dichts
aanleunen bij de inheemse soorten.
• Parken die geen historisch belang hebben
worden gefaseerd omgevormd tot toegankelijke natuurgebieden met autochtoon
groen, vb het park de Blauwe Poorte en het
Van Raemdonckpark.
• Voor alle parken wordt een groenbeheersplan op basis van het HPG (harmonisch
park- en groenbeheerplan) opgesteld.
• Elke gekapte boom (met stamomtrek van
30cm op 1m hoogte) op grondgebied
Kortrijk wordt gecompenseerd door de
aanplant van een andere boom van minstens 10 jaar oud.
• De stad zoekt locaties waar één winterlinde, één zomereik of één fladderiep mag
uitgroeien tot een monumentale boom.
• Als algemene regel kan men stellen dat
bomen niet verwijderd worden ten gunste
van zonnepanelen.
• Elke boom krijgt een ruime boomspiegel.
• Een boom mag wat overlast bezorgen
gezien zijn belang.
• De stad streeft naar een draagvlak bij de
bevolking.
Deze beleidsmaatregelen kunnen voor heel wat
meer biodiversiteit zorgen.
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↑‘Den Boulevard’ Een slim

Om tot een geïntegreerde visie te komen is de samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, De
Vlaamse Waterweg en Infrabel noodzakelijk.

↗De Gleditsia triacanthos

Tot slot: de huishoudens, de bedrijven, de landbouw
en de kennisinstellingen beslaan samen een aanzienlijke
groene oppervlakte. Zij kunnen in belangrijke mate
bijdragen om het autochtoon netwerk van bomen en
struiken te verstevigen. Voor het realiseren van kleine
landschapselementen in het buitengebied zijn financiële
en logistieke maatregelen onontbeerlijk. Het beheer is
voor het ogenblik een struikelblok waarvoor een oplossing zich opdringt. De landbouwer dient volgens ons
als landschapsbeheerder degelijk vergoed te worden:
‘publiek geld voor publieke diensten’.

beheer door afgestorven
kastanje bomen systematisch
te vervangen door een minder
ziektegevoelige boom
‘Skyline’ op de grote Markt: een
stijlvolle verschijning
Foto’s © Siegfried Desmet

nieuwe boeiende invalshoek maar ook een absoluut
noodzakelijke benadering. Het ontbreekt niet aan
goede wil, wel aan de nodige aandacht voor ons natuurlijk erfgoed en voor biodiversiteit in het algemeen.
Uiteraard hopen we dat hier verandering in komt.
(1) De inheemse flora wordt beschreven in het lijvig boek:
‘Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest.
Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flo.Wer. ‘ van Van Landuyt, W., Hoste, I.,
Vanhecke, L., Van den Bremt, P., Vercruysse, W. &De Beer, D;
2006. Met deze atlas werd een referentiepunt vastgelegd.

Wanneer men bij het ruimtelijk plannen met

ecologisch inzicht werkt, ontstaat
CURSUS NATUURVERKENNER
INer een
KORTRIJK

LEER DE NATUUR IN JOUW BUURT KENNEN
De cursus Natuurverkenner is een interactieve en wervelende
instapcursus voor beginnende natuurliefhebbers. In 10 unieke
‘lessen’ en excursies laten de lesgevers en de lokale vrijwilligers
al hun enthousiasme op je los. We dompelen je onder in de
wondere wereld van onze wilde dieren en planten en gaan op
reis langs de natuurgebieden in eigen streek.
Laat deze boeiende kennismaking met natuur in je achtertuin
niet aan je neus voorbij gaan en nodig geïnteresseerde buren,
vrienden en familie mee uit.

PROGRAMMA
1 dinsdag 17 april 2018

Kennismaking + Landschapslezen: alles hangt samen
2 zaterdag 21 april 2018 Fietsexcursie landschap
3 zaterdag 28 april 2018 Excursie voorjaarsbloeiers en
amfibieën in het Bellegembos
4 dinsdag 8 mei 2018
Natuur voor de stadsmens
5 zondag 13 mei 2018
Vroegmorgenexcursie vogelzang
(met ontbijt)
6 zaterdag 19 mei 2018 Les plantkunde + excursie
7 zaterdag 26 mei 2018 Excursie kriebelbeestjes
8 vrijdag 1 juni 2018
Avondexcursie nachtvlinders
9 dinsdag 5 juni 2018
Les zoogdieren + braakballen
pluizen
10 zaterdag 9 juni 2018
Excursie natuurbeheer
11 zaterdag 16 juni 2018 Excursie bushcraft + afsluit
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Op dinsdag gaan de lessen door van 19u tot 22u. Op zaterdag
van 9 tot 12u. Met uitzondering van de vroegmorgenwandeling
(start om 5u) en de avondexcursie (start om 21u).
Kostprijs
Inschrijven
Organisatie
Contact

Het inschrijfgeld bedraagt 60 euro. Ben je
lid van Natuurpunt, dan krijg je korting en
betaal je 54 euro.
Schrijf je nu in via deze link: www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurverkenner-kijk-op-natuur-kortrijk-26953.
Natuurpunt CVN en Natuurpunt Kortrijk
Anke Desender (Natuurpunt CVN), 050
82 57 26 of 0492 25 39 96,
anke.desender@cvn.natuurpunt.be
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NATUURPUNT WEVELGEM

BOVEN DE DOOPVONT

Noch ijs noch sneeuw konden de
geïnteresseerden tegenhouden om
erbij te zijn in het gemeentehuis van
Gullegem waar op vrijdagavond 2
maart de nieuwe afdeling Natuurpunt
Wevelgem boven de doopvont werd
gehouden. De bezielers van wat
voorheen Natuurpunt Wevelgem-Menen was kiezen ervoor om verder
gemeentegrens-gebonden de natuur
te versterken. Zo bestaat er van nu
af aan een afdeling Natuurpunt De
Leiemeersen (Menen) en een afdeling
Natuurpunt Wevelgem.

De ambities van Natuurpunt Wevelgem zijn niet mis/niet te onderschatten en Herman Nachtergaele
illustreerde die dan ook met een
uitgebreide powerpointpresentatie.
Het werkingsgebied van Natuurpunt
Wevelgem concentreert zich rond
het provinciaal domein Bergelen en
de Bankbeekvallei in Gullegem. Maar
ook andere natuuracties zoals werking
rond de wilde bijen en de steenuilen
staan in de steigers. Wat er zoal op de
agenda staat zal je terugvinden in de
activiteitenpagina’s van Klimop en ook

op de nieuwe website van Natuurpunt
Wevelgem.
“We maken er ook een punt van om
met ons fantastisch team van vrijwilligers te assisteren bij natuurbeheer in
de aangrenzende afdelingen van
Natuurpunt”, zegt Patrick Gheysens.
De lente is begonnen, en ondertussen
is er reeds een eerste grote geslaagde
activiteit met de hulp van tientallen
enthousiaste vrijwillgers en kinderen
achter de rug, nml. de organisatie van
de amfibieënoverzet in de Moorsele –
en de Normandiëstraat.
Het geeft meteen een boost om er
meteen met volle kracht tegenaan te
gaan.
Veel succes aan Natuurpunt Wevelgem!

ELS DEPREZ

www.facebook.com/NPWevelgem/
© Herman Nachtergaele

FIER OP ONZE
AFDELINGSWERKING
Het jaarlijkse ledenfeest en
algemene ledenvergadering
bij Natuurpunt Zwevegem
ging dit jaar door op zaterdag 17 februari 2018, en met
80 ingeschrevenen was dit
evenement terug een waar
succes.
We begonnen met een
fikse wandeling doorheen
het landelijke Sint-Denijs
onder leiding van onze
Trage Wegen specialist Luc
Decuyper. Nadien werd in
Ter Streye te Sint Denijs de
gasten verwelkomd met een lekker glaasje bubbels en een
hapje, waarna het officiële gedeelte kon beginnen. Ook
burgemeester Doutreluigne en schepenen Monteyne en
Rollez en schepen Vandevenne van Spiere-Helkijn mochten
we verwelkomen.
Wat deden we met onze afdeling in 2017 zoal? Wat zijn
onze plannen voor 2018? Hoe financieel gezond zijn we
nog? Els Pauwels praatte alles vakkundig bij elkaar. De vele
mooie beelden van onze talrijke, weliswaar vaak, kleine
natuurgebieden zijn het beste bewijs dat Natuurpunt
Zwevegem goed bezig is met de uitbouw van de natuur
in Zwevegem. We roeien immers met de riemen die we
hebben!
We hadden ook nog 2 belangrijke punten op de agenda
staan: een voorzitterswissel en de uitreiking van “De Steenuil” van het jaar.
Na 24 jaar voorzitterschap geeft Eddy Loosveldt de fakkel
door aan Bavo De Clercq. Eddy en zijn vrouw Myriam kre-

gen beiden een passend geschenk. Met algemeen handengeklap werd Bavo bevestigd als nieuwe voorzitter.
“De Steenuil” van het jaar, een mooi keramiek beeldje
van de hand van Lieve Verschelde, werd uitgereikt aan
Carine Veys. Reeds jaren is Carine een vaste waarde bij ons
“vrijwilligersnatuurbeheerteam” van Danny. In 2017 waren
er niet minder dan 21 beheerwerkdagen en Carine heeft
er daarvan slechts 1 gemist. Ja, het is in de ploeg echt wel
geweten dat Carine haar mannetje kan staan.
De avond eindigde met een gesmaakt wokbuffet. Zes
jongelui, kinderen van onze leden, verzorgden de bar,
ze werden bedacht met een symbolisch cadeautje: een
minidoosje pralines.

Ondertussen stond de koffietafel reeds klaar met de zelfgebakken taarten. Ieder gezin kreeg ook nog een azalea mee
naar huis. Als bestuur zijn we best trots op onze mooie
natuurgebieden en met de vele uren werk die we erin
geleverd krijgen, maar ook op ons groeiend ledenaantal,
eind 2017 waren reeds 550 gezinnen lid van Natuurpunt in
Zwevegem.

↑

Uittredend voorzitter Eddy
Loosveldt en zijn vrouw Myriam
– bedankt voor jullie inzet!
© Danny Dekeukelier

↖ Carine Veys met “De Steenuil” en de nieuwe voorzitter Bavo
De Clercq
© Gunther Van Schelvergem
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TUINIEREN ZONDER
PESTICIDEN
HOE PAK JE DAT AAN?
1 Voorkomen is beter dan genezen, ook in je tuin.
Plant bodembedekkers die je wel graag ziet op
plekken waar ongewenst planten groeien. Beperk
je oppervlakte pad en terras tot waar je regelmatig loopt. Jouw voetstappen verstoren immers
de ongewenste plantengroei. Op die manier blijft
de inspanning om preventief te borstelen op pad
en terras ook beperkt. Dat is – met uitzondering
van de winter – wekelijks nodig om ook daar de
ongewenste plantengroei te verstoren.

3 Sterke planten zijn weerbaarder en vragen
minder onderhoud en al helemaal geen pesticidegebruik. Zet daarom de juiste plant op de juiste
plaats. De plantenzoeker van Velt helpt je hierbij
(www.velt.nu/plantenzoeker). Maar de grond
van de zaak is de zaak van de grond: verzorg je
bodem! Dat doe je door te kiezen voor compost
in plaats van kunstmeststoffen. Compost verbetert je bodemleven en die diertjes heb je nodig
voor een gezonde bodem.

2 Groeien er toch planten die je niet wil? Dan zijn
er daar ook verschillende strategieën mogelijk. Leer je vijand kennen: misschien is hij wel
eetbaar? Brandnetel, paardenbloem, zevenblad
en heermoes zijn lekkere en gezonde keukenkruiden. Of maak er plantengier van: een ideale
manier om je planten (ook in de moestuin) wat
extra voeding te geven. Je kunt de ongewenste
planten in je tuin natuurlijk ook bestrijden door
ze gewoon met de hand, schoffel of hak te verwijderen. Thermische bestrijding met heet water
of onkruidbranders zijn ook een mogelijkheid.

4 Keukenmiddeltjes als bleekwater, azijn en zout
zijn geen oplossing. Ze zijn niet alleen schadelijk voor het bodemleven, er is ook te weinig
onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten
op water en insecten. Bovendien past je bodem
zich aan en komen er wellicht andere planten die
je ook weer niet wil.
Meer weten over ecologisch tuinieren? www.velt.nu

“RED DE
MAHIEUPEER”
Een bijzondere, zeldzame peer. Werd

op vrijdag 26 januari verplant. Om het
volledige dossier rond te krijgen zoeken
we nog een 800 euro. Dit vooral voor het
uitwerken van een educatief pakket en
een brochure met de verzamelde info.
Hoe kan je ons helpen?
Stort uw bijdrage op
BE66 7785 9710 1743
met vermelding ‘Mahieupeer’
Welke return kunnen we bieden?

00-50 € uitnodiging fruitproefnamiddag 16 september 2018
51-100 € + brochure 'Mahieupeer een lange geschiedenis'
> 100 € + workshop 'ent uw eigen Mahieupeer-boom'

Het volledige project vind je via
beweegt.velt.be/fruitgroepwevelgemmenen
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www.velt.be/harelbekekuurnewaregem

Domein Borreberg - Borreberg - 8570
Anzegem

OPEN TUINEN - VELT
HARELBEKE KUURNE
WAREGEM

De campagne wil tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken halen, en wil het
ecologische gedachtegoed ook nog breder verspreiden dan de voorbije jaren. Want
meer interesse in een ecologische manier van tuinieren en leven betekent ook meer
kansen voor onze natuur en de hele aardbol om zich te herstellen.
Een mooie gifvrije tuin, een propere stoep en oprit, zonder gebruik van pesticiden:
ja het kàn !
Wist je
- dat Europa richtlijnen heeft opgesteld rond duurzaam gebruik van pesticiden, met
het doel de menselijke gezondheid en het leefmilieu te beschermen ?
- dat Vlaanderen als gevolg daarvan reeds in 2001 besliste om het gebruik van
pesticiden door openbare besturen af te bouwen en verplicht te beëindigen vanaf
1.01.2015.
- dat vanaf 2015 ook voor de burgers verboden is om pesticiden te gebruiken op
openbaar domein (zoals voetpaden, straatgreppels, grasbermen,…)
- dat sinds juli 2017 het gebruik van glyfosaat (zoals Roundup) door particulieren niet
meer toegelaten is in de eigen tuin of oprit
Al deze maatregelen zijn noodzakelijk voor de gezondheid van onze inwoners en
van onze planeet. Wij zijn het al een halve eeuw gewoon geworden te spuiten tegen
onkruid en ter bescherming van plagen, vaak een gemakkelijke oplossing, maar
spijtig genoeg blijkt nu duidelijk dat dit niet zonder gevolgen is voor ons natuurlijk
milieu en voor onze gezondheid.
Gelukkig zijn er ook heel wat alternatieven om onkruidgroei tegen te gaan, kom en
ontdek ze tijdens de Velt Ecotuindagen.

HIER VOUWEN

https://www.stadlandschapleieschelde.be/2020-pesticidevrij/
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Afdeling Wevelgem Menen
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OPEN TUINEN - VELT KORTRIJK ZWEVEGEM
1 Vramkes hof - Oude Bellegemstraat 89, 8550 Zwevegem
2 Eddy Pappyn - Hugo Verrieststraat 80, 8550 Zwevegem
3 Luc Sabbe - Kanaalstraat 94, Zwevegem 8550
4 Volkstuin De Venning perceel 6 - Vennestraat, 8500 Kortrijk
5 Goed ten akker - Stedestraat 71, 8550 Zwevegem
6 Annie's tuin - Watermolenstraat 31, 8550 Zwevegem
7 Eddy Loosvelt, Lindelos 2, 8551 Heestert
Alle tuinen geopend op
Zaterdag 2 juni, nm 13 - 18 u
Zondag 3 juni, vm 10 - 18 u
In tuinen 1 - 5 en 7, Veltbar met lokale bieren

BEZIENSWAARDIGHEDEN

A Tuinspoor, Blokkestraat 29 (achteraan parking gemeentepunt)
Samentuin Velt Zwevegem

7

www.velt.be/kortrijkzwevegem
detail van de fietsroute in te tuinen verkrijgbaar, of zie: https://www.routeyou.com/
nl-be/route/view/5112759/recreatieve-fietsroute/ecotuinen-lus-2-3-juni-2018

HIER VOUWEN
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OPEN TUINEN - VELT WEVELGEM MENEN

F

1 De Grote Goesting - Rivierstraat 40, Wevelgem
2 Samentuin De Hark van Noa - Bieststraat, Wevelgem
3 Samentuin Eigen Kweek - Goudbergstraat 111, Wevelgem
Alle tuinen geopend op
Zondag 3 juni, vm 10 - 18 u
In elke tuin, verschillende workshops, lokale bieren...

BEZIENSWAARDIGHEDEN

A Geveltuin (project)
B Wevelgem Zaait
C Boomgaard Poelenbos
D Gemeentelijke hovingen Wevelgem
E Groene Slinger (nieuwe site)
F Eikelmuisproject

www.velt.be/wevelgemmenen
www.velt.be/fruitgroepwevelgemmenen
detail van de fietsroute in te tuinen verkrijgbaar, of zie: https://www.routeyou.com/
nl-be/route/view/5120772/fietsroute/20180603-velt-wevelgem-menen-fietslusecotuindagen

AC T I V I T E I T E N
NK
NPA
NPDB
NPDV
NPDL
NPGS
NPK
NPKA
NPW
NPWE
NPZ

Natuur.koepel vzw
Natuurpunt Avelgem
Natuurpunt De Buizerd vzw
Natuurpunt De Vlasbek vzw
Natuurpunt De Leiemeersen
Natuurpunt Gaverstreke
Natuurpunt Kortrijk
Natuurpunt Krekel Anzegem
Natuurpunt Waregem
Natuurpunt Wevelgem
Natuurpunt Zwevegem

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
Werkgroep Natuurfotografie

IWG
GEO
MYC
SWG
PWG
VWG
ZWG
WGTW
BWG
SOL
WNF

EXCURSIE AMFIBIEËN – NPA & NPKA
INFO:

Zie blz. 17

GELEIDE WANDELING - NPDB

Waterstraat 4, Ingelmunster
9:30 - 12:00
Deze wandeling zal vooral in het teken staan
van de lentebloeiers en onderwaterleven.
INFO: Hendrik Debeuf (051/31 21 62 of voorzitter@debuizerd.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

START ACTIE “NATUURFOTOGRAFIE IN KUURNE” - NPDV
Oudstrijderslaan 3, Kuurne
9:30 - 11:30
Alle natuurfotografen kunnen zich deze
zomer uitleven! Uit alle doorgestuurde
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)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 14 APRIL
DOE-DAG - VELTZ

Goed ‘ten Akker’ bij Mike en Katrien, Stedestraat 71, Zwevegem
WANNEER: 14:00 - 18:00
WAT: Actieve familiedag voor volwassenen en
kinderen,met oa. broodbakken, knutselen, mini-tuintje maken, plantenruilbeurs… Iedereen
gratis welkom.
INFO: Velt.zwekor@gmail.com
WAAR:

ZONDAG 15 APRIL

LENTEWANDELING WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE - WNF
INFO:

Zie blz. 38

WOENSDAG 18 APRIL

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

ZATERDAG 7 APRIL

BEHEERWERKEN MET DE VORMELINGEN IN DE
VILLAPLASJES - NPGS
Parking Oost, Meersstraat 25, Harelbeke
09:00 - 12:00
We voeren vandaag de nodige beheerwerken
uit in de Villaplasjes met de vormelingen uit
onze gemeente. Voor één keer geen catecheseles, maar wat labeur in de natuur! Er zal onder meer een houtmijt aangemaakt worden
met de takken van de geknotte wilgen en de
resterende hooibalen moeten opengetrokken
worden. Meer of genoeg werk te doen, dus
ook andere helpende handen zijn van harte
welkom, vele handen maken licht werk!
Mensen die ook willen komen helpen, maar
iets later komen, kunnen rechtstreeks naar
het gebied stappen of Info: opnemen met de
verantwoordelijke mocht u de weg nog niet
kennen naar ons mooi natuurgebied.
INFO: Bart Lemey (0474/51 67 65 of bart.lemey@
gmail.com)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZONDAG 8 APRIL

NATUURWANDELING IN DE BONTE OS NPGS

Waregemstraat 274, Deerlijk
10:00 - 12:00
Een educatieve wandeling doorheen ons natuurgebied de Bonte Os. Onder begeleiding
van een (kindvriendelijke) natuurgids gaan
we op stap doorheen het mooie gebied en
ontdekken we wat er allemaal groeit en bloeit
in onze kleine natuurparel! Dit is een unieke
kans, het gebied kan enkel bezocht worden
onder begeleiding van een gids! Voorzie
laarzen of hoog, waterdicht wandelschoeisel
want zeker in het voorjaar kan het gebied er
erg nat en drassig bij liggen.
INFO: Bart Goethals (0477/26 72 23 of bart_
goethals@hotmail.com)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

Zie blz. 33

WOENSDAG 18 APRIL

START NATUUR-WONDER-WANDELINGEN –
VWG
INFO:

Zie blz. 60

VRIJDAG 20 APRIL

PESTICIDEVRIJ TUINIEREN - VELTH

Vergaderzaal De Gavers, Eikenstraat, Haelbeke
WANNEER: 20:00-– 22:00
WAT: Veltlesgever Johan Deblaere neemt je mee
in een gifvrije tuin: tips en trics, hoe laat je de
natuur het werk doen.
INFO: robert.schouttetens@telenet.be
WAAR:

LEDENBIJEENKOMST - VWG

WAAR: 		 NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29, Kortrijk
WANNEER: 20:00 - 23:00
WAT: 		 Tijdens zo’n gezellige avond nodigen we ex-

perten uit om over een specifiek onderwerp
te praten of we wagen ons aan vogeldeterminatie op foto’s. Afsluiten doen we steeds
met een mysteriequiz waarbij zelfs de beste
vogelkenner wel eens in zijn haren krabt.
INFO: Christoph Wintein (0498/74 46 60 of wintein.christoph@telenet.be)

ZATERDAG 21 APRIL

BEHEERWERKEN VILLAPLASJES - NPGS

Meersstraat 25, Harelbeke
9:00 - 12:00
Samen met een enthousiaste groep proberen
we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerwerken uit te voeren,
enz... Soms wordt daar wel eens wat meer
uitleg bij gegeven, of gaan we even op stap
door het prachtige gebied aan de rand van
de Gavers. Iedereen is altijd welkom! Wie iets
later komt, mag steeds rechtstreeks naar het
gebied komen of contact opnemen met de
verantwoordelijke
INFO: Bart Lemey (0474/51 67 65 of bart.lemey@
gmail.com)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
MAAIEN WANDELPADEN EN SNOEIWERK NPZ

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
Maaien wandelpaden en snoeiwerk – verwijderen zwerfvuil
INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

KENNISMAKING MET HET DOMEIN DE LEIEKANT EN OMGEVING - NPDL

Ingang langs de Menenstraat, Lauwe
15:00 - 17:00
Kom kennismaken met het pas aangekochte
gebiedje.
INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

SPAGHETTIAVOND TVV NATUURPUNT DE
LEIEMEERSEN - NPDL

Zaal Astoria, Hospitaalstraat 67, Lauwe
18:00 - 20:30
Deze spaghetti avond is de ideale manier om
kennis te maken met ons nieuw team van Natuurpunt en een steentje bij te dragen bij de
recente aankoop van de Leiekant in Lauwe.
Volwassenen: € 15, kinderen: € 12. Drankje
aan tafel inbegrepen.
INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZONDAG 22 APRIL
ERFGOEDDAG - NPK

In het park op het Plein (bij de tribune &
kiosk), Kortrijk
WANNEER: Om 9:30
WAT: We bewonderen natuurlijk erfgoed in het
centrum van Kortrijk.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
WAAR:

WANDELING IN DE VLAAMSE ARDENNEN NPDV

Vlaskouter 1, Kuurne
8:00 - 18:00
We gaan in de voormiddag en in de namiddag
wandelen met gids in de mooie Vlaamse Ardennen. Genieten van de heuvels en prachtige
beekvalleien, bossen vol voorjaarsbloeiers.
Een trekplaats voor natuur liefhebbers.
Gelieve zelf voor lunchpakket te zorgen. Er is
kostendelend vervoer.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

VOORJAARSWANDELING DOORHEEN DE PALINGBEEK TE ZILLEBEKE + UNIEK BEZOEK AAN
DE LAND ART INSTALLATIE CWXRM - NPGS
Eikenstraat 131, Harelbeke
11:00 - 17:00
Voor deze voorjaarwandeling kozen we voor
de Palingbeek in Zillebeke. Deze prachtige
brok natuur herbergt ook een gruwelijk verleden. Natuur ontmoet cultuur. We hebben
de unieke kans om de Land Art installatie
“Coming World Remember Me” (CWXRM)
te bezoeken. Dit is een kunstwerk van maar
liefst 600.000 beeldjes, één beeld per slachtoffer die in WOI in België gevallen is. Voorzie
een eigen picknick en contant geld om daar
eventuele dranken te nuttigen. Aangepast
wandelschoeisel is aanbevolen. Kostprijs: 5
euro, ter plaatse te betalen (consummatie
inbegrepen). Inschrijven noodzakelijk via
website Natuurpunt Gaverstreke.
INFO: Patrick De Clercq (0475/86 56 66 of info@
fotografiepatrick.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

LANDSCHAPSWANDELING IN HARCHIES DAG VAN MOEDER AARDE - NPZ

We verzamelen ofwel om 13u aan het
Moen-Heester Statie (Kruispunt Keiberg,
Gauwelstraat en Stationstraat) om te carpoolen ofwel om 14u ter plaatse aan de ingang.
WANNEER: 13:00 - 17:00
WAT: Bijna negentig jaar geleden zijn de ondergrondse galerijen van het vroegere mijncomplex van Hensies beginnen in te storten.
De verzakkingen hebben zich gevuld met
water en zo is een wonderlijk moerasgebied
ontstaan. Vandaag vormt het Marais d’Harchies-Hensies-Bernissart een natuurreservaat
van 500 ha groot. Open meren wisselen af
met dichtbegroeide kleine poelen. Een paradijs voor libellen, voor water- en landvogels en
voor vogelwatchers en fotografen die gebruik
maken van de zeven observatiehutten.
INFO: Bavo De Clercq (056/75 40 79 of bavo.
de.clercq@telenet.be)
WAAR:

WAAR:
WANNEER:
WAT:
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AC T I V I T E I T E N
BOUVELO: EEN MOOIE PAREL IN DE VLAAMSE
ARDENNEN - NPW

Kerk van Wortegem
14:00 - 17:00
Ook in onze streek hebben wij een prachtig
bos waar de boshyacint volop bloeit. Er zijn
ook nog vele andere mooie attracties die
dit Bouvelobos te bieden heeft. Hier leven
buizerd, zwarte specht, glanskop, kiekendief,
bosuil, boomklever, ijsvogel en tal van andere
vogels. Ook zeldzame paddenstoelen en
kolonies bosmieren. Het bos is samengesteld
uit eiken-beukenbos en eiken-haagbeukenbos
met wilde hyacint.
INFO: Peter Depodt (0472/33 31 24 of depodt@
scarlet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

OCHTENDWANDELING ‘VROEGE VOGELS’ NPA

Meersstraat 45, Avelgem
6:00 - 09:00
De morgenstond heeft goud in de mond!
Dirk Libbrecht laat ons op deze wandeling
kennis maken met de vogelsoorten die onze
Scheldemeersen rijk zijn. Op deze wandeling
van zo’n 7 kilometer zijn stevig schoeisel, een
verrekijker en een vogelgids zeer handig! Na
de wandeling zijn koffie en gebak voorzien.
INFO: Tom Beirlaan (tombeirlaen@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

DONDERDAG 26 APRIL
GEZOND GAZON - VELTZ

Polyvalente zaal Gemeentepunt, Blokkestraat
29, Zwevegem
WANNEER: 20:00 - 22:00
WAT: Veltlesgever Herman Dewaele toont hoe je
een mooi gazon verkrijgt en onderhoudt, ook
zonder pesticiden.
INFO: Velt.zwekor@gmail.com
WAAR:

ZATERDAG 28 APRIL

HYANCINTENWANDELING - NPKA

Vital Moreelsplein, op de hoek van Tiegemberg met de Doornstraat, Tiegem-Kaster
WANNEER: 14:30 - 17:00
WAT: Ieder jaar laten we ons meevoeren door de
overweldigende schoonheid in Bassegembos
van die prachtige blauw-paarse golf van
hyacinten, zo ook dit jaar.
INFO: Erik Cooman (erik.cooman@fulladsl.be)
WAAR:

HOEVE- EN BLOEMENMARKT - VELTW

Grote Markt, Menen
8:00 - 13:00
Kom naar de Velt-stand tijdens de hoeve- en
bloemenmarkt.
INFO: Dieter Dewitte (0479 445 451 of dewittedieter@yahoo.com)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

TUINBEURS - VELTW

Veltdepot, Groenestraat 153, Menen
10:00 - 12:00
Zoals ieder jaar is er opnieuw een tuinbeurs.
Er is een variatie aan planten (veel verschillende tomatenplanten) die aangeboden worden
voor een kleine prijs. Andere leden mogen
gerust hun overschot aan planten eveneens
aan de man brengen. Het enige wat telt is
dat de planten gekweekt zijn met biologisch
zaadgoed.
INFO: Katrien Opsommer (056/53 03 21 of bart.
katrienvdhop@edpnet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

PLANTENINVENTARISATIE VAN HET OUDE
LEIERESERVAAT KUURNE/KORTRIJK/HARELBEKE DEEL 1 - PWG
INFO:

Zie blz. 35

ZONDAG 29 APRIL

VIP-WANDELING BISTIERLAND - NPGS

Bistierland, Harelbeke
10:00 - 12:00
Op deze activiteit nodigen we speciaal de
mensen van het Bistierland uit, voor een
exclusieve wandeling waarbij er gewezen zal
worden op de natuur binnen het Bistierland
en de nabijgelegen gebieden in de Gavers.
Nadien volgt er een hapje en een drankje!
INFO: Yann Feryn (0495/21 57 72 of yann@ferynjan.
be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

PLANTENRUILBEURS - VELTH

Tuin Eric en Trees, Beneluxlaan 101A, Stasegem
Om 10:00
Ruilen van plantgoed, bloemen, vaste planten,
kruiden, zaden, pootgoed, …
INFO: robert.schouttetens@telenet.be

WAAR:

WANNEER:
WAT:

DINSDAG 1 MEI

BLOEMENMARKT - VELTW

Sint Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat
16, Wevelgem
9:00 - 18:00
Geniet van de geuren en kleuren van de
Wevelgemse bloemenmarkt. Onze lokale
afdeling zorgt voor een verzorgde stand
waar we de bezoeker bijstaan met raad en
daad. We brengen uiteraard een uitgebreide
boekenstand en al onze kennis mee. Er zal
tevens een verfijnd aanbod aan tomatenplanten beschikbaar zijn.
INFO: Dieter Dewitte (0479 445 451 of dewittedieter@yahoo.com)

WAAR:

WANNEER:
WAT:

WOENSDAG 2 MEI

ZOEKEN NAAR PADDENSTOELEN IN BELLEGEMBOS - MYC
INFO:

Zie blz. 33

DONDERDAG 3 MEI

NATUURFOTOBABBEL WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE - WNF
INFO:

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

Zie blz. 38
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AC T I V I T E I T E N
VRIJDAG 4 MEI

HERKENNEN VAN VOGELGELUIDEN - NPKA

KSA-lokalen Beukenhof, Kerkdreef, Vichte
19:00 - 22:00
In de avondschemering zingt iedere vogel
zoals hij gebekt is. Wie wil weten hóe ieder
vogeltje gebekt is, mag dit niet missen.
Philippe Debaene laat ons luisteren naar onze
gevederde vrienden en deelt met ons zijn
kennis.
INFO: Jan Vanleeuwen (jan.vanleeuwen@outlook.
be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZONDAG 6 MEI

VROEGMORGENWANDELING MET ONTBIJT IN
DE GAVERS + OCHTEND FLUISTERVAREN OP
HET GAVERMEER - NPGS

Eikenstraat 131, Harelbeke
6:00 - 9:00
Kom eens ontdekken wat er ’s morgens vroeg
allemaal leeft en zweeft in de Gavers. Na
een wandeling doorheen het domein met
gediplomeerde gidsen kunt u genieten van
een uitgebreid, lekker ontbijt! (niet verplicht)
Nieuw dit jaar is het ochtendvaren met de
fluisterboot op het Gavermeer. Met een gediplomeerde gids aan boord ontdek je het leven
op de plas en aan de oevers. Het ontwaken
van de talrijke watervogels op de 60 hectare
grote plas in een lust voor het oog! Een unieke kans! Inschrijven vooraf is verplicht (voor
link zie website Natuurpunt Gaverstreke). De
wandeling is gratis, wie wenst deel te nemen
aan het ontbijt achteraf betaald 7 euro voor
een volwassene, kinderen betalen 5 euro.
Meevaren op de fluisterboot kost je 4 euro.
INFO: Yann Feryn (0495/21 57 72 of yann@ferynjan.
be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

BEZOEK AAN NATUURRESERVAAT HET ZWIN
- NPDV

Vlaskouter 1, Kuurne
8:30 - 18:30
We verkennen vandaag het Zwin Natuur
Park. Een activiteit voor groot en klein. In de
voormiddag maken we een begeleide wandeling met gids in de Zwinvlakte, ‘s middags in
de Zwinduinen. Tussendoor bezoeken we het
nieuwe bezoekerscentrum, huttenparours en
kijkcentrum.
Gelieve zelf voor
lunchpakket te zorgen, er is kostendelend
vervoer. Laarzen of waterdichte schoenen
aanbevolen. Inkom: 12 euro,14 dagen op
voorhand inschrijven
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

DAGUITSTAP NAAR HARCHIES EN BOIS DE
STAMBRUGES - VWG

Parking Syntra West, Doorniksesteenweg
220, Kortrijk
6:00 - 17:00
We gaan op stap in het grootste met riet
begroeide gebied van Wallonië. Het natuurgebied brengt ons een grote diversiteit aan
soorten en dus is een bezoekje meer dan de
moeite waard. In de namiddag wandelen we
door het bos van Stambruges. Eiken, beuken
en sparren worden afgewisseld met stukken
heide. In het bos zijn er wat bijzonderheden.
Zorg voor picnic, stevige wandelschoenen,
verrekijker.
INFO: Christoph Wintein (0498/74 46 60 of wintein.christoph@telenet.be)

WAAR:

WANNEER:
WAT:

VROEGAVONDWANDELING VOGELGELUIDEN
BERGELEN - NPWE
NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
Om 18:00
Samen met Ignaas Robbe gaan we op wandel
in de Bergelen en ontdekken we vogelsoorten op basis van hun geluiden.
INFO: Patrick Gheysens (056/41 77 22 of gheysens.
foulon@skynet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

MAANDAG 7 MEI

2020 PESTICIDEVRIJ: SIERLIJK EN KRUIDIG - GENIETEN VAN (ON)KRUIDEN - VELTW
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
20:00 - 22:00
Activiteit in kader van actie 2020 pesticidevrij
Dieter Dewitte (0479 445 451 of dewittedieter@yahoo.com)

ZONDAG 13 MEI
VOGELZANG - NPK

Hof te Coucx (te bereiken via Cannaertstraat), Kortrijk
WANNEER: Om 5:30
WAT: Met en voor de vroege vogels onder ons: we
maken we een vroegmorgenwandeling om
samen met de vogels wakker te worden.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
		
Inschrijven noodzakelijk
WAAR:

WOENSDAG 16 MEI

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zie blz. 33

ZATERDAG 19 MEI

INSECTENWANDELING IN DE VILLAPLASJES NPGS
INFO:

Zie blz. 17

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
MAAIBEHEER MOEN-STATIE - NPZ

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

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 26 MEI

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
MAAIBEHEER SOUTTERAIN - BRAEBOS - NPZ
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
Maaibeheer Soutterain - Braebos
Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

ZONDAG 27 MEI

ORCHIDEEËNWANDELING OP DE VAARTTALUDS - NPZ

Kraaibosstraat, Moen
14:00 - 17:00
De Vaarttaluds en het nabijgelegen Orveytbos zijn een van de mooiste groene oases
in de streek. Het gebied kreeg net als het
nabijgelegen Orveytbos een erkenning, ter
bescherming van de zeldzame planten en
bloemen.In het natuurreservaat Vaarttaluds
vind je maar liefst achttien erg bedreigde planten- en diersoorten, waaronder tien soorten
orchideeën.
INFO: Bavo De Clercq (056/75 40 79 of bavo.
de.clercq@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

GLUREN BIJ DE BUREN - NPGS

Eikenstraat 131, Harelbeke
11:00 - 17:00
Hoe gaat het met de natuur bij onze buren?
Dit jaar gaan we even gluren bij Natuurpunt
Zwevegem. Met de Vaarttaluds, De Oude
Spoorwegberm en het Orveytbos hebben ze
enkele prachtige natuurgebieden in beheer.
We verkennen de taluds op een orchideeënwandeling met gids. Wie graag wat verder
wandelt, kan mee op stap op een iets langere
wandeling die de drie gebieden aandoet, maar
minder blijft stil staan bij de fauna en flora.
We verzamelen om 11u op parking Zuid van
de Gavers, vanwaar we per fiets richting de
loods van Natuurpunt Zwevegem trekken.
Hier zullen we eerst onze eigen picknick
verorberen (drankjes zijn ter plaatse voorzien
tegen betaling), alvorens de wandeling van
start gaat. Inschrijven noodzakelijk.
INFO: Patrick De Clercq (0475/86.56.66 of info@
fotografiepatrick.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

GELEIDE WANDELING IN DE GROENE LONG
- NPDV

Oudstrijderslaan 3, Kuurne
14:00 - 17:00
We gaan wandelen en observeren in de
Groene Long te Kuurne op de Dag van het
Park. Geniet met het ganse gezin van de
prachtige natuur in de Groene Long.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

FAMILIALE NATUURWANDELING OSWB +
GAVERBEEKSE MEERSEN - NPW

Aan de parking bij Chinoh, Vijfseweg 120,
Waregem
WANNEER: 14:00 - 17:00
WAT: In Zulte, op de grens met Waregem, is een
vroegere spoorweglijn de dag van vandaag
een waardevol natuurgebied. Langs de oude
spoorwegverbinding Waregem – Ingelmunster werd een fiets- en wandelpad
aangelegd. In 2001 werd het erkend als
‘natuurgebied’. Honderd vogelsoorten, talrijke
plantensoorten en tientallen zoogdieren vinden er hun thuis. We genieten van de fauna
en flora in de Mei- en Gaverbeekse meersen,
langsheen de Gaverbeek.
INFO: Peter Depodt (0472/33 31 24 of depodt@
scarlet.be)
WAAR:

ZATERDAG 2 JUNI

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
MAAIBEHEER SOUTTERAIN – BOOMGAARD
AAN BRAEBOS - NPZ

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
Maaibeheer Soutterain – boomgaard aan
Braebos.
INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZONDAG 3 JUNI

OPEN TUINDAGEN - NPKA

Borreberg, Anzegem
10:00 - 18:00
We stellen het verrassende natuurgebiedje
Borreberg opnieuw open met rondleidingen
en uitleg en met een versnaperingske en een
verfrissingske.
INFO: Ghislain Depoortere (ghislaindepoortere@
gmail.com)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

OVER WILDE BIJEN EN ANDER KLEIN GRUT
AAN BERGELEN - NPWE

NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
Om 15:00
Je zou er versteld van staan hoeveel wilde
bijen er voorkomen in een gebied als de
Bergelen. Yves Gevaert van Bijenwerkgroep
Zuid-West-Vlaanderen leert ons enkele
soorten kennen.
INFO: Patrick Gheysens (056/41 77 22 of gheysens.
foulon@skynet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:
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AC T I V I T E I T E N
BIJENHOTELS MAKEN MET KINDEREN - NPWE

NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
14:30 - 17:00
Een bepaalde groep van wilde bijen maakt
haar nest in tunneltjes. Deze wilde bijen
kan je zelf een handje helpen door een
bijenhotel op te hangen. Samen maken we
bijenhotels voor deze wilde bijen.
INFO: Patrick Gheysens (056/41 77 22 of gheysens.
foulon@skynet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 2 JUNI - ZONDAG 3
JUNI
ECOTUINWEEKEND - VELT
INFO:

Zie blz. 53

DAGUITSTAP NAAR DE AVESNOIS - PWG
INFO:

AC T I V I T E I T E N
KORTRIJK OO(G)ST

Athena School (De Drie Hofsteden),
Kortrijk
WANNEER: 13:30 - 18:00
WAT: Ontmoetngs- en netwerkmoment om
SAMEN Kortrijk Oost groener en aantrekkelijker te maken. Een organisatie van
Natuurtuin Desloovere.
INFO: Thierry Meerschman (0483/05 34 79 of
sidveritas@yahoo.co.uk)
WAAR:

CURSUS: NATUURVERKENNER, KIJK OP NATUUR (KORTRIJK) - NPK
INFO:

WOENSDAG 20 JUNI

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

AARDEBEIENTEELT - VELTH

OC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke
Om 19:30
We komen alles te weten over aarbeienteelt: planten, vermeerderen, rassenkeuze en
verzorging. 5 euro voor VELT-leden, 8 euro
voor niet-leden.
INFO: robert.schouttetens@telenet.be

WAAR:
WANNEER:
WAT:

KINDERWORKSHOP MOESTUINIEREN VELTW

De Levensboom, Kijkuitstraat 10, Wevelgem
10:00 - 12:00
Heb je zin om groentjes te kweken in een
echte moestuin? We zaaien en planten erop
los in de schoolmoestuin van Levensboom
Wevelgem. 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. 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.
Voor verdere inlichtingen of inschrijvingen
kan je contact opnemen met griet: grietdeprez@yahoo.com
INFO: Katrien Opsommer (056/53 03 21 of bart.
katrienvdhop@edpnet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZONDAG 10 JUNI

BEGELEIDE FIETSTOCHT LANGS GEBIEDEN NPK

Museum Texture, Noordstraat 28, Kortrijk
Om 13:30
Fietstocht langs groengebieden met uitleg
door begeleider. Er is een ruime pauze
voorzien. Einde voorzien om 18u. Inschrijven
verplicht.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

VRIJDAG 15 JUNI

NACHT VAN HET ZOOGDIER - NPKA & ZWG

De Boomklever St. Arnolduspark, Tiegem
19:30 - 23:00
Hoe begint men aan zoogdierenonderzoek?
Johan Staelens doet het uit de doeken adhv
een powerpoint. We gaan ook vleermuizen
spotten met een batdetector,...
INFO: Griet Couveur (griet.couvreur@scarlet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 16 JUNI

NACHT VAN HET ZOOGDIER - NPKA & ZWG
Zie blz. 17

ZONDAG 17 JUNI

VIP-WANDELING IN HET KOEKSKEN - NPGS

Oudstrijderslaan 15, Bavikhove
10:00 - 12:00
We nodigen de buren van het Koeksken uit
voor een exclusieve wandeling doorheen
het natuurgebied, een babbel en een aperitiefje in de natuur.
INFO: Stef Boone (0485/10 60 25 of stef.boone@
skynet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

PLANTENWANDELING LEIEKANT - ’T SCHRIJVERKE MARKE EN ROTERSMEERS BISSEGEM
- PWG
Zie blz. 35

BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM
- NPW
WAAR:

WANNEER:
WAT:

MEEBRENGEN:
INFO:

Treinwagonnetje, Oude Spoorwegberm,
Zulte
9:00 - 12:00
Maai- en hooibeheer op de oude spoorwegberm. Tegelijkertijd wordt er ook
hakhoutbeheer uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk maaien we het wandelpad langs de
Slekkeputsloot. Drank en hapjes worden
voorzien.
Aangepaste kledij, stevig schoeisel.
Peter Depodt (0472/33 31 24 of depodt@
scarlet.be) of Frederic Piesschaert
(0472/525 974)

BEHEERWERKEN IN HET KOEKSKEN - NPGS

Oudstrijderslaan 15, Bavikhove
9:00 - 12:00
Tijdens deze beheerwerken moeten we
zien het maaisel opgeraapt te krijgen. Alle
helpende handen worden beloond met een
heerlijke BBQ!
INFO: Stef Boone (0485/10 60 25 of stef.boone@
skynet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

DJONI-AWARD - VWG
INFO:

Zie blz. 25

ZONDAG 24 JUNI

JAARLIJKSE STAND OP DE MIDZOMERMARKT
I.S.M. OXFAM WERELDWINKEL DEERLIJK NPGS

Hoogstraat 128, Deerlijk
14:00 - 19:00
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er opnieuw
een midzomermarkt georganiseerd in Deerlijk. Ook Natuurpunt neemt deel aan het
feestgedruis en staat met een uitgebreide
stand net aan het Neunkirchenplein. Samen
met de Oxfam Wereldwinkel verzorgen we
er een leuk terras waar je kan proeven van
een heerlijk zomerse cocktail of een natuurlijke limonade. Een knabbel en een babbel in
een heerlijk zomerse sfeer!
INFO: Chris Benoit (0485/14.86.55 of chris.
benoit@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

FIETSTOCHT NAAR NATUURGEBIEDEN IN
KORTRIJK EN OMSTREKEN - NPZ

Startpunt 13u30 Kerk Zwevegem of om
14u Hoeve te Coucx, Marionetten 12
Kortrijk
WANNEER: 13:30 - 17:00
WAT: We bezoeken enkele Kortrijkse Natuurgebieden en verplaatsen ons hiervoor met de
fiets.
INFO: Bavo De Clercq (056/75 40 79 of bavo.
de.clercq@telenet.be)
WAAR:

GELEIDE WANDELING IN HET OUDE LEIERESERVAAT TE KUURNE - NPDV

Gentsesteenweg 149, Kortrijk
14:30 - 17:00
We gaan onder leiding van onze gids wandelen en observeren in de Oude Leiereservaat
te Kuurne. Een unieke gelegenheid om dit
waardevol natuurgebied te bezoeken.
INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZONDAG 30 JUNI

OP ZOEK NAAR GENEESKRACHTIGE PLANTEN ROND HET PRIKKELPAD IN MARKE PWG
INFO:
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•

PRIKKELS IN DE NATUUR VOOR JONG EN
OUD - NPWE

NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
Om 15:00
We gaan samen op stap in Bergelen en ontdekken wat de natuur ons te bieden heeft.
Gids Martien D’hondt leert ons heel wat bij
over de natuur van bie oes.
INFO: Patrick Gheysens (056/41 77 22 of gheysens.
foulon@skynet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 7 JULI

BEHEERWERKEN: KNOTWILGEN - POEL
BRAEBOS - NPZ
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

ZATERDAG 23 JUNI

ZATERDAG 9 JUNI

INFO:

Zie blz. 33

Zie blz. 38

DINSDAG 5 JUNI

INFO:

Zie blz. 50

ZONDAG 1 JULI

Zie blz. 35

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
Knotwilgen - poel Braebos
Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

BIOBABBEL - VELTH

Liliane Sap, Moerbekestraat 26, Aartrijke.
Vertrek om 13:30 aan OC Het Spoor,
Eilandstraat 6, Harelbeke
WANNEER: Om 13:30
WAT: Infobabbel over biotuinieren en permacultuur.
INFO: robert.schouttetens@telenet.be
WAAR:

NACHTDIEREN - NPK

Natuurtuin Desloovere (op het einde van
de Goedendaglaan, aan de glsabol) Kortrijk
WANNEER: Om 19:30
WAT: Een wandeling met batdetector om vleermuizen te horen zodat we ze kunnen zien.
We ontdekken ook de andere nachtelijke
soorten die leven in de Natuurtuin Desloovere.
INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
WAAR:

ZONDAG 8 JULI

STAPSTEENTJESWANDELING - NPKA

Kerkplein, Kaster
14:30 - 17:00
Welgezind wandelen we langs de kleinste
Vlaamse wegen en misschien komen we
een kapelleke tegen. Een babbeltje, een
prachtig vergezicht, een wonderlijk weetje,
een verrassende ontmoeting,... wie weet wat
komen we nog allemaal tegen.
INFO: Nik Dooms (nik.dooms@gmail.com)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

EXCURSIE VLINDERS EN LIBELLEN - NPA
INFO:

Zie blz. 17

GEZINSFIETSTOCHT - VELTZ

Via verkeersarme wegen: startplaats en
inschrijving: contact Eddy
10:00 – 18:00
Samen fietsen langs de mooiste plekjes in de
streek.
INFO: eddy.pappyn@gmail.com

WAAR:

WANNEER:
WAT:

VRIJDAG 13 JULI

PLANTENINVENTARISATIE VAN HET OUDE
LEIERESERVAAT KUURNE/KORTRIJK/HARELBEKE DEEL 2 - PWG
INFO:

Zie blz. 35

ZATERDAG 14 JULI

BEHEERWERKEN: BRAEBOS MAAIBEHEER
POEL - NPZ

Kraaibosstraat, Zwevegem
8:00 - 12:00
Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer poel
INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
WAT:

DE 20 UREN VAN WIJMELBROEK - NPGS

Pieter-Jan Renierstraat, Deerlijk
za 14/07/18 van 20:00 tot 23:59 zo 15/07/18
van 08:30 tot 16:00
WAT: Het Wijmelbroek bestaat 20 jaar en dat
mag gevierd worden! Onder de naam “De
20 uren van Wijmelbroek” gaan natuur en
cultuur 2 dagen lang hand in hand samen
in het Wijmelbroek. Het Wijmelbroek
zal in een feestkleedje gestopt worden en
diverse kunstenaars zullen het beste van
zich zelf geven om cultuur en natuur volop
te beleven. Op zondag zal je er ook kunnen
komen ontbijten en valt er na de plechtige
ceremonie nog van alles te beleven. Het
volledige programma vind je binnenkort
online.
INFO: Patrick De Clercq (0475/86.56.66 of info@
fotografiepatrick.be)

WAAR:
WANNEER:

Natuur.koepel vzw is de overkoepelende organisatie van natuur- en
milieuverenigingen in Zuid-West-Vlaanderen. Natuur.koepel overkoepelt 16
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 IDVERENIGINGEN

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 LEIEMEERSEN
Jozef Bousse, Moeskroenstraat 368, Menen
0476/47 78 31 - voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be
NATUURPUNT DE VLASBEK VZW
Jan Vanaverbeke, Kouterstraat 38, Kuurne
0494/35 90 94 - jvanaverbeke@naturalsciences.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 GAVERSTREKE
Yann Feryn, Desselgemstraat 75, Deerlijk
0495/21 57 72 - yann@ferynjan.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
Patrick Gheysens, Tombroekstraat 40, Gullegem
056/41 77 22 - gheysens.foulon@skynet.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

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’.

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
Wouter Verwee,
Hinnestraat 22 B, 8550 Zwevegem
0474/04 07 86 - vwg@natuurkoepel.be

WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE
Secretariaat Natuur.koepel vzw, Warande 9,
8501 Heule, 056/36 28 04, werkgroepnatuurfotografie@natuurkoepel.be

PLANTENWERKGROEP
Piet Missiaen
Wielewaallaan 23, Kortrijk
056/20 51 77 - piet.missiaen@pandora.be

COLO F O N KLIMO P
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Emmanuel Desmet, Warande 9, 8501 Heule,
0499/19 89 49 - emmanuel@natuurkoepel.be

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

PADDENSTOELENWERKGROEP
‘MYCOLOGIA’
Christine Hanssens
Jan Breydellaan 94, Kortrijk
0477/50 82 02
christine.hanssens@gmail.com

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

KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw
28ste jaargang nr 2, april - juni 2018

CO N TACT E E R O NS
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

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk
op de redactie zijn op 1 juni 2018. Het volgende
nummer verschijnt begin juli 2018.
PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Hans Vermeersch - hans@natuurkoepel.be
OPLAGE
6300 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

NATUUR-WONDERWANDELINGEN
2018

Het wordt een echte traditie en de timing zit meestal perfect. Op het moment
dat de lente zich echt aandient start de eerste Natuur-Wonder-Wandeling. Na
de drie succesvolle edities van afgelopen jaren organiseert Vogelwerkgroep
Zuid-West-Vlaanderen in 2018 opnieuw 6 Natuur-Wonder-Wandelingen. Het
concept is ondertussen gekend. Op een rustige ongedwongen manier de natuur,
de trage wegen en het landschap in de regio verkennen en ondertussen bijpraten
met andere natuurliefhebbers, nieuwe Natuurpuntleden en gelijkgezinden. Er wordt
niet actief op zoek gegaan, maar elke soort die onderweg gespot wordt is mooi
meegenomen! Afsluiten doen we in café ‘De Boomvalk’, het gezelligste café van
Zuid-West-Vlaanderen.
- Woensdag 18 april:
				
- Woensdag 16 mei:
				
- Woensdag 13 juni:
				
- Woensdag 11 juli:
				
- Woensdag 22 augustus:
- Woensdag 12 september:
				

De Vlindertuin en Beukenhofpark in Vichte
met Carlos Van de Ginste
Yvegem (Ingooigem)
met Christophe Wintein
De Scheldemeersen in Escanaffles
met Dirk Libbrecht
De Libel en de Marionetten in Kortrijk
met Luc Vandeghinste
Rhodesgoed in Izegem
Het Keibeekbekken in Kortrijk
met Pol Ranson

Afspraak vanaf 19.15u, de wandeling vertrekt telkens stipt om
19.30u. De concrete afspraakplaatsen worden gecommuniceerd
via Facebook en de communicatiekanalen van de afdelingen.
Wil je graag een uitnodiging per e-mail ontvangen?
Geef een seintje aan peter.callewaert@skynet.be

