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Wouter is nog één van die mensen die 
tussen twee spadesteken in, plat op de 
buik gaat liggen om springstaartjes te aan-
schouwen, terwijl zijn pa zich afvraagt wat 
hij nu weer gezien heeft tussen de prei en 
de wortelen.
Op zotte zwoele Zwevegemse zomer-
avonden schudt zijn ma vaak het hoofd: “Je 
gaat toch niet wéér met matras en al in de 
tuin slapen??” Grijns. In zijn hoofd ziet hij 
al prachtige nachtvlinders en smakkende, 
knorrende egels passeren. Ook vallende 
sterren en maansverduisteringen willen 
hem ’s nachts wel eens naar buiten lokken.
Onderweg van of  naar het werk zet hij zijn 
stalen ros aan de kant om te genieten van 

bijzonnen, spreeuwenzwermen, nevels en 
vergezichten. Hij trotseert stormwinden 
en onweersbuien om prachtige wolken-
luchten te fotograferen. Er zijn nog helden 
in Zuid-West-Vlaanderen!
Tijdens boswandelingen vallen zijn ogen op 
schoonheden die (bijna) niemand anders 
ziet. En dan heb ik het over subtiele licht- 
invallen, waaiervormige paddenstoelen, 
rare kevertjes en kleurige korstzwammen. 
Hij heeft ook een ongelooflijke dorst naar 
kennis op alle natuurvlakken en staat op 
een open en positieve manier in het leven.
Je kan hem doen glunderen door de 
woorden “ijsbeer”, “Spitsbergen” en 

“Groenlandse walvissen” uit te spreken.
In de stille wintermaanden kun je hem 
ontmoeten op plekjes waar steenuiltjes 
hun biotoop hebben. De roep van de 
uiltjes wordt overstemd door een vreug-
dekreet van Wouter telkens zij zijn lok-
roep beantwoorden. De vogelwerkgroep 
van Zuid-West-Vlaanderen heeft er met  
Wouter als secretaris en steenuilen inven-
tarisator een stevige nieuwe aanwinst bij!

 EVEN VOORSTELLEN
/ WOUTER VERWEE//
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I N H O U D

OP DE COVER
Zonsopgang en zonsondergang zijn unieke 

momenten voor een fotograaf, vooral in de lente 
en de herfst als de zon eerst nog doorheen een 
laagje grondmist moet en boven de horizon ver-

schijnt als een gloeiende bol. De hemel baadt dan 
in een oranje gloed en werpt een uniek licht over 

het landschap. Dat moment wist Krist Hooghe 
heel mooi vast te leggen aan de Heulebeek in 

Bergelen, één van zijn favoriete fotoplekjes. Krist is 
onze “in beeld”-fotograaf van dit nummer.

© Krist Hooghe



3•

E D I TO R I A A L  

I N H O U D

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER 

NATUUR.KOEPEL VZW

Beste lezer,
De lente is altijd een beetje hoogseizoen voor de 
natuur en de natuurliefhebbers. We kijken dan met 
spanning uit naar het lentegezang en de vroeg(st)e 
vogels die uit het zuiden arriveren. Dit voorjaar is het 
wel een beetje dubbel spannend. Zingen er evenveel 
merels als vorige jaren na het toeslaan van het Usutu- 
virus? Hoeveel padden, kikkers, bomen en moeras-
planten hebben de droogte van 2018 overleefd? De 
eerste resultaten in mijn eigen buurt zien er in elk geval 
niet zo bijster goed uit. 
Maar “de natuur van bie oes”, heeft het niet alleen 
hard te verduren vanwege de klimaatveranderingen, 
maar ook door allerlei ingrepen van de mens. Zo wa-
ren er bv. afgelopen weken en maanden verschillende 
“accidentele” bedrijfslozingen in het Leiebekken met 
grote vissterfte tot gevolg: de oude Leiearmen in Me-
nen en Warneton, de Gaverbeek in Waregem, de Kas-
selrijbeek in Vichte en de Ezelbeek in Desselgem. En 
dit terwijl het ganse Leiebekken nu al onder grote druk 
staat door de vele diffuse lozingen van de huishoudens 
en de landbouw. De landbouw is nog steeds mee ver-
antwoordelijk voor de maar liefst 60% overschrijdingen 
van nitraat- en fosfaatgehalte bij meetpunten in de wa-
terlopen van o.a. het Leiebekken. Ondertussen weten 
we ook dat er steeds minder milieucontroles gebeuren 
door besparingen bij de overheid en bewuste politieke 
keuzes om als overheid niet te lastig te doen. Vrijheid , 
blijheid? Dit komt in ieder geval niet ten goede van de 
biodiversiteit en de bevolking. 
De politici en beleidsverantwoordelijkheden van kabi-
netten en administraties hebben nochtans een grote 
verantwoordelijkheid. Straks krijgen we te maken met 
stijgende waterfacturen voor iedereen omdat een 
goed waterbeleid in Vlaanderen quasi onbestaande is, 
terwijl nochtans heel wat instanties weten waar het 
schoentje knelt, maar geen doortastende maatregelen 
mogen nemen. Benieuwd of  de interim-minister van 

Natuur daar in de enkele maanden voor de verkie-
zingen iets wil aan doen? We hebben hem in ieder 
geval al één concrete suggestie gedaan: 15 jaar na de 
regeringsbeslissing om 500 ha nieuwe natte natuur in 
de Leievallei in het kader van het Seine-Scheldepro-
ject te realiseren, is daar nog steeds geen m² natuur 
van gerealiseerd. Daar kan dus snel politiek gescoord 
worden…
Lente is voor mij ook het symbool van de veerkracht 
van de natuur en de hoop. En als er ergens optimisme 
en hoop was uit te halen de voorbije weken , was dat 
wel uit de klimaatbetogingen van de jongeren. Ik heb 
met heel veel sympathie geluisterd naar deze mondige 
jonge mensen die vanuit een oprechte verontwaardi-
ging hun stem laten horen. Ze verdienen alle waarde-
ring en steun. Net zoals die andere campagne “Sign 
for my future”, die er gekomen is als antwoord op de 
dwingende vragen van jongeren aan hun ouders: wat 
gaan jullie er aan doen? Beste vrienden, steun deze 
campagne zo massaal mogelijk, teken er op in! We 
moeten onze stem laten horen als tegengewicht aan al 
de cynici die het klimaatprobleem gewoon ontkennen 
of  de aanpak onoplosbaar of  onbetaalbaar vinden. 
En vooral dat laatste is een valse tegenstelling: wij 
willen gewoon dat ons geld goed besteed wordt aan 
duurzame zaken waar de planeet en wijzelf  beter van 
worden.

Eind mei gaan we naar de volgende verkiezingen. Ik 
hoop dat er een ganse nieuwe generatie van kritische 
mensen verkozen raakt die zich inzetten voor een 
betonstop, klimaatwetten, afdoende klimaat- en biodi-
versiteitsmaatregelen om onze planeet leefbaar te hou-
den. Dat zijn de échte prioriteiten voor de toekomst , 
veel meer dan de zoveelste hervorming van ons landje 
of  polariserend debat over waarden en identiteit..
Niet vergeten te tekenen op www.signformyfuture.be? 

VOORWOORD KLIMOP



Contacteer  
info@natuurkoepel.be

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 groen- 

schermen, natuureducatieve  
borden en teksten

 • MER-deskundige fauna & flora

Milieuconsulent Jan Feryn bvba 
Desselgemstraat 75 | 8540 Deerlijk

056/72.46.79 | info@ferynjan.be
WWW.FERYNJAN.BE



I J S V O G E L

Ik zie hem wanneer ik observeer en fotografeer langs de oevers van 
de Ourthe, Semois of  oude Scheldearmen in Avelgem...
Met wat geduld is dit felblauwe pareltje er terug te vinden: de in het 
Engels genaamde Kingfisher, koning der vissers.
Maar tijdens een langdurige koudeperiode, dreigt hij te verdwijnen 
omdat het water dan te lang bevroren is. Zijn Nederlandse naam is 
dus een beetje ongelukkig gekozen... 
Maar nu begint de lente en kan hij weer zorgeloos zijn wie hij echt is, 
namelijk de koning der vissers.

MARIJKE DECOSTER uit Kortrijk 
is nieuwsgierig naar hoe alles in de 
natuur met elkaar te maken heeft. 
Maar doordat ze graag leert via 

boeken en de excellente knowhow van 
vele vogelaars, blijft haar fascinatie 

voor de schoonheid en de levenswijze 
van vogels alsmaar groeien.

LIV  
HUYSENTRUYT  
uit Heule houdt van 

buiten en binnen. 
Ze is vrijwilliger bij 
Natuurpunt Kortrijk 
en volgt de cursus 

Natuurgids om haar 
hart voor de natuur 

over te brengen.

TOM  
BEIRLAEN  
uit Avelgem, 

Ardennenliefhebber 
en hobbyfotograaf, 
heeft samen met 
zijn vrouw Lien 

de fotopagina en 
blog ‘Tom en Lien 
natuurfotografie’. 
Tom is vrijwilliger 
bij Natuurpunt 

Avelgem.

O P S TA P J E S

EEN ZÀÀÀÀLIGE  PLEK

Zachtjes schuif  ik de deur open, veel volk in een beladen stilte. Via gebarentaal wordt 
me duidelijk gemaakt wààr ik moet kijken. De vogel die ik hoopte te zien verschijnt in 
beeld: een roerloze roerdomp in de ijle rietrand! Stilletjes zet ik mijn kijker in positie. Hij 
beweegt. klik klik klik....
Stapt tevoorschijn uit het riet klik klik klik klik... Tuurt in het water....klik klik..... een 
waterral stapt hem voorbij... klik klik klik. Na nóg enkele minuten stapt hij op ‘t gemak 
aan de overkant achter de rietrand weg. Een WAUW-ontlading van alle aanwezigen in 
de kijkhut. 2 fotografen uit Brabant waren al op post om 8.30u en voelden zich rijkelijk 
beloond om dit in de namiddag van zó dichtbij te kunnen vastleggen. Geïnspireerd door 
een prachtfoto zoek ik een aalscholver in broedkleed.
Ik vind er één: de januarizon laat zijn bronsgroen geschubde vleugels schitterend uitko-
men. De witte veren rond zijn kop en nek komen als manen over... Af  en toe zet hij zijn 
zwarte kuif  recht. Het duurt even vooraleer , mits de juiste lichtinval, het helder sma-
ragdgroene oog goed te zien is. Géénszins een saaie zwarte vogel zoals velen denken... 
Een welkome energie-boost tijdens een gestolen uurtje op mijn lievelingsplek.

G RO E N E  P R A C H T

Alle planten verbinden zich opnieuw met de aarde. De levenskracht van 
de natuur verpakt in zaden, knoppen en wortels brengt nieuwe hoop. De 
knollen slaan gretig hun energie op terwijl de hogere lagen opfleuren en niet 
veel later omkleden de struiken en bomen zich met een groene vacht.
Robuuste takken krijgen tere bloesems. De lucht hangt vol pittige geur 
boodschappen die de bijen uitnodigen langs te komen om de zoete nectar bij 
hen te komen halen. 
Zo grillig zijn sommige takken, doet me denken aan onze longblaasjes en 
onze bloedvaten. Symbolisch, levenskracht in en rondom ons. Een wandeling 
door het hart en de longen van het bos. Een boom kan altijd maar zo goed 
zijn als het bos om hem heen. Dit is geen fabeltje, intuïtief  helpen ze elkaar 
onvoorwaardelijk. Bomen en ander groen verdienen veel respect. Ze zijn dan 
wel langzame wezens maar daarom niet inferieur! 
 



GEZOCHT: STERK 
NATUURBELEID
EEN KRACHTIG KLIMAATBELEID HEEFT NOOD AAN EEN 
STERK NATUURBELEID!
 
Tienduizenden betogers nemen deel aan de klimaatmarsen. En dat is een goede zaak, want de tijd dringt. Het krachtigste 
en tegelijk goedkoopste antwoord op de klimaatuitdaging, is inzetten op meer natuur.
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B E L E I D   B E L E I D

Als het gaat over het klimaatvraagstuk, wordt de 
focus vaak verengd tot energie. Voor een deel terecht 
natuurlijk: we kunnen niet evolueren naar een kool-
stofarme samenleving als we niet volop inzetten op 
hernieuwbare energie via zonnepanelen, windmolens 
en geothermie en opslagsystemen. En we zullen ook 
technologisch innovatieve paden moeten verkennen. 
Maar voor het klimaatprobleem is er een remedie 
die zo evident is dat ze wel eens uit het oog verloren 
wordt: de natuur zelf  kan ingezet worden op vele 
fronten. Denk maar aan CO2 captatie. Onze natuur 
absorbeert momenteel wereldwijd ongeveer de helft 
van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen 
en dit gebeurt vooral door CO2 vast te leggen in natte 
graslanden, moerassen, natte bossen en de oceanen 
(zogenaamde koolstofsincs). 

Naast het vermogen om broeikasgassen uit de lucht 
te halen, kan natuur onze maatschappij ook beter 
beschermen tegen de negatieve effecten van de 
klimaatverandering die we nu al ondervinden (= 
klimaatadaptatie). Werken mét in plaats van tegen de 
natuur blijkt vaak beter en goedkoper dan rekenen op 
grote, artificiële ingrepen.
Zo fungeren valleigebieden als klimaatbuffer. Ze van-
gen water op in tijden van extreme neerslag en staan 
het weer af  in periodes van grote droogte. Slikken, 
schorren en duinen groeien mee met de zeespie-
gelstijging en beschermen zo de kustbewoners tegen 
de stijgende zeespiegel. En bossen in heuvelachtige 
streken zijn cruciaal om erosie en modderstromen te 
vermijden.
In onze steden zorgen water en groen voor een 
natuurlijke airco. En buiten de steden zorgen robuuste 
natuurgebieden en kronkelende rivieren ervoor dat 
het water de kans krijgt om 

in de bodem te sijpelen zodat grondwaterreservoirs 
worden aangevuld.
En er is nog meer winst voor mens en omgeving: zo 
beschermen de nieuwe overstromingsgebieden van 
het Sigmaplan langs de Schelde ons niet alleen tegen 
het stijgende water, maar vormen ze ook een rust-
plaats voor trekvogels. En daar bovenop is het er nog 
eens aangenaam fietsen of  wandelen.
 
Natuur kan de motor zijn voor een krachtig klimaat-
beleid. Daarom lanceert Natuurpunt naar aanleiding 
van de komende verkiezingen in mei een lijst van 5 
natuurlijke oplossingen:
 
 1. Leg klimaatbuffers aan in het buitengebied. 

Herstel de waterrijke moerasgebieden in 
Vlaanderen. Realiseer o.a. Rivierherstelplan 
Leie met de lang beloofde 500 ha natte natuur!

 2. Maak ons landbouwlandschap opnieuw veer-
krachtig, met groene linten van houtkanten, 
heggen en langs waterlopen.

 3. Geef  een infiltratiebonus voor burgers in ste-
den en dorpen die ontharden. Er moet meer 
water in de grond kunnen dringen. Maak de 
betonstop concreet.

 4. Zorg dat duinen weer de ruimte krijgen om 
hun rol te spelen als natuurlijke kustbescher-
ming en bespaar zo op jaarlijks zandopspuitin-
gen..

 5. Vergroot natuurgebieden en ontsnipper ze. 
Verbind ze tot een robuust geheel. Dat 
is goed voor de biodiversiteit, 
en tegelijk voor de klimaat-
bestendigheid van ons 
landschap.

Natuur creëren in een rivierland-
schap als klimaatadaptatiemaat-
regel. Met Natuurpunt kijken 
wij er in elk geval al naar uit! De 
foto toont zwanebloem in een 
nieuw ontwikkelde groene long in 
Deulemont nabij Rijsel.
© Herman Nachtergaele



#MINISTERIEVOORDETOEKOMST

Midden maart schoof  de Bond Beter Leefmilieu onder de noemer ‘Ministerie voor de toe-
komst’ 11 prioriteiten voor het volgende Vlaamse en Federale regeerakkoord naar voren.

BETAALBAAR
 1.  Vorm de woonbonus om tot een klimaatbonus voor energiezuinige woningen
 2.  Bouw het aantal salariswagens af  en maak alle bedrijfswagens emissievrij voor 2025
 3.  Koop schoon Europees staal en cement en bescherm tegen oneerlijke concurrentie
 4.  Hervorm landbouwsubsidies en stimuleer plantaardige voeding
 5.  Voer een groene taxshift door: fossiel wordt duurder, elektriciteit en circulaire dien-

sten goedkoper
 6.  Geef wie voor zon kiest een goed rendement

HAALBAAR
 7.  Maak groene verwarming betaalbaar door slim te bouwen
 8.  Investeer meer in fiets, openbaar vervoer en binnenvaart
 9.  Maak de betonstop waar en voorzie meer ruimte voor bos en natuur

AANTREKKELIJK
 10.  Voer statiegeld in en zet in op hoogwaardige recyclage en hergebruik van verpakkin-

gen
 11.  Realiseer emissievrije grootsteden tegen 2030: het einde van verkeerslawaai en 

luchtvervuiling

Meer info: www.bondbeterleefmilieu.be

7•

B E L E I D  

Op 26 mei 2019 trekken we naar de 
stembus voor zowel Vlaamse, federale 
als Europese verkiezingen. Elk van 
deze beleidsniveaus is belangrijk voor 
meer natuur. Hierboven leggen we 
de focus op het Vlaams beleidsni-
veau. Maar de bescherming van de 
natuurwaarden in de Noordzee is 
bvb.federale bevoegdheid. En Europa 
heeft een sterk sturende rol door de 
overkoepelende wetgeving. Daarom 
schreef  Natuurpunt, naast een Vlaams 
memorandum, ook voorstellen voor 
een beter federaal en Europees na-
tuur- en milieubeleid. Meer info: www.
natuurpunt.be/verkiezingen
 
Het loont de moeite om in de ver-
schillende partijprogramma’s op zoek 
te gaan naar de meerwaarde voor 
natuur en klimaat, zodat je een stem 
voor meer natuur kan uitbrengen. In 
mei worden de bakens uitgezet, niet 
alleen voor een ambitieus klimaat- en 
natuurbeleid, maar ook voor een 
leefbare toekomst.
 
Bron: Natuurpunt



Maak snel kennis met de brandstof van de toekomst op:

www.okofen.be        www.stroomop.be

Pellets, een belangrijk aandeel in de 
hernieuwbare energiemix van morgen 
samen met zon- en windenergie.

Altijd beschikbaar
CO² neutraal
Hernieuwbaar
Stabiele prijs en niet afhankelijk van speculaties
Lokaal geproduceerd
Comfortabel

De stilste 
pelletkachel 

De centrale 
verwarming 
op pellets.

RIKA DOMO
OKOFEN SMART XS

met aangename stralingswarmte

Kies voor pellets. 
Je verhoogt je comfort en draagt 
zorg voor het milieu.
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We zien op veel plaatsen in 
Vlaanderen dat burgerbewegin-
gen opstaan die willen realiseren 
wat zij belangrijk vinden, omdat 
de overheid in gebreke blijft. Een 
voorbeeld daarvan vinden we in de 
wijk Sint-Jan in Kortrijk, waar het 
buurtcollectief  VTEX zich inzet om 
de stedelijke buurt groen te hou-
den en te vrijwaren van bijkomen-
de bebouwing. Zij wonnen dan ook 
verdiend de Klimop.Award.
De wijk Sint-Jan is een dichtbevolk-
te en diverse buurt, waar de Ve-
tex-site momenteel het kloppend 
groene hart van vormt en zorgt 
voor vele vormen van ontmoeting, 
spel, ontspanning, avontuur en 
experiment voor jong en oud. De 
site wordt bedreigd door plannen 

voor nieuwbouwprojecten, maar 
het buurtcollectief  wil de groene 
ruimte en sociale functie daarvan 
behouden. Er wordt gepleit voor 
een kwalitatieve reconversie van 
het industriële erfgoed en de volle-
dige site, maar zonder bijkomende 
bebouwing.
Natuur.koepel kan zich helemaal 
vinden in deze doelstellingen. We 
stellen momenteel vast dat er veel 
sprake is van een betonstop, maar 
tegelijk vertraagt het aansnijden 
van groene ruimte niet. De recente 
cijfers van de Overheid tonen aan 
dat de betonwoede nog versnelt. 
Gelukkig zijn er mensen die daar 
tegen protesteren. En het blijft 
niet bij protest alleen.In het plan 
van Tsjing Tsjang, werd een eigen 

visie op de ontwikkeling van de site 
uitgeschreven.
Natuur.koepel hoopt dat hier en 
op andere plaatsen beleidsmakers 
zich laten inspireren door burgers 
die ijveren voor de leefbaarheid 
van hun buurt. En we hopen dat 
deze award, daar een steentje aan 
bijdraagt.
De Klimop.award bestond dit jaar 
uit een werk van digitaal kunste-
naar Mike Van Acoleyen, waarin 
een luchtfoto van de site verwerkt 
is. De winnaars ontvingen hun prijs 
onder massale belangstelling en in 
aanwezigheid van gedeputeerde 
Jurgen Vanlerberghe.

NATUUR.KOEPEL VZW

Meer info: www.tsjingtsjang.be

B E L E I D  

HET PLAN VAN  
TSJING TSJANG
BUURTCOLLECTIEF VTEX WINT DE KLIMOP.AWARD 2019

Eind januari werd, tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Natuur.koepel vzw, voor de elfde keer de Klimop.
Award uitgereikt. Met dit initiatief wil Natuur.koepel elk jaar een bedrijf, organisatie, project,… in de picture zetten dat een 
vooruitstrevende rol speelt op vlak van natuur en/of milieu in de regio en zo de ‘achterblijvers’ inspireren.
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 M I L I E U  E N  B E D R I J V E N

Klimop: Wat doet VDL? 
Peter Wouters: “VDL Bus Roeselare is een onderdeel 
van de Nederlandse VDL Groep. Dat is een internati-
onaal familiebedrijf  met 101 bedrijven, verspreid over 
20 landen, en het stelt ruim 17.000 mensen te werk. 
De groep heeft verschillende divisies, en de construc-
tie van bussen - onze activiteit - is er daar één van. In 
onze vestiging is de laatste klassieke dieselbus halfweg 
vorig jaar van de band gerold. Sindsdien maken wij 
alleen nog bussen voor openbaar vervoer met een 
alternatieve aandrijving: elektrisch of  hybride, en zet-
ten we ook de eerste stappen richting aandrijving met 
waterstof. En eigenlijk zijn de hybride bussen (die deels 
op diesel, deels elektrisch rijden, nvdr) alleen nog voor 
onze eigen Belgische thuismarkt. We zien dat andere 
landen de stap van hybride aandrijving overslaan en 
meteen naar elektrisch openbaar vervoer overstappen. 
In België is dat spijtig genoeg niet het geval. De Lijn 
heeft nu wel 13 volledig elektrische bussen besteld, 
maar dat is klein bier als je ziet dat er vanuit Neder-
land bestellingen zijn tot 200 stuks per jaar. De Lijn zal 
ook de komende jaren voornamelijk hybride bussen 
aankopen, maar deze zullen wel voorzien zijn van een 
grotere batterij en dus al iets langere stroken elektrisch 
kunnen rijden.” 
Klimop: Welke verklaring zie je daarvoor? 
Peter Wouters: “Het is vooral een gebrek aan een 
ambitieuze lange termijn visie van onze beleidsmakers. 
In Nederland pakt men dit anders aan: daar werd de 
doelstelling gezet om het openbaar vervoer in 2025 
zero-emissie te maken. Daardoor maken de regio’s 
die de bussen aankopen nu de omslag naar elektrisch 

rijden, anders kunnen ze die doelstelling niet tijdig 
halen. Elektrisch rijden is bij openbaar vervoer nog 
logischer en biedt meer voordelen dan bij particuliere 
wagens. Bussen rijden een parcours dat vast ligt en qua 
tijd voorspelbaar is. Je kunt je laadinfrastructuur dus 
veel gerichter inplanten langs de routes. Ideaal is om 
die te combineren met halteplaatsen, zodat de bus kan 
laden waar deze sowieso moet stoppen. De bus stopt, 
de pantograaf  gaat omhoog, en de batterij wordt weer 
opgeladen. De bussen die wij maken, worden uitgerust 
met snellaadbatterijen, die in een beperkte tijd kunnen 
opgeladen worden voor een volgend traject. Er is een 
autonomie van 100 tot 150 km. Zeker voor stads-
verkeer zijn de voordelen op vlak van bijvoorbeeld 
luchtkwaliteit overduidelijk. Voorlopig is de kost per 
kilometer voor een elektrische bus nog duurder dan 
de klassieke fossiele aandrijving. De kostprijs van de 
batterij en bepaalde hoogspanningscomponenten zijn 
daar de reden voor, want de kilometerkost zowel voor 
brandstof  als voor onderhoud is een stuk lager. En je 
moet natuurlijk ook de laadinfrastructuur voorzien. 
Maar de verwachting is dat dit binnen een tweetal jaar 
op dezelfde hoogte zal komen. Eens dat het geval is, 
raken we in een stroomversnelling rond elektrisch 
rijden die niet meer te stoppen is.” 
Klimop: Als de markt in België nog niet groot is, hoe 
komt het dat jullie hier vol op inzetten? 
Peter Wouters: “Enkele jaren geleden zagen wij bin-
nen de groep dat de technologie hiervoor beschikbaar 
werd. Tegelijk moesten wij optornen tegen buscon-
structeurs die hun productie steeds meer verplaatsten 
richting Oost-Europa aan een veel lagere loonkost. De 
productie van bussen verloopt door de grote verschil-
len tussen landen weinig geautomatiseerd. Met onze 
600 medewerkers produceren wij op jaarbasis zo’n 
450 bussen. Als je de ondersteunende diensten daar-
van aftrekt, mag je zeggen dat er toch ongeveer 1 man 
jaar in de productie van een bus kruipt. De loonkosten 
wegen dus door in de kostprijs.  
Die combinatie van beide factoren heeft de VDL 
Groep geïnspireerd om in te zetten op elektrische aan-
drijving. En gelukkig raakte het systeem voor snelladen 
op Europees niveau wel genormeerd, anders stonden 
we niet waar we nu staan.  
Onze West-Vlaamse doenersmentaliteit zorgde 
ervoor dat wij de eerste fabriek waren binnen de 
groep die er gewoonweg mee begon. En het bleek 
een geslaagde stap: ons orderboekje zit vol tot januari 
volgend jaar, terwijl we in het verleden meestal maar 
enkele maanden vooruit konden kijken. We zijn onze 
concurrenten uit de klassieke sector daarmee te 
snel af, maar komen nu nieuwe spelers tegen. Zoals 
Chinese bedrijven, want daar is men sterk bezig met 

ELEKTRISCHE BUSSEN: GEEN 
SANT IN EIGEN LAND
Wie in de media de discussie over het vergroenen van het openbaar vervoer volgt, komt vroeg of laat de naam van Peter 
Wouters tegen, directeur van busbouwer VDL uit Roeselare. En die is heel kritisch over het gevoerde beleid in Vlaanderen, 
en bij uitbreiding heel België. Genoeg redenen om eens buiten de grenzen van onze regio op bezoek te gaan. 

Directeur Peter Wouters van VDL 
Bus Roeselare
© Maarten Tavernier
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Aan de zuidrand van het Beukenhofpark (Beukenhofstraat) 
in Vichte werd op de Dag van de Natuur in 2009, door het 
gemeentebestuur Anzegem, in samenwerking met Natuurpunt 
Krekel Anzegem en Gezinsbond Vichte, het park uitgebreid 
met 0,8 ha. Bij deze uitbreiding werd een vlindertuin aangelegd. 
Het gaat hier niet om een subtropische serretuin, maar om een 
ecologische tuin met waard- en nectarplanten voor inheemse 
vlinders en solitaire bijen. Heel wat insectensoorten gaan sterk 
achteruit omwille van diverse redenen (pesticiden en klimaat-

verandering) en op die manier willen we deze nuttige insecten 
een handje helpen. 
Naast de vlindertuin bevindt zich ook het geboortebos met 
bloemenweide en opgaand groen, waar van 2009 tot 2016 
ieder jaar een zomereik en een linde werden aangeplant. Daar-
naast werd ook een ravotruimte voorzien en werd de looppiste 
van het Beukenhofpark 200 m uitgebreid. 
Programma van de viering op 23 juni:
 -  doorlopend vlindercafé,
 -  infostand Natuurpunt & Tuinhier Deerlijk,
 -  rondleidingen met gids,
 -  animatie voor de kinderen,
 -  muzikale verrassing,
 Organisatie:  Gezinsbond Vichte, Natuurpunt 

Krekel Anzegem, Tuinhier Deer-
lijk, Gemeentebestuur Anzegem

 Afspraak:  zondag 23 juni vanaf  15u aan 
de vlindertuin, Beukenhofstraat, 
Vichte.

 Info:  ghislaindepoortere@gmail.com 
– 0497 46 03 78

ZONDAG 23 JUNI, 15 U: 
VIERING 10 JAAR VLINDERTUIN & GEBOORTEBOS VICHTE

© Pol Ostyn
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M I L I E U  E N  B E D R I J V E N  

elektrische voertuigen, maar voorlopig zit daar nog de 
knowhow rond het snelladen niet. De uitdaging is nu 
dus om de concurrentie een stap voor te blijven. De 
huidige modellen gebruiken nog het chassis van een 
dieselbus met daarin de elektrische aandrijving. Onze 
volgende stap is om dat om te turnen en een bus te 
ontwerpen die gemaakt is op basis van die elektrische 
aandrijving. En we moeten erin slagen om het ontwerp 
en het bouwen efficiënt te organiseren. In onze huidige 
vestiging in het centrum van Beveren zijn de gebouwen 
organisch gegroeid, wat een logische flow in de weg 
staat, en hebben we geen uitbreidingsmogelijkheden 
meer. Daarom kochten we een terrein op een nieuwe 
bedrijvenzone in de omgeving om er een performante 
fabriek op te zetten.”
Klimop: Waar gaan jullie bussen dan heen, behalve 
Nederland? 
Peter Wouters: “Wij exporteren vooral naar onze 
buurlanden en noordelijker: Frankrijk, Duitsland, 
Luxemburg en de Scandinavische landen. Dat heeft 
niet alleen te maken met de locaties waar men bezig 
is met elektrisch openbaar vervoer, maar ook met de 
aanwezigheid van onze groep. We kiezen ervoor om 
onze bussen aan de man te brengen waar we voldoen-
de lokaal verankerd zijn, en ook kunnen instaan voor 
het bouwen en beheer van de laadinfrastructuur. Dat is 
immers voor de openbaar vervoerbedrijven iets waar-
mee ze nog niet vertrouwd zijn. Op die manier kunnen 
we een volledige service bieden.”

Klimop: Gezien jullie in België in elk geval ook vol-
doende lokaal verankerd zijn, hopen we dat er snel 
verandering komt in het beleid van onze overheden. 
Nu het klimaat volop in de actualiteit is, lijkt het 
niet meer dan logisch om deze stap te zetten. We 
wensen jullie veel succes!

© Maarten Tavernier



BUSUITSTAP NAAR UITKERKE EN 
GULKE PUTTEN MET NATUURPUNT 
WEVELGEM - ZATERDAG 25 MEI

’s Morgens ontdekken we 
de Uitkerkse Polder, de 
wereld van de weidevo-
gels en in de namiddag 
verkennen we het prach-
tige heidegebied van de 
Gulke Putten in Beernem 
met o.a. orchideeën en 
zonnedauw.

We vertrekken om 8.30 uur met de bus aan het zwembad 
van Wevelgem (thuiskomst rond 18 uur). Vooraf  inschrijven 
bij Anne Braet – anne.braet@gmail.com. 

 Kostprijs:  15 euro voor leden en 20 euro voor 
niet-leden. Kinderen onder de 15 beta-
len 10 euro. Max. aantal deelnemers: 50. 
Picknick en goed humeur meebrengen 
- drank ter plaatse te verkrijgen in het 
bezoekerscentrum van de Uitkerkse 
polder. 

Wees welkom! 
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Borderland Festival is een initiatief  van artistiek 
collectief  On the Roof en Young Partners 
in Art (Gent-Kortrijk), In Illo Tempore 
(Rijsel) en Bolwerk (Kortrijk) in samenwer-
king met l’Accordéon moi j’aime (Door-
nik). Quindo Medialab (Kortrijk) en Radio 
Campus (Lille) maken samen live radio vanop 
het festivalterrein. Ondersteunende partners 
zijn o.a. Howest, Eurometropolis Kortrijk-Rij-
sel-Doornik, Streekfonds West-Vlaanderen, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeen-
schap en Région Hauts-de-France.

 Praktisch:  zaterdag 22 juni 18u-1u30 
/ zondag 23 juni 11u-22u30 
/ Spinnerijkaai 105 Kortrijk 
(Stasegem)

 Toegang:  5€ voor het volledige week-
end (kinderen -12j. gratis), 
geen voorverkoop. 

 Info:  www.borderlandfestival.
eu facebook.com/border-
landfestival.eu – Joachim@
borderlandfestival.eu 

BORDERLAND FESTIVAL 
22-23 JUNI KORTRIJK 

V RO U W E N P R A AT  

Onder het motto ‘ontmoet je buren’ wil Borderland Festival een jaarlijkse ontmoetingsplaats bieden voor artiesten, publiek 
en sociaal-ecologische initiatieven uit Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonië. Het wil inspelen op de grensregio al 
seen positief  gegeven met een grote socio-culturele en ecologische rijkdom.

De eerste editie van het festival vindt plaats op de site van Bolwerk in Kortrijk, een voormalige 
industriële site langs het kanaal Bossuit-Kortrijk die de voorbije jaren een transformatie kende tot een 
bloeiende sociaal-artistieke vrijhaven. Voor Borderland Festival wordt deze site een gezellig, verras-
send festivaldorp met ‘ontmoeting’ als rode draad.

Het muzikale luik vormt de kern van het programma en omvat heel wat beloftevolle bands uit de 
drie regio’s. Elk op hun manier maken ze een brug tussen diverse muzikale tradities (jazz, wereldmuziek, 
balkan, klezmer, folk, country, singer-songwriting, chanson-musette, kleinkunst,...) en de hedendaagse 
muziekscene. Daarnaast worden ook heel wat grensoverschrijdende projecten opgezet zoals 
‘De grote kleine fanfare’, een vrolijk meezing- en meespeelmoment voor jong en oud, en ‘Borderland 
Jam’, een grote akoestische jamsessie, inclusief  kampvuur! Naast muziek is er ook ruimte voor andere 
expressievormen (eco-kunst, street-art, straattheater, poëzie, dans, fotografie, …). 

Dit kader vormt de basis voor het actief  samenbrengen van organisaties uit de drie regio’s die werken 
rond actuele sociaal-ecologische thema’s, waaronder Lets Leie, Natuur.koepel, Natuurpunt, 
diverse projecten rond permacultuur, natuurbeleving, duurzame mobiliteit en woonvormen. Daarbij 
aansluitend komen heel wat jonge makers met duurzame projecten langs, waaronder mobiele 
modulaire ruimtes en ‘tiny houses’.
Het festival kiest voor duurzaamheid, gezinsvriendelijkheid en originele animatie (o.a. Bol-
werk Carpool, artistiek ballonplooien met bio-afbreekbare ballons, knutselhoeken, verkleedkoffers, 
verhalenvertellers,…), alsook voor een faire, lokale keuken en dito drankenkaart. En uiteraard 
wordt het publiek actief  aangemoedigd om per fiets of via carpooling naar het festival te komen.

↑Zonnedauw
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Katrien: ‘In het begin, toen we 
elkaar pas kenden, was Christoph 
niet zo fervent met vogels bezig. 
Hij richtte zich eerder op vlinders 
en natuur in het algemeen. Hij was 
daar wel al lang mee bezig, aan-
gezien hij lid was van JNM. Kijken 
naar vogels is pas later gekomen, 
nadat we onze twee kinderen Silke 
(21) en Jasper (23) al hadden. Dat 
was naar aanleiding van een dagje 
trektellen in Avelgem. Hij ging naar 
de trektelpost en kende er eigenlijk 
niemand. Doordat hij er zo warm 

onthaald werd door Carlos, is 
dat vlammetje serieus aangewak-
kerd! Was dat toen een gesloten 
groep geweest, dan ging het hele 
vogelgebeuren misschien niet zo 
prominent aanwezig geweest zijn in 
ons leven.’

Klimop: Welke impact heeft dat 
op jouw leven en je gezin?

Katrien: Ik kan niet zeggen dat 
het geen invloed heeft natuurlijk, 
maar ik leerde ermee om te gaan. 

Toen de kinderen nog klein waren, 
was dat niet altijd even evident. 
Omdat je er soms wel alleen voor 
stond terwijl hij naar de vogels 
keek. Maar wij hebben daar een 
goed evenwicht in gevonden. Ik 
bedenk dan ook dat er mannen 
zijn met een andere hobby, zoals 
voetballen. Die zijn twee keer per 
week gaan trainen, om dan op 
zondag een match te spelen en te 
blijven hangen in “den après”. Geef  
mij dan maar vogels. Heel vaak is 
hij al vroeg vertrokken en meestal 
is hij tegen de middag thuis, zodat 
we nog samen kunnen aperitieven 
en in de namiddag een wandeling 
doen. 
Onze reizen staan ook voor 80% 
in het teken van vogels en wat er 
te zien valt. We combineren dat 
wel met cultuur en stadsbezoeken, 
maar eigenlijk zijn dat wel echt 
natuurreizen. Ik vind dat ook fijn 
maar soms moet je wel een beetje 
geduld hebben. Vooral als we dan 
op een specifieke plaats zitten om 
toch die ene vogel te zien, dan kan 
dat wel lang duren. Maar ik pas me 
aan en zoek ook mee. En soms 
blijf  ik gewoon even in de auto 
zitten. Er is wel altijd een weder-
zijds begrip, want we zijn dan wel 
samen op reis. Je moet een goed 
evenwicht vinden en dan lukt dat. 
Zijn verrekijker gaat natuurlijk altijd 
mee op reis, maar er is wel eens 
een reis geweest waar vogels kijken 
op de achtergrond kwam te staan. 
Dat was in Turkije. Na een paar 
dagen bleek dat er niks te zien was 
en dan heeft Christoph zich daarbij 
neergelegd en dus, zijn verrekijker 
ook. 
Christoph heeft wel behoefte aan 
échte vogelreisjes, maar dan gaat 
hij alleen. Zo is hij al naar Batumi, 
Falsterbo, Extremadura enzoverder 
geweest om van ‘s ochtends tot ‘s 
avonds naar de vogels te kijken. Ik 
wil daar eigenlijk niet mee. Wat ga 
ik daar doen tussen al die vogel-
kijkers? Je moet daarin natuurlijk 
wel overeenkomen want het is een 
deel van het gezamenlijk verlof  
en budget dat daarnaartoe gaat. 
Omgekeerd, ik ga soms ook alleen 
op stap met vriendinnen terwijl hij 

V RO U W E N P R A AT  

DE VROUW VAN DE 
VOGELENDE MAN

Katrien en Christoph
© Carlos Vandeghinste

SCARLETT VANUXEM

Ondertussen zijn we er ons allemaal bewust van dat de natuursector, en meer 
specifiek ‘het vogelwereldje’, een eerder mannelijke aangelegenheid is. 
Ondanks die groeiende bewustwording, blijkt het toch niet zo evident om daad-
werkelijk een gender-evenwicht te bereiken. Dit jaar heeft er op de Belgische 
Vogeldag welgeteld één vrouw gesproken, Hanne Vandewaerde, die dan nog in 
tandem met Ben Koks (toegegeven, hij is wel dè specialist) een toelichting gaf 
over de jaarstudie rond grauwe kiekendief. Ook het soortensymposium in Leuven 
waarbij het belang van biodiversiteit telkens opnieuw terug aangehaald werd, 
had weinig (om niet te zeggen geen) diversiteit in hun sprekers. Hoewel Dirk 
Draulans er grappend naar verwees en voorstelde om daar toch wat meer naar 
op zoek te gaan, stel ik me de vraag of we wel zoeken op de juiste plaats. 
 
In plaats van te kijken naar actieve en assertieve vrouwen die zichzelf met grote 
gedrevenheid naar de voorgrond werken, wil ik even de schijnwerper richten op 
de vrouwen die eerder op de achtergrond blijven, maar wel dagelijks in aanraking 
komen met natuur en in dit artikel specifiek met vogels. Ik wil het hebben over 
de vrouw die haar vogelende man steunt, die interesse toont in een passie die 
niet altijd gedeeld wordt, maar het toch een plaats geeft in haar eigen leven. 

Achter elke sterke man, staat een sterke(re) vrouw. Ik heb er zo eentje uitgepikt 
in onze eigen regio, namelijk Katrien Beyaert. Zij is niet alleen de vrouw van 
de huidige voorzitter van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, maar ook de 
vrouw van een erkend vogelringer, wat betekent dat sommige dagen toch volledig 
in het teken van onze gevederde vrienden staan. 
Katrien is zelf niet opgegroeid met grote aandacht voor natuur en vogels. Het is 
maar toen ze Christoph leerde kennen, ondertussen ruim 25 jaar geleden, dat 
natuurstudie haar leven binnensloop. Op een maandagavond kwam ze bij mij 
langs om haar verhaal te delen.
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thuisblijft. Dat moet kunnen. Ik vind 
niet dat je als koppel alles samen 
moet doen.

Klimop: Je gaat dus niet altijd 
mee op vogeltripjes, maar kijk je 
zelf ook naar vogels?

Katrien: Ja, ik kijk wel, maar 
niet zo actief. Het is wel iets dat 
gegroeid is. Ik ben heel graag 
in de natuur, gaan wandelen en 
gewoon genieten, maar ik merk 
dat mijn aandacht veel sneller gaat 
naar vogels dan vroeger. Ik zie er 
ook precies meer. Dat gebeurt 
eigenlijk automatisch. Meestal zeg 
ik dan ‘kijk daar zit iets’ en dan 
gaat Christoph zeggen wat het is. 
Ondertussen ken ik ook wel al een 
aantal soorten, maar ik ben zeker 
geen kenner. Het interesseert me 
ook niet in die mate dat ik per se 
moet weten wat er zit. Opvallende 
vogels met mooie kleuren, zoals 
bijeneter en scharrelaar kan ik wel 
herkennen en op naam brengen, 
maar ik denk dat dit vooral te 
maken heeft met het feit dat dit 
mooie vogels zijn. Wat ik ook erg 
indrukwekkend vind, zijn de grote 
groepen kraanvogels aan Lac Du 
Der. Ik ga daar niet met een ver-
rekijker staan kijken, maar kan ge-
woon genieten van de aankomende 
en vertrekkende kraanvogels. Die 
aantallen zijn adembenemend. Echt 
iets dat je moet gezien hebben! 
Sinds de kinderen het huis uit 
zijn, ga ik wel al vaker mee op 
uitstappen met de vogelwerk-

groep. Voordien had ik daar 
eigenlijk geen tijd voor omdat 
ik dan met de kinderen en 
het huishouden bezig was. 
Nu doe ik dat al vaker maar 
dat heeft ook te maken met 
het meer vrouwvriendelijke 
dagprogramma dat samenge-
steld wordt. Vroeger waren 
die daguitstappen veel meer 
gericht op een hele dag vogels 
kijken, van het ene punt naar 
het andere. Terwijl er nu 
meer gewandeld wordt en 
er eens een cafeetje tussen 
zit. Er wordt ook rekening 
gehouden met de benodigde 
sanitaire voorzieningen voor 
vrouwen. Dat is wel fijn en 

je merkt dan ook dat er meer en 
meer vrouwen meegaan.

Klimop: Er wordt wel eens grap-
pend gezegd dat er minder tijd 
is voor vogels wanneer er meer 
vrouwen meegaan. Denk je dat 
vrouwen als last aanzien worden 
op zo’n uitstapjes?

Katrien: Ik denk vooral dat het er 
heel anders aan toegaat, wanneer 
er geen vrouwen mee zijn. Meer 
typische mannenpraat en waar-
schijnlijk wat meer machogedrag, 
maar ik denk niet dat ze ons als 
last zien. Christoph heeft mij zelfs 
gepusht om mee te gaan. Mis-
schien geeft dat ook wel meer rust, 
wetende dat hun partner meegaat 
en ook geniet van zo’n daguitstap. 
Vaak wandelen de vrouwen samen 
en laten we de mannen hun ding 
doen. Ook als we ‘s avonds nog 

iets gaan eten, zitten we niet samen 
en dat vind ik goed. Met de vrou-
wen praten we ook gewoon over 
andere dingen, zoals de kinderen, 
het werk, vrije tijd. En zo is ieder-
een content. 
Dankzij de gemeenschappelijke 
hobby van onze mannen, heb ik 
ook vriendinnen gemaakt. Carla, 
de vrouw van Peter, heb ik leren 
kennen op de Djoni Award. Sinds-
dien zijn we een aantal keer samen 
op reis geweest, met het hele 
gezin. Carla en ik zitten dan wat te 
vertellen en houden ons bezig met 
de kinderen, terwijl onze man-
nen rustig naar de vogels kunnen 
kijken. Het sociale contact dat je 
opbouwt, zorgt er ook voor dat 
je meer betrokken geraakt in dat 
wereldje. Ondertussen helpen er 
ook al heel wat vrouwen mee aan 
de Djoni Award. We steken daar 
een handje toe in de praktische 
zaken en dat is eigenlijk altijd met 
heel veel plezier.

Klimop: Wanneer je kijkt op 
waarnemingen.be merk je dat het 
vooral mannen zijn die waarne-
mingen invoeren en dus lijstjes 
bijhouden, maar ook twitchen. 
Hoe sta jij tegenover het competi-
tieve aspect van vogels kijken?

Katrien: Als het je eigen passie 
niet is, is dat natuurlijk niet altijd 
even gemakkelijk om te begrijpen. 
Soms vind ik dat toch een beetje 
overdreven. Alles laten vallen 
omdat je een melding krijgt van één 
of  andere vogel die daar zou zitten. 
Heel vaak gaat dat dan nog over 
een klein bruin vogeltje. Dat begrijp 

V RO U W E N P R A AT   V RO U W E N P R A AT

Katrien (midden) aan het werk 
op de Djoni-Award
© Carlos Vandeghinste



AFSPRAAKPLAATS 
’t Schuttershuisje, Waterstraat 6, 8770 
Ingelmunster 

HOE INSCHRIJVEN? Ga naar  
www.natuurpunt.be/natuurverkenner_
ingelmunster.  
Deelnamegeld: 60 euro voor niet-Natuurpunt-
leden, 54 euro voor Natuurpunt-leden 
Info/vragen? Stuur een mail naar  
info@debuizerd.be of bel naar 0475-36 59 55

Cursus Natuurverkenner in Ingelmunster
Vier theorielessen • Zes excursies
Met de cursus natuurverkenner maak je kennis met de rijke natuur in De Groene Long Ingelmunster 
– Izegem. Tijdens 4 sessies en 6 excursies ontdek je diverse biotopen van fauna en flora en leer je 
meer over natuurbeheer en de lokale afdeling Natuurpunt De Buizerd vzw. Lesgevers en gidsen 
dompelen je onder in de wondere wereld van De Natuur. Er is geen enkele voorkennis vereist, enkel 
het enthousiasme telt. 
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CURSUSKALENDER Iedere activiteit duurt telkens drie uur.

Vrijdag 26/04 19u    THEORIE & EXCURSIE   Kennismaking + avondwandeling vleermuizen
Zaterdag 4/05  9u      THEORIE  Les landschapslezen
Dinsdag 07/05  19u    THEORIE  Les biotoop: poelen en sloten
Zaterdag 11/05  14u    EXCURSIE  Waterscheppen en fuiken
Dinsdag 14/05  19u    THEORIE  Biotoop: natuur in de groene long
Zaterdag 18/05 14u    EXCURSIE  De Groene Long met focus op bomen
Dinsdag 21/05  19u    THEORIE  Natuurbeheer
Zaterdag 25/05  14u    EXCURSIE  Plantenwandeling
Zaterdag 8/06  5u      EXCURSIE  Vroegmorgenwandeling vogelzang met ontbijt
Zaterdag 15/06  14u    EXCURSIE  Bushcraft

A4 verkennercursus ingelmunster 11-2018.indd   1 5/12/2018   9:40:25
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ik al helemaal niet, maar gelukkig is 
dat niet het geval met Christoph. 
Als hij via het forum verneemt dat 
er iets te zien valt op een specifieke 
plaats, dan zouden we daar in het 
weekend eens gaan wandelen, 
maar het heeft geen voorrang op 
andere dingen.

Klimop: Is de vrouw bezig met 
een inhaalbeweging in de natuur-
sector?

Katrien: Het valt inderdaad op 
dat er zeer weinig vrouwen actief  
zijn in de natuursector, maar de 
vrouwen die er zijn, vind ik vaak 
meer gedreven dan de aanwezi-
ge mannen. Misschien komt dat 
vanuit een gevoel dat ze zich meer 
moeten bewijzen? Ten opzichte 
van vroeger vind ik wel dat het 
aantal actieve vrouwen gegroeid 
is, maar er is nog een lange weg te 
gaan. Dat is voor mij persoonlijk 
niet weggelegd. Initiatieven zoals 
De Duifkes vind ik zeker goed, 
maar ik heb zelf  geen behoefte om 
actief  vogelkijker te worden. Het 
heeft wel een duidelijke plaats in 
mijn leven en mocht het wegvallen, 
dan zou dat raar zijn... Het is een 
beetje zoals fietsen, je verleert het 
niet meer. 
 
Tijdens het gesprek met Katrien, 
is me vooral opgevallen hoe 
bescheiden ze is over haar eigen 
vogelkennis. Zo vertelde ze dat 
haar favoriete vogel de draaihals is. 
Ik had dat, in alle eerlijkheid, niet 
verwacht. Het is een vogel die je 
zelden ziet. Vraag op straat aan 10 
mensen wat een draaihals is, en er 
zal misschien één weten dat het 
een vogel is. Zelf  vond ze dat haar 
vogelkennis zich beperkte tot “ge-
wone “soorten zoals een vink, me-
rel, kool-en pimpelmees, torenvalk, 
buizerd en zo. Dat is toch al meer 
dan de doorsnee Vlaming kent! En 
ik ben er eigenlijk van overtuigd 
dat Katrien veel meer soorten op 
naam zou kunnen brengen, dan 
ze zelf  denkt. Maar dat hoeft niet 
voor haar en dat is ok. Iedereen 
heeft zijn eigen interesses en passie. 
 

Hetgeen ik vooral onthoud uit haar 
verhaal, is dat je elkaar op de juiste 
manier moet steunen en motive-
ren. Dat je een evenwicht moet 
vinden, zodat je samen, en soms 
apart, door het leven kan gaan, 
doende wat je graag doet, op de 
voorgrond of  op de achtergrond. 

Bedankt Katrien, voor het delen 
van jouw verhaal en de tips die vele 
vrouwen (en mannen) mee kunnen 
nemen in hun eigen relatie met om 
het even welke hobby.



“On est plus chaud, plus chaud, plus 
chaud que le climat!” Het klimaat 
is hot en deze rubriek speelt daar 
verder op in. “O nee!”, hoor ik je 
zuchten, “Niet weer… Niet hier… 
Laat ons hier gewoon lezen over 
de bloemen en de bijtjes… over 
die wondere prachtige natuur…”
Sorry, beste Klimoplezer… Ook 
een beetje ‘klimaatnieuwsverza-
digd’? Heel het klimaatgedoe in de 
media beu? Klimaatspijbelaars of  
bosbrossers hebben nu wel hun 
punt duidelijk gemaakt? Laat ze 
maar flink studeren, zodat ze slim 
worden en het klimaatprobleem 
kunnen oplossen?
Te kort door de bocht natuur-
lijk… Maar dat weet jij al, beste 
Klimoplezer, want jij hebt je al 
geïnformeerd.
En laat dit nu net het eerste 
actiepunt zijn uit het boek ‘Tien 
klimaatacties die werken’ van 
Pieter Boussemaere.

INFORMEER JEZELF
Pieter Boussemaere, historicus van 
opleiding en docent (1) geschie-
denis en klimaat aan de Vives 
Hogeschool in Brugge, hoorde ik 
de eerste keer een lezing geven 
op de NP/CVN-studiedag voor 
natuurgidsen in Gent; een 2de keer 
in Waregem in het kader van het 
MOS-project ‘De klimaatbende’. 
Ik was behoorlijk onder de indruk 
van de duidelijke manier waarop hij 
de complexe klimaatproblematiek 
in woord en beeld bracht, vanuit 
historisch oogpunt en correct 
wetenschappelijk onderbouwd. 
Ook bij veel collega’s bleef  het aan 
de ribben plakken.

Het visueel voorstellen van de 
evolutie van de opwarming sedert 
de ijstijden tot nu met zijn buizen-
constructie is een beeld om nooit 
meer te vergeten! Wie dan nog 
durft de invloed van de mens te 
ontkennen… Vanaf  de industriële 
revolutie gingen die buizen specta-
culair de hoogte in! De opwarming 
van 1,5°C zie je dan pas in zijn 
context. Ik citeer: “Zoals gezegd 
benaderen we de 1,5 gradengrens 
waarschijnlijk al omstreeks 2026. En 
bij ongewijzigd beleid bereiken we de 
2 gradengrens tussen 2036 en 2050. 
Op het eerste gezicht lijkt de situatie 
dus hopeloos, zeker als je weet dat 
we nog bitter weinig tijd hebben om 
deze denderende trein te vertragen 
en ontsporing te vermijden. Toch mag 
de handdoek niet in de ring geworpen 
worden.”

Over de gevolgen van de kli-
maatopwarming op ecologisch, 
economisch, menselijk, sociaal en 

politiek vlak ga ik het hier niet heb-
ben. Evenmin over de kantelpunten 
zoals bij het vrijkomen van methaan 
uit ontdooiend permafrost en 
uit de oceanen. Dan ga jij, beste 
Klimoplezer, deze bladzijde snel 
dichtslaan en opgelucht lezen over 
het succesvolle steenuilenproject 
of  het stimuleren van biodiversiteit 
door aankoop van een natuurge-
biedje in onze natuurarme regio.

Dat beoog ik nu net niet… “What 
do we want? Climate justice! When 
do we want it? Now!”

BEÏNVLOED JE  
OMGEVING
Verbreek de stilte. Het dominante 
klimaatgesprek was immers stilte. 
Daar hebben de klimaatspijbelaars 
door hun burgerlijke ongehoor-
zaamheid verandering in gebracht. 
Meer zendtijd rond het thema in de 
media, discussies rond de keuken-
tafel en op café,… 
Gelukkig, want het is hoogtijd! 
Zoals de televisiemaker Nic 
Balthazar schrijft op de kaft van 
Pieter Boussemaeres boek ‘Eerste 
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NANCY DEWAELE

TIEN KLIMAATACTIES  
DIE WERKEN
POWER TO THE PEOPLE, CAUSE THE PEOPLE HAVE THE 
POWER

Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over klimaatverandering, luchtvervuiling en energie. Er is hierover pak-
ken info te vinden met veel meningen en argumenten, pro’s en contra’s maar het is niet evident om met een kritische bril, 
maar ook los van “aannames” je te verdiepen in deze complexe problematieken.  
Aan de hand van een aantal boekbesprekingen willen we met Natuur.koepel je wegwijs trachten te maken in wetenschap-
pelijk onderbouwde literatuur. Deze editie gaat over wat je zelf kan doen.

(1) In 2016 leidde Pieter 
een klein onderzoek dat 
peilde naar de klimaatken-
nis bij Vlaamse leerkrach-
ten in opleiding. 
Volgens meer dan 80% 
van onze toekomstige leer-
krachten was de klimaat-
opwarming in belangrijke 
mate het gevolg van het 
gat in de ozonlaag. Ook 
79,6% van de toekomstige 
professionele bachelors 
met specialiteit “aard-
rijkskunde”, was hiervan 
overtuigd.
Opmerkelijke resultaten 
dus… Werk aan de win-
kel in het onderwijs!



hulp bij klimaatverwarring’: “Laat 
ons allemaal nog snel dit Eerste Hulp 
handboek lezen. Vooraleer we de 
ambulance moeten roepen, om enkel 
nog vast te stellen dat we veel te lang 
gewacht hebben.”
Ik geef  het grif  toe: als natuurlief-
hebber met herboristenopleiding 
en ecologische tuin, als leerkracht 
met ruim 30 jaar ervaring, als 
mama die het beste wil voor haar 
(klein?)kinderen,…
Ik wist het niet… In de jaren ’80 
liep ik mee in de vredesbetoging, 
tegen kernwapens en maakte een 
werkje over zure regen… Dat mijn 
ouders en ik, de generatie van de 
jaren ‘80 (en de hippies van de 
jaren ’60), medeoorzaak gingen 
zijn van de huidige klimaatverande-
ring… Ik wist het niet… Onredelijk 
dus om die jongeren, product van 
onze tijd, onze kinderen die wij 
opgevoed hebben, te verwijten 
en met modder te bekladden. Zij 
zijn niet de oorzaak van de huidige 
klimaatverandering. Zij schoppen 
ons juist een geweten en durven 
heilige huisjes omver werpen.

Pieter Boussemaere legt het ‘mooi’ 
uit in zijn boek en lezing. Vergelijk 
met de verwarming die je zou 
aanzetten in een ijskoud huis, nadat 
je een week weg was... Het duurt 
een poos vooraleer het huis opge-
warmd is. Ik citeer: “In dit verhaal 
valt de thermostaat samen met de 

broeikasgassen. Ook de aarde is dus 
nog op weg om de verwachte tem-
peratuur te halen, gezien de huidige 
stand van het aantal broeikasgassen. 
En dat heeft tijd nodig. Heel veel tijd 
zelfs, althans naar menselijke maat-
staven. Want tussen onze uitstoot 
en de gevolgen zit een vertraging van 
enkele tientallen tot vele duizenden 
jaren.
Een warmer wordende wereld 
prikkelt namelijk veranderingen 
in andere systemen, die op hun 
beurt opwarming veroorzaken. 
Ze staan bekend als versterkende 
terugkoppelingsmechanismen. 
Sommige amplifying feedbacks, zoals 
wijzigingen in waterdamp, wolken, 
aërosolen en zee-ijs, reageren snel 
( jaren tot decennia). Anderen traag 
(decennia tot millennia).” (…) “Deze 
‘klimaattraagheid’ heeft belangrijke 

consequenties. Dat betekent niet 
alleen dat de huidige effecten van 
de klimaatopwarming voorname-
lijk door de uitstoot van de vorige 
generaties veroorzaakt zijn, maar 
eveneens dat het aardoppervlak de 
komende decennia blijft opwarmen, 
ook al drukken we nu onmiddellijk de 
‘emissieknop’ in. Het behalen van de 
klimaatdoelstellingen wordt daardoor 
een aartsmoeilijke klus.”
Als je beseft dat klimaatverande-
ringen nu een gevolg zijn van onze 
levenswijze in de jaren ‘80, wat zal 
dat niet zijn over 30 jaar?! Op de 
lezing van Pieter Boussemaere kre-
gen we een briefje om de geboor-
tedatum op te schrijven van ons 
jongste (klein)kind of  broer/zus. 
Tel er dan 30 jaar bij… Dan zie je 
die buizen van zijn didactische con-
structie de hoogte in gaan. Zonder 
woorden… Zéér confronterend… 
Ikzelf  wist ‘het’ ook niet in de jaren 
‘80, zelfs niet in de jaren ‘90 en ook 
niet in 2000. De wetenschappers 
en politici weten het wel al zo lang!

Beide boeken van Pieter Bousse-
maere ‘Eerste hulp bij kli-
maatverwarring. Waarom 
de opwarming van de aarde 
veel meer is dan een milieu-
probleem.’ (2015) en ‘Tien kli-
maatacties die werken.’ (2018) 
zijn in ieder geval een aanrader om 
te lezen.
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↖De Algemene vergadering van 
Natuurkoepel schaart zich achter 
Sign for my Future
©Kristina Naeyaert

←Els en Nancy schreeuwen het uit
©Herman Nachtergaele

Bekijk ook: 
- www.10klimaatacties.be
- www.facebook.com/Eerstehulpbijklimaatverwarring
- www.pieterboussemaere.com
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ERIK COOMAN

EVEN VOORSTELLEN
Is een doornige struik of  kleine 
boom uit de rozenfamilie. Je vindt 
hem overal: in kreupelhout, aan 
bosranden, en hij koloniseert even-
goed grazige hellingen en wastine-
landschappen. Meidoorns zijn in 
de regel langlevend, winterhard en 
bestand tegen zeewind en luchtver-
ontreiniging.
De meest courante inheemse soort 
is de eenstijlige meidoorn. Zijn 
blad is diep veerspletig en heeft tot 
7 lobben. Aan de takken groeien 
gedoornde zijtakjes, rechte scherpe 
doornen tot 2 cm lang. Bloemen 
zijn abondant en geurig. Zoals in de 
naam aangegeven komt er (slechts) 
één stijl voor op de bloemen en 
vruchten. Het steenvruchtje (met 
één harde pit) is wat melig.
Daarnaast nog twee inheemse 
soorten: de zeldzaam geworden 
koraalmeidoorn en de meer cou-
rante tweestijlige meidoorn. Die 
laatste lijkt op de eenstijlige, maar 
de bladeren zijn zwakker gelobd. 
Minder doorns ook. Bij deze soort 
heb je meestal 2 à 3 stijlen. De 
vruchtjes tellen ook 2-3 stenen. 
Komt meer voor in Oost- en 
Zuid-België.
Vlotte kruisingen tussen 1- en 
2-stijlige meidoorns produceren 
vele bastaardsoorten.
Er zijn, over het noordelijk halfrond 
verspreid, honderden soorten, 
waaronder ook vele gecultiveerde, 
zoals de ‘paul’s scarlet’. Die bloeit 
in mei, is dubbelbloemig en roze-
rood, en onweerstaanbaar in par-
ken en tuinen. Meer en meer vind 
je ook een aanbod van “vruchtmei-
doorns”, met grote, eetbare, vaak 
heerlijk smakende bessen.
 

ECOLOGISCHE RE-
LATIES MET ANDERE 
ORGANISMEN
Een heel berucht organisme is al-
vast het bacterievuur, beter bekend 
als perenvuur. Deze ziekte heeft 
op grote schaal sterfte veroorzaakt 
van bomen en struiken. Er wordt 
aangenomen dat het bacterievuur 
Europa binnenkwam met besmet-

te fruitkistjes of  besmet enthout 
vanuit de VS. In de jaren zeventig 
en tachtig was het bacterievuur 
algemeen verspreid. Omdat de 
bacterie alle appelachtigen kan 
aantasten, waren de gevolgen 
vooral in de fruitsector (appel- en 
perenbomen) zichtbaar, de mei-
doorn was daardoor als één van de 
waardplanten de geviseerde vijand 
van fruittelers en de overheid 
(meldingsplicht!).
Er is een rijke diversiteit aan 
paddenstoelen en vlinders gelinkt 
aan de meidoorn. Hij neemt ook 
andere struiken (kornoelje) in 
bescherming tegen vraat van plan-
teneters. Jonge eikjes kunnen veilig 
ontkiemen en rustig doorgroeien 
in zo’n struweel. De struik geeft 
ook beschutting voor zoogdiertjes 
zoals eikelmuis, wezel en bunzing, 
en voor vogels zoals braamsluiper. 
Even buiten onze regio kan je de 
grauwe klauwier gaan spotten die 
prooitjes op de doornen van een 
meidoorn vast spietst.
 

HOUTKWALITEITEN
Het hout is ijzerhard, fijn van vezel 
en mooi te polijsten. De weten-
schappelijke naam “crataegus” is 
trouwens afgeleid van het Griekse 
“krataios” of  “kracht”.
 

STEKELDOORN EN 
STEKKERDRAAD
Zing of  neurie je soms ook “daar 
zat een sneeuwwit vogeltje al op 
een stekeldorentje”? Vroeger was 
dat woord “stekeldoorn” popu-
lair; je duidde er allerlei doornige 
struiken mee aan, maar het is 
duidelijk in onbruik geraakt. Even 
een update.
Een doorn groeit vanuit het hout 
en is, als takdoorn, verbonden 
met het inwendige van de (hoofd)
tak. Mooie voorbeelden zijn onze 
meidoorn maar ook sleedoorn.
Een stekel daarentegen groeit niet 
vanuit het hout, maar is een uit-
groeisel. Een stekel kan gemakkelijk 
en gaaf  afgeknakt worden zonder 
het takje te beschadigen. Rozen 
hebben stekels. Botanisch gezien 

klopt de zegswijze “geen rozen 
zonder doornen” dus niet! Ook 
de gebroeders Grimm gingen even 
uit de bocht toen ze dat bekende 
sprookje Doornroosje schreven. 
Het had “Stekelroosje” moeten 
zijn. Nu, voor mij hoeft het niet te 
veranderen: Doornroosje is toch 
zo’n mooi woord.
Doornen en stekels bescher-
men planten tegen aanvallen van 
planteneters. En onze meidoorn is 
uitstekend bewapend. Komt daar 
nog bij dat zijn bast heel zuur is. 
Daaraan wordt dus ook niet ge-
knabbeld, ook niet door de minst 
kieskeurigen.
In de Middeleeuwen werden door-
nige struiken aangeplant op plekken 
waar het vee moest worden 
buitengehouden. Feodale eigenaars 
van bossen lieten grachten delven 
en met de vrijgekomen aarde 
aan de kant van het bos wallen aan-
leggen, waarop dan meidoorn en 
sleedoorn werden aangeplant. Dit 
historisch gebruik werd “veekering” 
genoemd. Je treft nu nog zichtbare 
restanten aan in sommige van onze 
oude bossites.
In heel Europa zijn weilanden 
door oude doornhagen afgeschei-
den. Bovendien werd er in het 
Engeland van de 19de eeuw, een 
echte klassenmaatschappij, van 
meidoornhagen gebruik gemaakt 
om de domeinen van kasteelheren 
af  te schermen tegen opstandige 
boeren.
De meidoorn werd aangeplant 
langs de spoorwegen om vee van 
de sporen te houden. Die liepen, 
vrij en vrolijk, nogal eens de sporen 
op, met alle gevolgen van dien. 
Langs oude spoorwegtracés, zoals 
in Zwevegem, vind je nu nog op-
vallend veel meidoorn. Zou dit de 
oudste telg van de staaldraaddynas-
tie, Leo Leander Bekaert, in 1881 
op ideeën hebben gebracht voor 
de ontwikkeling van zijn versie van 
prikkeldraad, waarop hij een patent 
heeft genomen? De gelijkenis met 
de korte pinnige doornen is toch 
frappant! En aangezien veel uitvin-
dingen gebaseerd zijn op natuur- 
imitatie… Prikkeldraad heeft wel 
een duistere kant: hij wordt ingezet 

DE MEIDOORN
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RODE MEIDOORN
 
De rode meidoorn bloeit, mijn lief,
ik kan het bijna niet verdragen.
De bloesems van vervlogen dagen
zijn duizend dorens van verdriet.
 
Er was een dag, er stond een boom,
herinner je hoe jong wij waren,
de argeloosheid onzer jaren,
het licht vertrouwen op een droom.
 
De meidoorn zou onsterflijk zijn,
de liefde - machtiger dan leven -
zou altijd-rode bloesems geven
en zonder dorens zijn van pijn.
 
Een boom kwijnt weg, een boom wordt steen,
de stilte ademt bittre vragen.
Zo er een God is, help mij dragen:
de meidoorn bloeit voor mij alleen.

als repressiemiddel, en, hij kan 
opgeschrikte paarden in weiden, 
maar ook wilde dieren als herten 
en reeën, lelijk toetakelen.

MEIBOOM EN ANDE-
RE RITUELEN
De meidoorn kwam in Griekenland 
en Rome aardig van pas bij huwe-
lijksplechtigheden: het hout diende 
als huwelijkstoorts en de meisjes 
droegen kronen van meidoorn-
bloemen.
De meidoorn was een boom die 
op 1 mei midden in het dorp werd 
opgericht. Dat deed men ook bij 
de huizen van de mooiste meisjes 
in Engeland. De minder gespierde 
mannen gebruikten meidoorntak-
ken als liefdesmei; ze maakten die 
vast voor de deur of  op het dak 
waar de meisjes woonden. Bij ons 
in België daarentegen betekende 
een meidoorntak “stekeligheid” en 
was dus niet bepaald een compli-
ment voor de jongedame die er 
één kreeg.

NOG EEN ENGELSE 
LEGENDE
Bekend is de meidoorn van 
Glastonbury (Somerset) in 
Engeland. Jozef  van Arimathea, 
een volgeling van Jezus, ging op 
vraag van de apostel Philippus naar 
Engeland en bouwde er de eerste 
kerk. Onze Jozef  had een staf  
en op een dag groeide daar een 
meidoorn uit. Wonderlijk maar 
waar: het boompje bloeide elk 
jaar op kerstavond. Tot de tijd van 
Charles I bracht men op kerstdag 
zo’n bloeiende tak naar de koning. 
Toen de Engelse koning in 1649 
werd onthoofd door de puriteinen 
van Cromwell, werd meteen ook 
de meidoorn een kopje kleiner 
gemaakt. Op de plek waar die 
legendarische boom stond, ligt nu 
een gedenksteen. De uitlopers van 
de oorspronkelijke boom zouden 
nog altijd bloeien. Het gaat hier in 
werkelijkheid om een cultivar van 
de 1-stijlige meidoorn, de “biflora”. 

Deze cultivar kan tijdens zachte 
winters bladeren en bloemen ont-
wikkelen, en dus ook een tweede 
keer, op het normale tijdstip, in de 
meimaand.
 

VLEUGJE POËZIE
In dit gedicht is een rode mei-
doorn, die onwaarschijnlijk prachtig 
bloeit, de muze voor de Neder-
landse dichteres K.H.R. De Josse-
lin De Jong. Helaas is de geliefde er 
niet (meer).
Uit: September is een lied in blauw, 
1973.

Meidoorn
illustratie ©Vera Polfliet



SCHENK JE KLEIN GERIEF 
AAN DE KRINGLOOPWINKEL 
BEDANKT! 

 
Contacteer  

info@
natuurkoepel.

be

Contacteer  
info@natuurkoepel.be

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

Natuurkijkers.be
Nederstraat 25 • 9700 Oudenaarde

V E R R E K I J K E R S  •  ST E R R E N K I J K E R S
MICROSCOPEN •  TELESCOPEN

NACHTKI JKERS
. . .

Een verrekijker, 
 uw ideale reisgezel ! 
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Zo d’ouden zongen, zo piepen de jongen 
De natuur in met kinderenNatuur.koepel lanceert de actie ‘de natuur 

in met kinderen’. Het doel is om kinderen warm te maken voor natuur door 

hen in contact te brengen met alles wat de natuur te bieden heeft. Naast de vele lokale 

activiteiten van afdelingen en werkgroepen, waar ook heel wat leuke activiteiten voor kin-

deren inzitten, (zie activiteitenkalender achteraan) zal er in 2019 elke editie één of meerdere 

kinderactiviteit(en) in de kijker gezet worden. Deze activiteiten zijn specifiek voor kinderen, maar 

ook ouders en grootouders zijn zeker welkom! Deze editie: 5 leuke kinderactiviteiten!.#APRIL #JUNI 

SCHARRELKIDS - WAREGEM
Op een speelse manier samen buiten ontdekken, 
gewoon lekker scharrelen in de natuur, de natuur 
beleven. Dat is niet alleen heel erg leuk, maar ook 
heel erg goed voor kinderen. Het maakt kinderen cre-
atiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. Je beweegt 
meer en ademt gezondere lucht in. Ben je tussen 4-8 
jaar? Kom dan mee scharrelen met je (groot)ouders 
in het Karmelbos te Waregem! Zorg voor speelkledij.
 WANNEER Zondag 28 april van 14.00 u. 

tot 16.30 u.
 WAAR Karmelbos, Karmeldreef, 

Waregem
 ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Waregem
 INFO Nancy Dewaele (natuur.

waregem@gmail.com)
 KOSTPRIJS 4 euro per kind, (groot)

ouders gratis. Inschrijven via: 
www.natuurpunt.be/agen-
da/scharrelkids-34675

HET VERHAAL VAN DE PAAL - KORTRIJK
Zou er al leven zijn op het ooievaarswiel? Het verhaal 
van de vlucht van de ooievaar, Rolino, krijgt vorm!
Kom naar dit voorleesmoment bij de paal waar Rolino 
misschien ooit een vaste thuis zal vinden. 
Tegelijk ontdek je op een speelse manier het natuur-
gebied ’t Schrijverke !
Een superleuke buitenactiviteit voor jong en oud.
 WANNEER Zondag 2 juni van 14.30 u. 

tot 17.00 u.
 WAAR Natuurgebied de Leiekant, 

Leieweg 19, Marke
 ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Kortrijk
 INFO Trees De Prest (056/20 05 

10 of  natuurpuntkortrijk@
telenet.be)

 KOSTPRIJS Gratis deelname, inschrijven 
is niet nodig

EXCURSIE AMFIBIEËN - AVELGEM
Na het grote succes in 2018, organiseert Natuurpunt Avelgem ook dit jaar 
een excursie over amfibieën. Op zaterdag worden fuiken uitgezet in onze 
poelen. Deze worden op zondagvoormiddag samen met alle aanwezigen uit 
de poelen gehaald. Een professionele gids vertelt ons welke diertjes in de 
fuiken te vinden zijn, en plaats ze terug in de poel. Deze activiteit is heel leuk 
en leerrijk voor kinderen! Een ideale gezinsuitstap op zondagmorgen! Aan de 
hand van zoekkaarten kunnen aanwezige kinderen de beestjes zelf  proberen 
determineren. Stevig schoeisel of  laarzen aanbevolen.
 WANNEER Zondag 14 april van 9.30 u. tot 11.30 u.
 WAAR Coupure Deweer (parkeren kan aan het bedrijf  

Pattyne - Deweer), Meersstraat 45, Avelgem
 ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Avelgem en Natuurpunt Krekel-Anze-

gem
 INFO Pol Wannyn (polwannyn@skynet.be)
 KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN Gratis deelname, inschrijven is niet nodig

WAARNEMEN VAN SALAMANDERS EN ANDERE WATER-
DIERTJES - ZWEVEGEM
Gezinsactiviteit rond salamanders en andere waterdiertjes. Speur je mee?
 WANNEER Zondag 28 april van 14.00 u. tot 16.00 u.
 WAAR Sint-Pietersbrugje aan het Kanaal, Kraaibosstraat, 

Zwevegem
 ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Zwevegem
 INFO Ignace Tanghe (0487/48 40 26 of  ignacetanghe@

yahoo.com)
 KOSTPRIJS Prijs voor niet-leden 5 euro, voor leden gratis, 

inschrijven niet nodig

VOORJAARSWANDELING IN DE BONTE OS - DEERLIJK
Tijdens deze voorjaarswandeling doorheen onze natuurparel de Bonte Os in 
Deerlijk gaan we samen met de conservator (en natuurgids) op ontdekking 
tussen al dat fris groen. We zoeken de dotterbloem, de waterviolier, de 
slanke sleutelbloem en horen waarom die soorten net hier voorkomen. We 
luisteren naar de eerste karekieten en zwartkopjes. Deze wandeling is ook 
op maat van gezinnen met (kleine) kinderen (mits draagzak voor de kleinsten, 
niet toegankelijk met buggy’s).
 WANNEER Zondag 14 april van 10.00 u. tot 12.00 u.
 WAAR Ingang Bonte Os, Waregemstraat 297, Deerlijk
 ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Gaverstreke
 INFO Bart Goethals (0477/26 72 23 of  bart_goethals@

hotmail.com)
 KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN Gratis deelname, inschrijven is niet nodig



Sinds de oprichting van de natuurwerkgroep fotografie Zuid-West-Vlaanderen, 
heeft onze regio er een pak enthousiaste fotografen bij. KRIST HOOGHE 
werd pas 3 jaar geleden gebeten door de microbe van landschaps- en macrofo-
tografie, maar tovert nu al pareltjes uit zijn lens. Geniet mee van zijn selectie en 
check ook zijn website voor meer fraais www.fotografiekrist.be.

FOTOGRAAF IN BEELD

SNEEUWKLOKJES, de 
eerste tekenen van de ontlui-
kende lente en een dankbaar 
macro-onderwerp. In een 
bosje nabij Ieper vond ik dit 
koppeltje sneeuwklokjes die 
wat apart stonden van de rest 
en me zo een uitgelezen kans 
gaven om wat te spelen met 
de scherptediepte.

Een tijdje terug heb 
ik deelgenomen aan 

een vroegmorgen 
boottocht op DE 

BLANKAART. Een 
absolute aanrader 

voor mensen die net 
zoals ik genieten van 

de rust die natuur 
kan uitstralen. Een 

prachtige zonsopgang 
maakte er een onver-
getelijk moment van.



Dit ICARUSBLAUWTJE kwam 
voorbij gefladderd tijdens een 
vlinderwandeling van Natuurpunt 
Anzegem. De kleurencombinatie 
van het vlindertje en de bloemen 
vormen een prachtig pallet.

DE GASTHUISBOSSEN zijn 
één van mijn favoriete locaties voor 
een ochtendwandeling: als de zon 
even komt piepen tijdens een misti-
ge ochtend word je getrakteerd op 
het bijna onwezenlijke licht van zon-
neharpen. De groene lenteblaadjes 
zorgen voor een fris tintje en de 
heerlijke geur van het ontluikende 
bos geeft een boost aan je dag.



Sights Of Nature 
Natuurpunt Optiekshop 

Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01

www.deputter.be

VERREKIJKERS | TELESCOPEN | MICROSCOPEN | ACCESSOIRES

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

OFFICIEEL PARTNER

www.kite-optics.be

KSP 80 HD 
DE TOP IN ZIJN KLASSE

Adv_Klimop2017.indd   1 21/11/2017   16:00:12
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Betekenis afkortingen: 
ex. = exemplaar; kp = 
koppel; m. = mannetje; 
w. = wijfje; juv. = juveniel 
of jong; NO = trek naar 
noordoost; ZW = trek 
naar zuidwest; r. = rich-
ting, 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

THIJS CALU

VOGELS IN ONZE STREEK
LENTE 2018
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 zeldzaam-
heden 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.

VO G E LW E R KG RO E P  

Vanaf  februari zagen we doortrek 
van een aantal grote zaagbek-
ken, met een max. van 4 ex. op 
27/2 in de Leievallei in Zulte. Op 
6 mei zat een Parelduiker (2e 
zomer) op de Bergelenplas in 
Gullegem.
Verschillende groepjes overtrek-
kende kraanvogels werden 
tussen 3 en 7/3 gemeld (max. 20 
ter hoogte van het Scheldegebied 
in Avelgem). Op 22 en 24/3 werd 
een lepelaar gezien in de Lede-
gemse Gavers (Rollegem-Kapelle). 
In april trokken 3 purperreigers 
over. Zwarte ooievaars vlogen 
op 9/5 over Zwevegem (1 ex.) en 
Kortrijk (2 ex.). 2 kwakken wer-
den op 29/5 gemeld in Avelgem 
(nachtelijke roep).
Van 21/3 tot 3/5 werden verschil-
lende langstrekkende en pleiste-

rende dwergmeeuwen gezien. 
Een dwergstern werd op 22 april 
ontdekt op de Gaverplas. Op 25/4 
pleisterden er 2 exemplaren. Op 
26/4 werd op dezelfde plas een 
witwangstern opgemerkt.
11 rode wouwen passeerden 
onze regio op trek tussen 3/3 en 
16/5. Tussen 7/4 en 27/5 trokken 
ook 18 zwarte wouwen over. 
Een steppekiekendief vloog op 
15/4 r. NO over Kuurne. Begin 
mei werden 3 velduilen gezien 
(Heestert, Avelgem en Kooigem).
In maart werd er wat voorjaar-
strek van kemphanen gemeld. 2 
bonte strandlopers lieten zich 
op 17/3 opmerken in Wevelgem. 
Op 18/3 zaten 7 bontbekplevie-
ren in Rollegem-Kapelle. Kluten 
trokken over de Gavers op 25/3 (3 
ex.) en 16/4 (8 ex.). Op 27/4 zat 

een ex. tp. Op 2 en 21/4 vlogen 
telkens 2 zwarte ruiters r. NO 
over Harelbeke. Een Temmincks 
strandloper liet zich mooi bekij-
ken tussen 3 en 5/5 in Zwevegem. 
Op 5/5 en 19/5 werd telkens een 
bosruiter gemeld. 2 steltkluten 
trokken op 6/5 over Zwevegem.
Op 20 en 26/3 werd telkens 
een matkop gezien (Bossuit en 
Avelgem). Een m. goudvink liet 
zich op 24/3 bekijken in Bavikho-
ve. Een 16-tal beflijsters werden 
gemeld in de eerste helft van april 
en 4 nachtegalen lieten zich 
horen. Op 13/4 foerageerde een 
m. bonte vliegenvanger in het 
Beukenhofpark in Vichte. Een 
sprinkhaanzanger liet zich op 
16/4 horen in otegem. In Ware-
gem (28/4 en3/5) en Avelgem 
(21/5) werd een hop opgemerkt. 
Slechts 3 wielewalen lieten zich 
vorige lente zien. Op 7/5 werd 
een overtrekkende nachtzwaluw 
gehoord over Heule. 3 verschillen-
de orpheusspotvogels werden 
genoteerd (Ingooigem, Avelgem en 
Moen). Van 22/5 tot 12/6 liet een 
grote karekiet zijn krassende lied 
horen in de Scheldemeersen van 
Avelgem.

↖temminckstrandloper 
De Pluim Zwevegem
©Yves Hoebeke

↓parelduiker
De Gavers
©Francis Pattyn



Onze wereld stopt niet aan de gren-
zen van Zuid-West-Vlaanderen, wel 
integendeel. Christelle Breemeersch 
probeert ons een andere kijk op de 
wereld te geven. Ze voert ons mee 
naar Djibouti en laat ons kennis 
maken met Djama. Wat we zeker 
al gemeen hebben? De liefde voor 
natuur!

Ik ontmoet hem op een zonni-
ge lentemorgen in februari. Hij 
spreekt met zijn ogen en handen, 
natuur kent geen grenzen en geen 
taal. Haar beschermen is een 
erezaak. Dit is een gedreven man, 
zoveel is zeker.
Toen hij 25 jaar oud was, 
emigreerde hij vanuit Djibouti 
naar België. Intussen is hij hier 
getrouwd met een Somalische 
vrouw en vader van 4 kinde-
ren. Hij vond een job in de 
West-Vlaamse textielnijverheid 
waar hij in een ploegensysteem 
werkt en dagelijks 17 machines 
controleert.

Klimop: Eerlijk gezegd, ik had 
nog nooit over Djibouti gehoord, 
vertel eens iets over jouw land?
Het is een klein land en een 
ex-kolonie van Frankrijk. Maar 
het heeft een groot strategisch 

belang. Zowel de US als China zijn 
geïnteresseerd in de ligging aan 
de Rode Zee. Zo controleren ze 
de haventrafiek. Er zijn 3 grote 
bevolkingsgroepen, de Arabische, 
de Somalische en de Afar cultuur.

Klimop: Je spreekt heel goed 
Nederlands.
Ik ben hier al 15 jaar. Ik behaal-

de in Djibouti mijn diploma van 
middelbaar onderwijs. Toen ik hier 
arriveerde, heb ik in Doornik 2 
jaar economie gestudeerd. Frans 
is namelijk mijn tweede taal. Maar 
in het laatste jaar vond ik werk en 
zo ben ik gestopt. Tegelijk leerde 
ik ’s avonds Nederlands aan de 
Hitek te Kortrijk. Taal is alles, taal 
betekent integratie, contact met 
andere mensen, werk vinden, je 
verder bijscholen.

Klimop: Was je in Djibouti ook 
al een natuurmens?
Ik was altijd een actieve jongen. Ik 
manifesteerde tegen de politieke 
macht en vocht voor meer natuur. 
Het binnenland van Djibouti is 
bergachtig en bedekt met een 
steppeachtige grasvegetatie. Van 
oudsher leefden er nomadische 
stammen die met hun vee rond-
trokken. Maar door de inkrim-

ping van de graasgebieden en de 
langdurige droogte werden ze 
meer en meer sedentair. Als kind 
plantte ik al bomen. De granaatap-
pelbomen uit mijn jeugd staan er 
nog steeds.

Hij kijkt fier. Bomen zijn heel 
belangrijk, gaat hij enthousiast 
verder. Ze zorgen voor schaduw, 
ze creëren een ontmoetingsplek 
waar mensen samen kunnen eten 
en kinderen vrij kunnen spelen.

Klimop: Hoe heb je Natuurpunt 
leren kennen?
Ik zag enkele jaren geleden in 
Kortrijk een demonstratie met 
een zonneoven bij een activiteit 
van Natuurpunt en ik was meteen 
geboeid. Ik zag onmiddellijk de 
mogelijkheden voor mijn land. Nu 
wordt er nog altijd op houtvuur 
gekookt, dit betekent hakken van 
de schaarse bomen en struiken. 
Deze totale ontbossing leidt tot 
erosie en verschraling van de 
bodem.
Ik was ook heel enthousiast toen 
ik voor mijn kinderen een boom 
mocht planten in het geboorte-
bos. Ik geloof  heel sterk dat de 
verandering van mentaliteit bij hen 
moet gebeuren. Onze kinderen 
zijn onze toekomst. Zelf  kweek ik 
in mijn eigen kleine tuin tomaten, 
kruiden en aardbeien. Ik woon 
in de Venning in Kortrijk en sta 
al heel lang op de wachtlijst voor 
een stadstuintje. Natuur zit in mijn 
dna..
Met de hulp van Sol Suffit vzw, 
(klimaatwerkgroep van Natuur-
punt) zijn we nu met een nieuw 
project in Djibouti bezig, namelijk 
het aanleggen van een waterput 
om nieuw aangeplante bomen 
te kunnen irrigeren. Het worden 
vooral guave- en citroenbomen, 
zo hebben we ook vruchten.

Klimop: Je bent nu lid van 
Natuurpunt Kortrijk. Bij activi-
teiten zien we weinig tot geen 
andere culturen. Waarom is het 
zo moeilijk om hen te bereiken?

POINT DE VUE
EEN NATUURPUNTER UIT DJIBOUTI

Djama
© Kristina Naeyaert
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CHRISTELLE 
BREEMEERSCH



Mensen met dezelfde achtergrond 
vormen een hechte gemeenschap 
onder elkaar. Velen hebben een 
grote drempelvrees. Ook de taal 
is een barrière. Integratie moet 
van beide kanten komen, ik ben 
me daar heel sterk van bewust. 
Het is belangrijk dat we ons in el-
kaars standpunt kunnen verplaat-
sen, dat we elkaars ‘point de vue’ 
innemen. Ik heb zelf  een sportclub 
opgericht ‘united 17’. We krijgen 
van de stad Kortrijk een lokaal en 
samen gaan we lopen en fietsen. 
Maar ik wil meer dingen met hen 
doen in de natuur.

Klimop: Zijn de natuurgebie-
den uit de omgeving bekend? 
Misschien moeten wij eens iets 
organiseren? Wat zou je denken 
van een namiddag Bergelen met 
het hele gezin?
Dat vindt Hoch een prima idee 
en we maken een afspraak voor 
zondag 7 april om 14 u. Hoch zal 
mensen uit zijn omgeving aanspre-
ken en motiveren. Hij gelooft erin 
en wij spreken af  voor een pro-
gramma met een korte wandeling 
met wat uitleg over de natuur en 
daarna samen thee drinken met 
koekjes.

Ondertussen worden buiten 
enkele foto’s gemaakt, het is een 
perfecte lenteochtend. De eerste 
narcissen en krokussen wentelen 
zich in de zon. Vogels vliegen op

en af  en tjilpen en fluiten er op 
los. Hoch glimlacht onder een 
boom, dit is zijn habitat. Hier voelt 
hij zich goed.

Djibouti ligt in de hoorn van Afrika en grenst aan Eritrea, Ethiopië en Somalië. Het is strategisch gelegen 
aan één van de drukst bevaren scheepsroutes ter wereld. Doordat Djibouti aan de Rode Zee en de Golf  
van Aden ligt, controleert het de toegang tot de Indische Oceaan. Jemen, op het Arabisch Schiereiland ge-
situeerd, is slechts 20 kilometer van de kust verwijderd. Het is kleiner dan België (oppervlakte: 23 000 km) 
en telt ongeveer 865 000 inwoners. Het is één van de heetste landen in de wereld en bestaat grotendeels 
uit bergachtig en droog gebied waar hier en daar een stam woont. Landbouw of  veeteelt is slechts beperkt 
mogelijk. In de 19e eeuw stichtte Frankrijk hier een kolonie, Frans-Somaliland. In 1977 werd het gebied 
zelfstandig onder de naam Djibouti.  © Google Earth
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info@mannavita.be - www.mannavita.be - www.propolis-winter..com

VOOR EEN WINTER 
ZONDER ZORGEN

Propolis + planten + essentiële oliën

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

Klimop   1 7/12/11   13:20
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T R AG E  W E G E N  

MIKE VAN ACOLEYEN

DANI NOLF

HET LAMPETTESTRAETJE: 
EEN VERDWENEN 
BEDEVAARTSWEG (10 KM)
 Afstand:  10.0 km. De wandeling bestaat uit een lus van 7.5 km (van start tot 3 en dan verder 

terug) en een lus van 2.5 km (van 3 over 4 tot terug naar 3)
 Start en einde:  De centrumparking achter het gemeentehuis.
 Gps:  Oostrozebekestraat 30, 8770 Ingelmunster

29•

T R AG E  W E G E N  

START  
We starten aan de centrum-
parking achter het gemeen-
tehuis. Keer terug naar de 
ingang van de parking. Dwars 
de Oostrozebekestraat en ga 
30 m naar links om rechts de 
Bollewerpstraat in te gaan. 
Rechts van je stond hier de 
brouwerij. Hier komt een 
nieuwe verkaveling waar je 
verkeersvrij door de groene 
zone zal kunnen lopen. 
Voorbij huisnummer 32 
kan je rechts een voetweg 
nemen, het Lampettestraetje 
(weetje A) dat op het einde 
links, langs de sportvelden 
loopt tot aan de parking en 
de ringlaan. 
Kruis voorzichtig de drukke 
ringweg om meteen rechts 
een asfaltwegje te nemen dat 
parallel langs de drukke weg 
loopt en afbuigt naar de ser-
res in de verte. Aan het oude 
kruisbeeld kies je links het 
grindpad, dat uitloopt op een 
asfaltje, tot aan de splitsing 
voorbij de tweede woning. 

A. Lampettestraetje 
Een bedevaartsweg die 
vanuit het hart van Ingel-
munster een spoor trekt 
naar de kapel van bijstand 
in Meulebeke. Ingelmunster 
en Meulebeke vormden toen 
nog samen een uithoek van 
de heerlijkheid Dendermon-
de. Een lampet is, onder 
meer, een vuurpot, een emmer van bandijzer die gevuld wordt met pekkransen. Droegen de bedevaarders dit met zich mee? 
Lampette is ook de naam van de oude woonkorrel die het pad doorkruist.

Ingelmunster is een landschap in verandering. Oorspronkelijk was het een vroegmiddeleeuws angelo-monasterium, klooster 
van de Engelse, of Ierse, missiepaters die het heidense volk kwamen bekeren. De landelijke gemeente werd gekenmerkt 
door de versterkte burcht, de motte, van Robrecht de Fries. Later werd dit het kasteel van de familie De Plotho de Mont-
blanc, nog later de privéwoning van de brouwer van het kasteelbier. Het dorp industrialiseerde in de negentiende eeuw via 
de vlasindustrie rond de Leie, en werd doorsneden door het kanaal Roeselare-Leie. Een geschonden landschap met oude 
maar ook heel recente littekens. Een streek vol verhalen en historie: zeker een wandeling waard.
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1 (1,0 km)  
Het asfaltje dat hier rechtuit loopt is het oude Lampettestrae-
tje waarlangs je terug komt. Kies het smalle grindpad rechts, 
het Kouterstraetje, dat uitloopt op de Lentakkerstraat. 
Voor je zie je nog de sporen van dit straatje dat bijna recht-
door liep om na 800m zigzaggend de Krekelstraat te bereiken 
(rode lijn op de kaart). Noodgedwongen kies je rechts om 
voorbij de zigzag links een weg (Lentakkerstraat 10, 14) te 
nemen. Een smal pad passeert een oude hoeve en loopt 
breder uit op de Krekelstraat. Stap links tot aan de hoeve met 
serres links. 
Tussen schuur en woning liggen de resten van het Kouter-
straetje.

2 (2,4 km)  
Stap verder in dezelfde richting, zowat 700 m tot aan het 
tweede straatje dat links invalt (Krekelstraat 75 / 79). Onder-
tussen stap je op grondgebied Meulebeke. 
Dit was het einde van het Lampettestraetje (oranje lijn op de 
kaart) dat zigzaggend over zowat 1.5 km zijn weg zocht tussen 
akkers en weiden en nu omgeploegd is. 
Nog even in dezelfde richting verder, tot het derde straatje 
dat van links komt (Krekelstraat 87) om zo de terugweg naar 
Ingelmunster aan te vatten.

3 (3,6 km)  
Stap nog even in dezelfde richting tot aan de Krekel, voorbij 
huisnummer 132, aan het kruisbeeld. 
Hier stond de herberg De Krekel. Rechts kan je een smal pad 
volgen, langs het speelbos tot aan de kapel O.L.V. van Bijstand. 
(weetje B). 
Na een kaars en een gebedje keer je op je stappen terug om 
het speelplein binnen te gaan. Volg rechts de omheining om 
voorbij het clubhuis van de vissers (de Waterkant) tussen de 
visvijver en de Devebeek te wandelen. Is de poort dicht, dan 
kan je de weg volgen tot het eerste brugje. Aan het tweede 
brugje loop je rechtdoor naar het kasteel. Kies de linkse bos-
weg tot aan de toegangsdreef  van het kasteel. (weetje C)

B. Kapel van Bijstand 
Zeshoekige bedevaartkapel met 18de-eeuwse kern, herbouwd 
in neogotische stijl in 1886. Ook de “Kapel van tertentee” 
genoemd, omdat koppeltjes op de trappen van de kapel op 
elkaars tenen kwamen trappen. Een reuzegroot Lieve-Vrou-
webeeld in wit marmer uit 1756 domineert de kapel als een 
heidense Pallas Athena. Op de muren impressionistische schilde-
ringen van Dendermondenaar Edgard van Bavegem.

 

C. Kasteel Ter Borcht 
De hoofdheerlijkheid van Meulebeke. In oorsprong een manoir, 
een bescheiden versterkte herenwoning op een omwalde motte 
met neerhof. Motte, opperhof (het kasteel) en neerhof (de 
boerderij) zijn nog herkenbaar. Op het neerhof staat nu een 
schoolgebouw. Het kasteeltje is een bijzonder samenspel van 
twee evenwijdig aan elkaar gebouwde vleugels. In de omgeving 
staan meerdere merkwaardige oude bomen.

4 (4,8 km)  
Volg voorbij het brugje meteen links het pad tussen de 
kasteelgracht en de gebouwen van de sportschool. Na de 
rechtse bocht kan je de brug nemen naar de linkeroever van 
de kasteelgracht. 
Ter hoogte van het zwembad heb je de keuze tussen het 
verhard pad rechtdoor en de zachte ondergrond van de 
looppiste aan de rechteroever. Beide lopen in de richting van 
het speelbos. (weetje D) Opnieuw heb je de keuze tussen het 
bos (schuinrechts) of  de buitenrand, en je stapt pal zuidwaarts 
in de richting van de gebouwen van de jeugdverenigingen. Via 
het pad en ‘de Krekel’ kom je terug aan de splitsing.

D. Speelbos 
Het Meulebeekse speelbos bestaat uit twee delen, het oudere 
Kapellebos en het recentere Kabouterbos. Dit laatste ontstond 
uit geboortebomen aangeplant in 1999. Liefhebbers van het 
veldrijden herkennen mogelijk het parcours van de Berencross, 
met het beroemde ‘wasbord’, een reeks heuveltjes waar de 
renners moeten doordaveren.

↖↖Langs het Kouterstraetje ©Bernard Decock

↖Kapel OLV Bijstand ©Dani Nolf

↓Zicht vanuit de Lenteakkerstraat ©Bernard Decock
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3 (5,9 km)  
Ga nu rechts (Krekelstraat 87). Asfalt gaat over in onverhard en 
de veldweg buigt naar rechts, naar de drukke N399. Omdat de 
bedevaartsweg onderbroken is, moeten we noodgedwongen 
deze drukke weg naar links volgen. Je passeert de hoeve Deefac-
ker en het pilotengebouwtje (weetje E). Ter hoogte van poort 4 
van de firma Bekaert kan je links een veldweg kiezen. Deze loopt 
uit op een asfaltwegje waar je rechts stapt. (Rechtuit, langs het 
bosje liep hier ‘sentier 70’). 
Aan het einde van de weg (na 350m) ga je links in de Lentak-
kerstraat. Aan het eerste kruispunt, na 550 m (links, voorbij de 
woningen vertrok het Lampettestraetje: oranje lijn op de kaart) 
kies je rechts tot aan de splitsing.

E. Hoeve Deefakker 
Vlak naast de hoeve Deefakker, gekenmerkt door twee historische 
eesten, staat een onopvallend schuurtje in de weide te verkom-
meren. Een gecementeerd gebouwtje onder schilddak dat echter 
zorg en restauratie verdient als één van de weinige overgebleven 
pilotengebouwtjes van de Duitse oorlogsvliegvelden uit de eerste 
wereldoorlog. Ingelmunster lag in het etappegebied tijdens WOI en 
kende twee vliegvelden, aan de Deefakker en aan de Izegemstraat.

1 (8,4 km)  
Langs het smalle pad keer je op je stappen terug naar de parking 
van het sportcentrum. 
Volg nu de Bollewerpstraat in de richting van het centrum. 
Voorbij huisnummer 37 kies je de ingang naar het kerkhof. (ook 
hier liep ‘chemin 47’: het Kouterstraetje dat eerst werd verlegd 
en nadien afgeschaft). 
Voor je de kapel van het klooster en schuin rechts de grafkapel 
van het kerkhof. Laveer tussen de graven tot aan de grafkapel 
(weetje F). Aan de voorkant van de gerestaureerde kapel neem 
je de hoofdingang en stap meteen links, voorbij het klooster. 
(weetje G). Aan het einde van de Schoolstraat kruis je de weg 
tot op het marktplein (weetje H) Aan de kasteelmuur (weetje I) 
stap je links, voorbij het gemeentehuis tot aan de startplaats.

F. Grafkapel op het kerkhof 
Bijzondere vierlobbige kapel van 1865, ontworpen naar model 
van de romaanse kapel Sainte-Croix van de abdij Montmajour 
nabij Arles. Ze diende als grafkapel voor de adellijke familie de 
Montblanc die in het kasteel woonde. Onder de kapel bevindt zich 
een crypte, bij uitzonderlijke gelegenheden te bezichtigen, met de 
graven van de baronnen.

G. Klooster. 
Nonnenklooster van de asemblée des filles de la charité. In 1918 
werden de gebouwen naar verluid van brand gevrijwaard door 
een miraculeus Mariabeeld. Achter de moderne kapel van 1957, 
zichtbaar vanaf het kerkhof, ligt een grote kloostertuin met haag-
structuren met haagbeuk en coniferen, een Lourdesgrot en een 
omhaagd kruisbeeld.

 

H. Marktplein 
Tot 1970 stond het marktplein vol kleinere volkshuisjes. Een straat-
je (de Kerkstraat) stond loodrecht op de poort van de kerk. Deze 
werden geruimd en een plein ontstond. Aan de rand van het kas-
teelpark bleef een groenzone gevrijwaard, de oude kasteelmoestuin 
die intussen echter vol bomen stond. Bij de heraanleg van de markt 
in 2012 werd ook dit geruimd, met uitzondering van de steeneik 
naast het infopaviljoen. Vandaag wordt het ruime open marktplein 
gedomineerd door moerascypressen.

 

I. Kasteel 
Dit gebouw ging van motte tot burcht tot classicistisch kasteel, en 
werd recentelijk door enkele rampen getroffen. In 2001 brandden 
het centrale gedeelte en de salons in de rechtervleugel volledig uit. 
Enkel de muren bleven overeind, maar intussen is alles hersteld. In 
2012 ging de poort van het kasteelpark definitief dicht voor het 
publiek. In 2017 besliste de eigenaar Van Honsebrouck om het 
park grotendeels illegaal leeg te kappen.

T R AG E  W E G E N  

↑ Kasteel Ter Borcht 
© Dani Nolf

↓ Het pad langs de kasteelgracht en visvijver
© Bernard Decock

BEKIJK EN DOWNLOAD  
DEZE WANDELING OP
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Vorig jaar kochten we met Natuurpunt in Escanaffles 4 ha zeer waar-
devolle hooilanden aan. Dit moerasgebied ligt aan de overkant van de 
Schelde in Wallonië, het is een natuurparel met echte koekoeksbloem 
en zeldzame planten zoals wilde bertram en pijptorkruid, een thuis voor 
cetti’s zanger, blauwborst en moerassprinkhaan.
Natuurpunt Avelgem, Zwevegem en Natuur.koepel vzw werken voor 
de realisatie van dit project intens samen met enkele Waalse natuur-
verenigingen (Ardennes & Gaume, Cercles naturalistes Belges) en de 
gemeente Celles.
Amper 1 jaar later konden we onlangs het gebied uitbreiden met een 
aangrenzend moerasgebied (oud gekapt populierenbos) van 2,5 ha. 
Dit gebied moet op zeer korte tijd evolueren naar een fraai rietland met 
een interessante natte zone met o.a.dotterbloem. We dromen in elk 
geval reeds van een broedgeval van de bruine kiekendief, een soort die 
nu al regelmatig langskomt.
Net zoals voor de eerste aankoop staan we voor een serieuze financi-
ele inspanning want voor een aankoop in Wallonië moeten we kopen 
zonder subsidies. De financies van de eerste aankoop in 2018 zijn door 
de vele giften en grote inspanningen nu al rond, maar we moeten nu op 
zoek gaan naar een bijkomende 45.000 euro. We hopen dus dat onze 
donateurs dit mooi project opnieuw willen ondersteunen. Ook onze 
Waalse collega’s van Ardennes et Gaume zoeken op hun beurt middelen 
via hun eigen kanalen.

Op zondag 19 mei stellen we “Le Vivier” voor aan jullie en het grote 
publiek. Een ideale gelegenheid om een stukje onbekend Wallonië te 
ontdekken!
PROGRAMMA FEEST “LE VIVIER”:  
ZONDAG 19 MEI
  11.00 uur: voorstelling van het project door de verschillende 

partners
 12 uur:  receptie met “verre d’amitié” voor de aanwezigen
 Vanaf 13 uur:  doorlopend begeleide natuurwandelingen met gids 

- duur: max 1 uur (uitleg in nederlands of  frans).  
Verder wandelcircuit van 8 km, natuurinfostands, 
animatie voor kinderen, drankje en een hapje.

Mooi weer is al besteld…
 Afspraakplaats:  Rue du Vivier - Escanaffles.
 Contact:  Pol Wannyn - polwannyn@skynet.be - 

0497/455299 

19 MEI - WELKOM IN LE VIVIER!

NATUURGEBIED LE VIVIER IN ESCANAFFLES WORDT GROTER EN VIERT FEEST.

Welgekomen steun voor het aankoopproject kan door storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, 
Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen met vermelding project 5590 Le Vivier. Fiscaal attest vanaf 40 euro.

VERVOLGMODULE  
CURSUS NATUURBEHEER: 
GRASLANDBEHEER
Na de succesvolle cursus natuurbeheer gaan we 
graag dieper in op een aantal specifieke thema’s. 
De laatste module gaat over graslandbeheer.
Met een juist maaibeheer kun je enorm veel 
variatie op een klein stukje creëren. Zo maak je 
een graslandje waar op elk moment van het jaar 
voor elk wat wils is en dat geeft extra kansen 
aan vlinders, bijen, vogels zoogdieren en amfi-
bieën. Maar hoe pak je dit graslandbeheer nu 
precies aan en wat zijn de mogelijkheden? 

 Afspraak:  zaterdag 27 april van 9.30 
u. tot 12.30 u. in het Schut-
tershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunster.

 Inschrijven:  www.natuurkoepel.be/
vervolgmodules
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S C H E E F  B E K E K E N  

Je kunt er niet meer naast kijken: wekelijks komen 
overal te lande mensen de straat op om hun schreeuw 
voor een beter klimaatbeleid te laten horen. Er zijn 
allicht evenveel voorstanders als tegenstanders van 
deze klimaatmarsen van onze spijbelende jeugd. Of  
het klimaat nu terminaal ziek is of  een groot deel van 
de mensheid of  het kleinste deel of  de politiek, wie 
denkt het nu nog zeker te weten? Na de voorbije 
maandenlange welles-nietesdiscussies tussen jong en 
oud, rijk en arm, vooruitzienden en achteruitkijkenden, 
koulijders en zweters, is er wellicht maar één stelling 
die wereldwijd op een meerderheid kan rekenen: het 
zijn vooral de bomen die ons alsnog kunnen redden. 
De hele discussie lang hebben ze zich stil gehouden en 
naarstig verder gedaan met het filteren van de massa 
vieze lucht die wij dagelijks produceren. In bepaal-
de landen zijn verstandige mensen al tot het inzicht 
gekomen dat de aanplant van miljoenen bomen de 
goedkoopste, gezondste en door nagenoeg iedereen 
te pruimen oplossing is voor de genezing van onze 
planeet. Zelfs wie vindt dat moeder Aarde eigenlijk 
niets mankeert, kan zich bezwaarlijk verzetten tegen 
de aanplant van meer groen. Tenzij we daar onze 
beste landbouwgrond aan opofferen misschien, maar 
er zijn gelukkig ook goedkope alternatieven! Er zijn 
nog onnoemelijk veel verloren hoekjes en kanten, 
wegbermen, pleintjes, akkerranden en restgronden die 
smachten naar wat extra groen. Vraag het maar aan 
Simon die in zijn buurt op de onmogelijkste plaatsen 
bloembolletjes verstopt, die niemand opmerkt tot ze 
rond deze tijd een bloempje tussen de tegels door 

persen. Bomen hebben meer ruimte nodig, maar die 
is er! Daarom stel ik voor dat onze stadsbesturen een 
openbare lijst aanleggen waar ieder die dat wil een 
boompje kwijt kan. Het hoeft niet eens geld te kosten 
aan de belastingbetaler: populieren en wilgen bij voor-
beeld zijn gemakkelijke klanten die je naar hartenlust 
kunt stekken. Een stokje van 80 cm dat je in de winter 
voor een derde de grond induwt, is de volgende 
zomer al een boompje. Je kunt ze zo dicht planten als 
je maar wilt, ze hoeven niet op een rij te staan, niet 
gesteund te worden en je hebt geen spade nodig. Het 
kost je enkel wat snoeiwerk vooraf. En als iemand 
terechte bezwaren blijkt te hebben tegen de locatie 
van zo’n boompje, laat hem het naar elders verplanten. 
Is er na jaren een boom die een hindernis vormt: de 
machines van tegenwoordig verslinden hem in een 
‘kraanomdraai’. Wedden dat de inwoners die het eerst 
een miljoen stekjes aanplanten (100 boompjes maal 
10.000 mensen) van hun gemeente de mooiste plaats 
van uren in ‘t rond zullen hebben gemaakt! 
Naast de talloze positieve effecten die deze bomen 
zullen hebben op de inwoners, zoals zuivere lucht, 
bescherming tegen hittestress, meer biodiversiteit, 
minder fijn stof  en geluidsdemping, zal die gemeente 
bovendien ook over een enorme biomassa beschikken 
die niets gekost heeft en een bom geld kan opbrengen.
Is er dus één ‘geldig’ argument om daar niet stante 
pede aan te beginnen in je stad? 
En misschien valt brossen voor de bossen, spijbelen 
om boompjes aan te planten, dan wél in goede aarde 
bij iedereen.

NA DE BABYBOOM, 
DE BOOMBOOM

21 populierenstekjes van een 
80 cm, met onderkant schuin 
afgesneden om het in de grond 
duwen makkelijker te maken. 
Geen spade nodig om te planten. 
Een kwartiertje takjes knippen 
en vijf minuten planten. Succes 
100% verzekerd. Kostprijs 0 
euro. 100 stokjes op fietsbaga-
gedrager makkelijk te vervoeren. 
Alle CO2-neutrale handelingen. 
Klimaatherstellend vermogen 
optimaal. Of is het te simpel om 
waar te kunnen zijn?

LUC CAPPELLE
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 O N D E RW E G

JOKE LIBBRECHT

Zaterdagvoormiddag, 9u45. Ik sta klaar om naar buiten 
te trekken, op mijn afgetrapte festivalbottinnekes, en met 
een verre van professionele camera in de aanslag. Ideaal 
gezien stond ik al anderhalf uur geleden paraat, maar met 
twee kleintjes in huis is iets plannen altijd een beetje risky 
business. De lentezon hangt intussen vrolijk te blinken, en 
dan krijg ik al jeuk bij het idee om binnen te moeten blijven. 
Snel die buitenlucht in dus, nu er even een uurtje vrij is.

Vandaag is het de bedoeling om niet enkel wat te gaan 
uitwaaien, maar ook om mijn huidige habitat eens 
anders te bekijken. Onbevangen, curieus, de ver-
wondering toelatend. We wonen weliswaar al enkele 
jaren in Kuurne, en we hebben er al talloze ommetjes 
gemaakt. Vaak betrap ik mezelf  er echter op dat het 
me stoort dat er in de buurt enkel postzegelgrote 
stukjes groen te vinden zijn. Als je opgegroeid bent 
in Sellewie, met je tenen spreekwoordelijk in het 
Banhoutbos (want in het echt mochten die er niet in), 
kan de Kuurnse betonshock je soms al eens over-
vallen. Niet altijd terecht, want uiteraard zijn er hier 
zalige stukjes natuur te vinden: in de Groene Long en 
het Heulebeekdomein, om er maar twee te noemen. 
Maar lichtjes eigenwijs wil ik daar eens nièt naartoe. 
Niet enkel omdat stijfkoppigheid een familietrek schijnt 
te zijn, of  omdat meer gerenommeerde Ezelgemnaren 
die plekjes al pakken beter hebben gedocumenteerd 
dan ik ooit zou kunnen doen. Wel omdat ik per sé 
iets interessants op wandelafstand wil vinden, zijnde 
in een straal van 15 minuten stappen rond 
de Sint-Pieterskerk. De tijd is namelijk be-
perkt; er wacht straks nog een strakke 
middagshift.

BOOMPJES EN ZO
Ik vertrek zoals ik meestal vertrek, het Lijsternest in 
richting Koning Boudewijnstraat. Daartussen ligt een 
grasplein met bomen, waar het aangenaam is om 
even stil te staan. ’t Is de uitgelezen kans voor mijn 
experimentje: ik wil namelijk terug kunnen wat ik een 
slordige 20 jaar geleden verleerd ben – een simpele 
boom herkennen. Helaas is mijn lagere schoolkennis 
compleet verschwunden en moet ik me nu behel-
pen met het materiaal van de 21e eeuw: een app. Er 
bestaan verschillende apps die beloven dat ze bomen 
en planten kunnen identificeren. Puur op het zicht 
heb ik PlantNet gekozen, en die staat al klaar op mijn 
telefoon (ik heb me zowaar voorbereid). Foto nemen 
met de app, en dan zou die zo slim genoeg moeten 
zijn om je het resultaat te vertellen. Klinkt als een 
makkie. Niets is minder waar: de eerste houten rakker 
die eraan moet geloven, levert me 17 verschillende 
mogelijkheden op, waaruit ik, beginner eerste klas, dan 
zou moeten kiezen. Tja. Laat ik dat vraagstuk maar 
even parkeren tot we terug thuis zijn. Het lummelen 
met mijn telefoon levert me al argwanende blikken op 
van voorbijgangers – alhoewel ik niks verdachts van 
plan ben, maak ik me voor de zekerheid toch maar uit 
de voeten.

WILDGROEI
De Koning Boudewijnstraat is de minder drukke ach-
terbuur van de Kattestraat. Het is er best fijn wande-

len, al moet je dat dan op het fietspad doen. Aan 
het eerstvolgende rond puntje kan je dan links 

de Najaarsweg in. Daar was het zicht tot 
voor kort ook nog vrij open, maar intussen 
schiet de ene verkaveling na de andere 
er uit de grond. Tussen en achter de 
nieuwbouwen kan je wel nog behoor-
lijk rondkijken, en dat doe ik dan 
ook om enkele foto’s van het 
uitzicht te nemen. 

MET ANDERE OGEN
EEN KLEINE UITWAAI IN KUURNE
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Kwestie van straks toch de bewijzen op tafel te leggen 
van mijn uurtje fysieke inspanning. Ook hier moet ik er 
blijkbaar als een redelijk onguur type uitzien, want ik 
krijg welgemikte gefronste wenkbrauwen van enkele 
buurtbewoners. Tijd om op mijn stappen te beginnen 
terugkeren. Wie echter nog een stukje verder wil, of  
met de fiets is, kan de Hulstestraat en Bavikhoofse-
straat oversteken, om via de Steenovenstraat richting 

Leie te gaan. Wil je het pijnlijke zicht op 
de Harelbeekse bouwwerven vermijden, dan 

ga je best pas het jaagpad op aan de andere 
kant van de rijksweg.

Ik heb nog tijd voor een kleine omweg; mijn 
bottinnekes sturen me via de Papaverstraat terug 

richting Sint-Pieterskerk. Ik ben bijna aan het boom-
schorspad als ik een halfzwevende plastic fles zie, 
die op magische wijze bovenin een haag is gegroeid. 
Jammer genoeg is dit niet het enige zwerfvuil dat ik op 
m’n pad tegenkom. Rond onze wijk alleen al zijn er 
genoeg soorten wildplastic te spotten om een nieuw 
schrijfsel aan te wijden. Even 20 meter (!) verder stap-
pen om dit eenzame ding in de vuilnisbak te kieperen. 
Dan het schorspad op, want ik wil nog de Grote Boze 
Brugsesteenweg oversteken.

GEVONDEN
Aan de overkant, langs het schoolpaadje, kom ik in de 
Sint-Pietersstraat terecht. Van eerdere fietstochtjes 
weet ik dat je je daar toch een klein beetje ‘op den 
buiten’ kan wanen. En jawel: 100 meter verder gaat 
de straat over in een autovrij pad, en heb je plots een 

knap uitzicht met een onverwachte 
stilte erbovenop. Heerlijk! 

Ik verlaag mijn tempo en 
snuif  de rust op. Te voet 

is het net iets makke-
lijker om goed rond 
te kijken zonder 
vol op je gezicht te 
gaan – fietsen met 
ondergetekende is 
nooit zonder risico. 
Hopelijk wordt 
dit stukje open 
ruimte effectief  nog 
minstens 20 jaar 
gespaard van beton. 
Aan de Stokerijstraat 
moet ik nu toch ècht 

rechtsomkeert maken, 
want ik durf  te zweren 

dat ik de kleinste tot 
hier hoor brullen.

Op de terugweg ben ik in 
gedachten verzonken. Aan 

de ene kant kan ik besluiten 
dat er voor een ommetje in 

de buurt best nog wat groens te 
rapen valt, al is het dan met mond-

jesmaat. Oké, toegegeven, heus iets 
groter dan een postzegel. Voor een echt 

deugddoend natuurbad heb ik echter aan 
mijn voeten niet genoeg, en zal ik toch minstens 

mijn fiets van stal moeten halen. Doe mij de volgende 
keer maar weer zo’n Kuurnse klassieker als de Groene 
Long.

En hoe zit het nu met die boom? De keuzestress van 
de app zet me nog een kwartier koortsachtig aan het 
googelen. Een wilg? Een vlier? … Een wilg dan maar. 
Zo. Het staat erop. No way back. Zit u triomfantelijk 
te juichen (‘Hah! Mis’) met de rode balpen op scherp? 
Laat het me dan graag weten – nu moet ik even groen-
tenpap gaan maken.

O N D E RW E G  



Onze natuurfotowerkgroep (NFW) had vorig jaar 
alle geluk met het weer, maar 2019 begon moeilij-
ker. We waren ambitieus: zondag 10 februari stond 
een workshop natuurfotografie in De Blankaart in 
Woumen op de affiche. Maanden van tevoren was de 
stuurgroep met Siegfried Desmet in het bijzonder, al 
bezig met de voorbereidingen. Bij bevriende natuur-

fotografen werden een tiental 
schuiltentjes ontleend, zo zouden 
onze leden kennis kunnen maken 
met vogelfotografie vanuit een 
schuiltent. Vrijwilligers voederden 
weken van tevoren de vogels op 
de voederplanken zodat er op de 
workshop voldoende fraais voor 
de lens zou komen.De inschrij-
vingen liepen vlotjes binnen en 
er werd een beurtrol opgesteld 
voor de schuiltentjes. Kortom, 
alles was goed voorbereid, alleen 
de weerman/vrouw voorspelde 
bakken regen en hevige storm. 
Een echt rampscenario dus om 

aan natuurfotografie te doen. Slechts enkelen haakten 
af  voor deze activiteit en de “diehards” werden alsnog 
beloond. Onze nachtmerrie: vliegende tentjes en een 
zondvloed, niets kwam ervan. De landschapsfotogra-

fiewandeling kon gewoon doorgaan en de schuiltentjes 
werden goed bevolkt. De lichtomstandigheden 
waren niet optimaal, maar het lukte. Vogelfotografie 
noodzaakt zich tot het gebruik van lange lenzen zoals 
een 500 à 600 mm met redelijke sluitersnelheden om 
bewegingsonscherpte te voorkomen. Wie over een 
full frame camera of  een toestel met het nieuwere 
type apsc-sensor beschikte, kon het zich permitteren 
om hoge ISO-waarden in te stellen en zonder al te veel 
ruis nog de nodige diafragma- en snelheidsinstellingen 
te halen. 

Hierbij een impressie van onze oogst op deze gure 
winterdag. Geef  toe, het resultaat mag gezien worden!
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NATUURFOTOGRAFIE VOOR 
DAPPEREN

DIRK VERGOTE

Foto’s: Danny Deceukelier, 
Anne Braet, Dirk Vergote, Rik 
Lambert, Els Malfait, Pascale 
Dumoulein, Christa Verbeke, 

HugoMaes, Jacques & Marleen 
Lemaitre, Hubert Léger, Nik 

Dooms en Patrick Vanlerberghe



 W E R KG RO E P  N AT U U R F OTO G R A F I E

We hopen jullie allen terug te zien op onze vol-
gende buitenactiviteit: een ochtendlijke workshop 
macrofotografie op zondag 26 mei in de Groene 
Long in Kuurne. Die dag moeten we met zijn allen 
weliswaar naar de stembus, maar onze workshop start al 
om 6u30 en eindigt rond 9u30. Je kan stemmen tot 13u00. Iedereen 
heeft dus ruim de tijd om zich na de workshop naar het stemhokje te 
begeven en zich van zijn burgerplicht te kwijten.
Macrofotografie in de vroege morgen biedt de voordelen dat het 
doorgaans nog windstil is, het licht heel zacht is en insecten nog in 
rusttoestand zijn en sfeervol met dauwdruppels bedekt zijn. De 
Groene Long is heel uniek door de grote diversiteit aan fauna en flora. 
Houd onze uitnodiging in de gaten! We garanderen de natuurfoto-
vrienden van de NFW een deugddoend lentegevoel en weer een heel 
creatieve en leerrijke workshop.
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DIRK LIBBRECHT
WERKGROEP GEOLOGIE 

EN LANDSCHAP VERDRINKEN IN DE WOESTIJN
Om eens een open deur in te trappen: in Vlaanderen 
zitten we met een betonoverschot. In de straat en 
stad is het supermoeilijk een vierkante meter blote 
grond te vinden. Grondwater wordt slechts druppels-
gewijs gevoed, maar boven de asfalt ontbindt hevige 
neerslag al zijn duivels en verzamelt zich razendsnel in 
straatkolken, riolen, collectoren, uiteindelijk beken,… 
die pijlsnel zwellen en overlopen. Helaas, onder onze 
voeten is het droogte troef. Daar zit het ondergrond-
se waterreservoir, dat de laatste twee jaren meer en 
meer verdroogt, door het systematische tekort aan 
neerslag.
Kortom, als het regent stromen we direct onder, maar 
één, twee meter dieper ontstaat een Sahara. 

NIET DAT ER NIETS GEBEURT  
TEGEN VERDROGING
Reeds 15 jaar kennen we een tweetal verordeningen 
(o.a. hemelwaterverordening) waardoor de omge-
vingsvergunning van ondoorlatende oppervlaktes, 
zoals asfalt en beton, verplicht gekoppeld worden aan 
infiltratie of  ophouden en vertragen van afstromend 
regenwater. Een goede regelgeving, maar dit slaat 
grotendeels op nieuwe projecten. De rest van ons 
landschap is reeds in hoge mate waterdicht gemaakt. 
En de fameuze betonstop - reus op lemen voeten, zo 

blijkt stilaan - is pas gepland voor binnen 20 jaar. Rijke-
lijk te laat, dus gaan we beter nu al aan het werk. 

BREEK JE TROTTOIR OPEN
Het wegnemen van een aantal voetpadtegels creëert 
per huis een lek in de waterdichte verzegeling. Door 
het ontstane gat sijpelt regenwater in de ondergrond 
en voedt zo het grondwater. Is dat veel? Nee, het is 
echt maar weinig water, een paar emmers per jaar. 
Loont het de moeite dan? Zeker! Vele kleintjes maken 
één groot. Als je buren dit doen, de gemeente dit 
doet langs openbare plaatsen, de garagist in de straat 
langs zijn lange blinde muur,…. kortom als iedereen dit 
doet?
Dan loont het zeker!
Op de duur creëer je een speldenkusseneffect en 
wordt de stad zo lek als een zeef. We vangen dus…

…TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP
De hoeveelheid water op straat wordt een fractie 
minder. Het overstromingsgevaar in de stad door 
vollopende riolen en omhoog geduwde deksels, idem 
dito. Het grondwaterniveau stijgt een aantal centime-
ter. Er is wel degelijk wat water verhuisd van boven 
naar beneden, en dat bij de bron, op het punt waar 
de regen tegen het trottoir kletst. Wat hebben we 

HET GEVELTUINTJE – DEEL 1
TREK EENS DE STOP UIT JE BADKUIP!
Vorig jaar kwam het een paar keer in het nieuws: de geplande onthardingsprojecten in Vlaanderen op initiatief van de 
toenmalige minister Joke Schauvliege. Vijf miljoen euro was ervoor uitgetrokken, een habbekrats in vergelijking met wat 
hier allemaal moet onthard worden, maar is niet alle begin moeilijk? Nu richt die subsidieoproep zich vooral op de grotere 
onthardingen en kon je er als particulier niet op intekenen. Kunnen we dan niets doen? Integendeel, op ons stadsperceeltje 
van een paar vierkante meter kunnen we alles doen.

HOE HET BETER KAN
© Dirk Libbrecht



VERKOOPACTIE VAN  
KRUIDEN EN VASTE PLANTEN
Natuurpunt De Bron verkoopt vaste planten, 
1-jarigen, 2-jarigen, pot- en perkplanten en 
terrasplanten voor het goede doel. Er is keuze 
uit ongeveer 350 soorten. Bestellen kan tot 19 
april.

Alle info en bestellen op:   
http://www.debuizerd.be/kruiden.htm
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bereikt? Alleen? Bijna niets. Met de hele straat of  wijk? 
Bijna alles. We hebben een aangename groene en dus 
koele stadsomgeving gemaakt met een kleine, koffiele-
peltjesoplossing voor de wateroverlast in onze straat.

HAARVAATJE OF LONGBLAASJE
Het stond hier hoger al vermeld: vele kleintjes maken 
één groot. In integraal waterbeheer hoor je soms 
over het haarvaten- of  longblaasjes concept: één klein 
haarvaatje in je bloedsomloop stelt niet veel voor. Eén 
longblaasje in je long evenmin. Een mens kan gerust 
zonder dat éne. Maar ze vormen wel de bouwsteen 
van het leven. Idem dito voor onze micro-ingreepjes in 
het stedelijk weefsel. Laten we daar maar vanuit gaan 
In ons dichtbevolkte landje kunnen we rustig naar een 
overstroming kijken tijdens het journaal en denken: 
“Dat ze dat eens rap oplossen”. Voor de gevolgen van 

droogte denken we dan in een variante hierop: “Dat 
het eens rap begint te regenen”. Véél kunnen we als 
individu niet doen, maar we kunnen iéts doen. Als je 
je houdt aan een paar voorschriften juichen de meeste 
gemeenten dit zelfs toe. 
Ga met een koevoet naar buiten en breek je trottoir 
open, met andere woorden. Trek eens de stop uit je 
stedelijke badkuip. De beloning is groot!
Overtuigd geraakt na het lezen van dit artikel? In het 
zomernummer van Klimop komt deel 2 en tonen we 
welke soorten je kunt aanplanten in je geveltuintje. En 
éénmaal gekozen zul je ze direct kunnen bestellen via 
www.maakhetgroener.be

WAY TO GO!
© Griet Santy
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CHRISTINE HANSSENS

 PA D D E N S TO E L E N W E R KG RO E P

Het Mortagnebos (afb. 1) is een vrij 
toegankelijk en tamelijk jong bos. 
Op het gewestplan is het als na-
tuurgebied aangeduid. Deze grond 
behoorde eertijds toe aan de Heer 
van Mortagne. Later werd het 
eigendom van het O.L.Vr hospitaal 
en nadien van het OCMW van 
Kortrijk. Tot 1971 werd dit gebied 
als landbouwgrond verpacht.
Pas in 1972 werden er 24.500 
boompjes geplant en werd dit 
domein beheerd door de toenma-
lige afdeling “Bos en Groen” van de 
Vlaamse Gemeenschap.
Niettegenstaande dit gebied 
betrekkelijk jong is hebben we er al 
veel zeldzame en zeer interessante 
paddenstoelen aangetroffen.
In dit bos kunnen we ook meer 
dan 17 verschillende boomsoorten 
bewonderen: oa zomereik, Ame-
rikaanse eik, rode en groene beuk, 
populier, tamme kastanje, paar-
dekastanje, hazelaar, schietwilg,… 
Tijdens ons speuren naar zwam-
men vonden we tot nu al meer dan 
150 verschillende soorten.
Naast de parking zijn er al héél 
bijzondere zwammetjes te zien. 
Zij vormen prachtige intens rode 
bekertjes. Dit jaar telden we er 
een honderdtal. Het gaat hier 
over 2 soorten: de rode kelkzwam 
en de krulhaarkelkzwam (afb. 2). 
Deze soorten zijn uiterlijk niet van 
mekaar te onderscheiden. Met de 

microscoop kan dit wel: de rode 
kelkzwam bezit rechte haartjes op 
zijn onderzijde terwijl de haartjes 
onderaan de krulhaarkelkzwam 
gekroesd zijn. Verder in dit bos 
komen ze ook voor maar in véél 
mindere mate.
Op een ietwat oudere boomstam 
vonden we een pakketje zwavel-
zwammen (Laetiporus sulphureus) 
(afb. 3). Deze soort vormt 10 tot 
20 cm grote zwavelgele lappen, 
vandaar ook haar naam. Hun 
grootte en kleur zorgt ervoor dat 
ze effenaf  opvallen. Interessant 
hierbij is dat ze tamelijk lang aan-
wezig blijven.
Vooral in vochtige perioden zijn 
er op dunne twijgen regelmatig 
ijsvingertjes (Ceratiomyxa fruticulo-
sa) (afb. 4) te zien. Deze dunne 
stekeltjes zijn met talloze glanzende 
druppeltjes bezet, precies vinger-
tjes die met ijs bezet zijn, vandaar 
ook hun naam.
 
Wat verder in het bos konden we 
enige prachtige gele trilzwammen 
bewonderen (Tremella
mesenterica) (afb. 5). Ze pronken 
er op dunne twijgen.
Wie regelmatig op de vlier naar 
zwammen gaat zoeken vindt er 
soms ganse takken die bezet zijn 
met het echt judasoor (Hirneola 
auricula-judae) (afb. 6). Interessant 
hierbij is wel dat ze er lang stand 

houden. Ze kunnen zelfs groten-
deels droog, zwart-bruin en hard 
worden, maar na een regenbui zijn 
ze opnieuw bruin. De stam van de 
vlier lijkt soms “wit geverfd “ en dit 
komt van de witte vlierschorszwam 
(afb. 7).
Ooit vonden we er het sparren-
veertje (Pterula multifida) (afb. 
8). Het lijkt op een dicht vertakt 
struikje, met talloze dunne takjes, 
van een zestal cm. hoog, die uit een 
centrale steel ontspringen. We vin-
den ze meestal in groep. Eigenlijk 
is het de enige plek in onze streek 
waar ze ooit gevonden werden. 
En jaar na jaar verschijnen ze er 
opnieuw.
 
Op een van onze paddenstoelen-
tochten, in dit bos, vonden we 
eens 12 duivelseieren (afb. 9). 
Dit zijn jonge exemplaren van de 
grote stinkzwam. Zoals zijn naam 
laat vermoeden verspreidt hij een 
onaangename geur, maar deze lokt 
massa’s vliegen. Zij helpen dan ook 
mee aan de verspreiding van zijn 
sporen. En formidabel: ernaast wa-
ren 8 grote stinkzwammen (Phallus 
impudicus) (afb. 10) te zien. Ook 
de kleine stinkzwam (Mutinus cani-
nus) (afb. 11) wordt er regelmatig 
aangetroffen.
Afbeelding 12 toont de rimpelige 
onderzijde van de spekzwoerd-
zwam (Merullius tremellosus), 
interessant eveneens is te zien dat 
zijn bovenzijde sterk behaard is.
Een andere prachtige en opvallende 
zwam is de parelstuifzwam (Ly-
coperdon perlatum) (afb. 13) die 
volledig met stekeltjes “pareltjes” 
bezet is. Bij rijpheid barst hij boven-
aan open om zijn reusachtig aantal 
sporen te verspreiden.
Buizerd, bosuil en groene specht 
zijn er eveneens regelmatig van de 
partij!
Conclusie: dit in een bos om 
regelmatig te bezoeken , hier vallen 
immers zeer interessante waarne-
mingen te doen…

PADDENSTOELEN IN HET 
MORTAGNEBOS

Foto’s: © Christine Hanssens
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2.

5.

7.

10.

11.

13.

12.

9.8.

6A. 6B.

4.3.

WOENSDAG 3 APRIL //  
OP ZOEK NAAR PADDENSTOELEN IN BELLEGEMBOS
Paddenstoelentocht onder leiding van gidsen Luc Pinoy en Joseph Iserbyt.
 AFSPRAAK:  Om 13.30 u. aan de ingang van het domein, ter hoogte van de Bosbeerstraat, Door-

nikserijksweg 215, Kortrijk

WOENSDAG 17 APRIL, 22 MEI, 19 JUNI // MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN
We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onont-
beerlijk is voor determinatie. De preparaten worden op scherm geprojecteerd, zodat iedereen alle details kan 
zien. Algemene leiding: Christine Hanssens. Ook paddenstoelen uit eigen tuin of omgeving mogen meegebracht 
worden voor determinatie.
 AFSPRAAK:  Om 13.30 u. in NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29, Kortrijk

WOENSDAG 8 MEI //  
ZOEKEN NAAR PADDENSTOELEN IN ‘DE BALIKOUTER’ IN WAKKEN
Onder leiding van Marc Rouzeré en Gerard Demeester gaan we paddenstoelen zoeken in het zwammenpara-
dijs ‘de Balikouter’.
  AFSPRAAK:  Om 13.30 u. aan de parking van het domein, Ommeganckstraat, Dentergem

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



VEERLE DELEPLANQUE
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Dirk Dubois van onze plantenwerkgroep bracht vorig jaar 
een boeiende voordracht rond “Planten met een verhaal”. 
Eén van de onderwerpen was het belang van planten in de 
geneeskunde. Na de theorie kwam de praktijk en herboris-
te Veerle Deleplanque leidde ons nadien rond in natuurge-
bied Leiekant-’t Schrijverke (Marke), ze maakte de link met 
de planten die in het verleden werden gebruikt. Tussen het 
dichte struikgewas en genietend van een vlierdrankje, boven 
een bron, en onder de beschutting van een oude meidoorn 
waanden we ons eventjes in de tijd van de Kelten.
 

TIPS UIT HET VOLKSGELOOF: 
EEN ONTSTEKING? Gebruik dan de bladeren van 
smalle weegbree (Plantago lanceolata), ook wanneer je 
geprikt bent door brandnetels.

 
GRIEP? Pluk de bloemen van de gewone vlier (Sam-
bucus nigra). In het volksgeloof  was de vlier een heilige 
boom. Een vlier verbranden zou ziekte en ongeluk 
meebrengen.

 
EEN ZWAKKE WEERSTAND? Gebruik dan de 
vruchten van de hondsroos (Rosa canina) Een drankje 
op basis van rozenbottels doet wonderen.Planten met 
stekels werden ook dikwijls als beschermers be-
schouwd. Zo had men de gewoonte om de bloemen 
van hondsroos in huis te plaatsen, als bescherming 
tegen bliksem en donder.

 
VERMOEID? De grote brandnetel (Urtica dioica) 
brengt soelaas.

 
DE SPIJSVERTERING NIET OPTIMAAL? Alle 
delen van de paardenbloem (Taraxacum officinale) hel-
pen de spijsvertering. De bladeren mag je verwerken in 
slaatjes en de gebrande wortel kan cichorei vervangen.
Iedereen kent de kinderspelletjes met de paarden-
bloem. Als je alle vruchtjes in een keer kon uitblazen 
was je een gelukskind, of  wachtte er thuis lekkere 
soep. Je mocht echter de plant niet mee naar huis 
nemen of  je zou in bed plassen (pisseblomme).

DE GENEZENDE KRACHT 
VAN PLANTEN

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

PIET MISSIAEN
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ZWAKKE EETLUST? Wilde marjolein (Origanum 
vulgare) bevat een werkzame etherische olie. In 
volkslegenden is marjolein in de eerste plaats een plant 
tegen duivel en heksen. De sterke geur en de rode 
kleur zouden hen op de vlucht jagen.

 
PROBLEMEN MET DE BLOEDSOMLOOP? De 
bloesems van de meidoorn, zowel de éénstijlige 
(Crataegus monogyna, zie foto) als de tweestijli-
ge (Crataegus laevigata) zijn hiervoor een afdoend 
middel.
De meidoorn werd ook gebruikt in vruchtbaarheidsri-
ten. Zo werd er bij het meifeest een meikoningin geko-
zen. Haar trofee was een meidoornbloesemkroon. De 
bloemen werden ook in bruidsboeketten gebruikt.

 
GYNECOLOGISCHE PROBLEMEN? Snoei dan 
de bloeiende toppen van bijvoet (Artemisia vulgaris). 
Zowel de menstruatie als de bevalling worden erdoor 
versneld.
De wetenschappelijke naam verwijst naar Artemis. In 
de Griekse mythologie is zij de beschermgodin van 
bevallende vrouwen.

STRESS? De bloemhoofdjes van echte kamille (Ma-
tricaria chamomilla) brengen rust, bijvoorbeeld in een 
bad.De geneeskrachtige eigenschappen van kamille zijn 
reeds lang bekend. In de Germaanse mythologie was 
de plant gewijd aan Balder, de Noorse lichtgod; bij de 
oude Grieken was kamille een van de planten uit de 
magische tuin van Hekate, de Griekse godin van de 
tovenarij.

 
DEPRESSIEF? De bloemen van Sint-Janskruid 
(Hypericum perforatum) kunnen jou door een lichte 
depressie heen helpen.
24 juni, feest van Johannes de Doper, is ook de perio-
de van de midzomernacht. Heel wat planten bloeien 
en worden verzameld, de zogenaamde “sint-janskrui-
den”. Op die dag geplukt, zijn ze volgens het volksge-
loof  genees- en toverkrachtig.

 
Noot: het is niet wenselijk geneeskrachtige planten te 
gebruiken: bij ernstige ziekte, zwangerschap, borstvoeding en 
bij kleine kinderen.

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

ZONDAG 28 APRIL (DEEL 1) EN VRIJDAG 5 JULI (DEEL 2) //  
PLANTENINVENTARISATIE IN DE BONTE OS IN DEERLIJK
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.
 AFSPRAAK:  Om 14.30 u. aan de ingang nabij Waregemstraat 274, Deerlijk

ZONDAG 19 MEI // OP VERKENNING IN DE OMGEVING VAN DE OUDE 
SPOORWEGBERM
De Oude Spoorwegzate midden de Gaverbeekse meersen is een oase van rust en botanisch 
zeer interessant. We vinden immers vochtminnende planten in de natte meersen en droogtemin-
nende langs de spoorweg. De wandeling verloopt tussen spoorwegberm, weilanden en akkers, 
waarbij aandacht geschonken wordt aan de wilde planten in de bermen.
Voor deelnemers met enige voorkennis.
 AFSPRAAK:  Om 14.30 u. aan het oud station Sint-Eloois-Vijve, Vijfseweg 200, Waregem

ZONDAG 16 JUNI // VERKENNING VAN DE BISSEGEMSE NATUURGEBIEDEN
We gaan op ontdekking in deze kleine deelgemeente van Kortrijk. Bissegem is bekend voor zijn 
ligging langs de gouden rivier, maar ook de Neerbeekvallei is een mooi groen lint, met natuurge-
bied de Vlienderkouter en het bos stroomopwaarts vanaf de monding in de Leie. We verkennen 
tevens gebieden die pas sinds enkele jaren een natuurfunctie hebben: stadsgroen Ghellinck en de 
Rotersmeers. Het wordt genieten van de bloemendiversiteit in de aanloop naar de zomer.
 AFSPRAAK:  Om 14.00 u. aan de Sint-Audomaruskerk, Bissegemplaats, Bissegem

Info over deze activiteiten bij Piet Missiaen (056/20 51 77 of piet.missiaen@pandora.be)
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Er was eens… het meersenlandschap van de Gavers, 
dat weinig geschikt was voor bewoning. De zandrug 
van de Leie iets verderop was dit wel. Nomaden uit de 
Steentijd (9000 v.C.) kampeerden er al. Later volgden 
echte vestigingen, en ook tijdens de Romeinse tijd 
lagen in de omgeving van de Gavers meerdere woon-
kernen. Hiervan getuigt de overgebleven Heerbaan 
die als een oost-west-as het centrum van Harelbeke 
lossnijdt van de verdronken landen.
Op vandaag is meer dan de helft (52 %) van de be-
schikbare ruimte ingenomen in Harelbeke volgens het 
Betonrapport van Natuurpunt. Bavikhove, en vooral 
Hulste, zijn twee nog uitgesproken landelijke deelge-
meentes. Op die grens van droog en nat ligt nog een 
streepje mooie natuur, gekoesterd op zonnige zondag-
middagen. De ontginning van de zandgronden voor 
de ophoping van de E3 (nu E17) creëerden de nieuwe 
Gavers, een grote put water waarin en waarrond de 
natuur zijn gang kon gaan, dankzij de inzet van de eer-
ste generatie natuurbeschermers begin jaren ’70.

DE VILLAPLASJES
In een uithoek hiervan, ten zuidoosten van de vijver, 
ligt een gebied van zes ha natte weiden met ondiepe 
plassen: de Villaplasjes. Het eerste deel van de naam 
slaat op een illegaal gebouwde villa op het terrein die 
terug moest afgebroken worden, waardoor de natuur 
zich kon herstellen. Een natuur die nagenoeg hetzelfde 
is sinds die nomadentijd van 11.000 jaar geleden: natte 
graslanden met daarin enkele plassen en meersen, 
die tijdens de zomer nagenoeg volledig uitdrogen. 
De weiden bestaan uit droge, schrale grond, maar 
geven toch een opmerkelijk uitgebreide flora door de 
oeroude moeraskalk die zich in de bodem bevindt. Die 
uitzonderlijke flora trekt dan weer zeldzamere soorten 
insecten aan.

DIEREN EN PLANTEN
Het gebied is aan de ene kant omgeven door mooie 
houtkanten van veldesdoorn, meidoorn, sleedoorn, 
wilde rozen en knotwilg, en aan de andere kant door 
weiden en het bijhorend populierenbos van naburige 
landbouwers. In het weidegebied komen knoopkruid, 
wilde bertram en poelruit voor. Het gebied is een aan-
trekkingspool voor vele soorten vlinders en libellen. 
In de boszone staan enkele dode bomen die goed zijn 
voor vleermuizen. Salamanders vinden de weg naar de 
cluster van bospoelen. Buizerd, torenvalk en steenuil 
broeden er af  en toe.

GEET GIE GÈN GES GIE
OVER GRASLANDEN EN GRAZERS

De schapen in de Villaplasjes
© Bart Lemey.

BENIEUWD HOE ONZE 
SCHAPEN IN DE FLEXINET-
TEN GEDREVEN WORDEN? 

Bekijk het filmpje op  
https://vimeo.com/320151422 

of via deze QR code.

→ Een uitgetrokken wilgenscheut. 
Centraal zie je de scheut die in het 
najaar van 2016 werd afgemaaid 
met bosmaaier. De 7 nieuwe, gele 

scheuten eronder deden wat de wilg 
zo goed kan: opnieuw schieten en 

ons werk verzevenvoudigen.

→→ Zicht op de hoeveelheid 
wilgenopslag in dit gedeelte. De bos-

maaier deed vooraan al zijn werk 
© Bart Lemey.
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NATUURBEHEER
Op een iets te enthousiaste receptie bij de afronding van de 
cursus natuurgids sprongen Nik Dooms en ik in het koude 
water, en we besloten ter plekke om het beheer van het 
gebied over te nemen binnen Natuurpunt Gaverstreke.
Dat beheer bestond vooral uit maaien en hooien (twee keer 
per jaar), nabegrazing, distelbestrijding en knotbeheer van 
wilgenkanten. We wilden vooral het oorspronkelijke land-
schap behouden, maar wel inzetten op nog meer biodiver-
siteit door verdere verschraling van de graslanden. Ook het 
herstel van de oude drinkpoel en de uitbreiding van kleine 
poelen in het populierenbos zou het gebied biodiverser 
maken. Soortenbescherming van kamsalamander, steenuil 
en eikelmuis stond ook op ons lijstje.
Als groentje in beheerswerk liep ik mee met verschillende 
adviseurs doorheen het gebied, en iedereen had wel zijn 
eigen kijk op de theorie. Het werd echter snel duidelijk dat 
het beheer vrij intensief  was door de verschraling die we 
wilden doorzetten. Dat betekende vooral: gras maaien en 
afvoeren, met hulp van een plaatselijke boer. Nabegrazing, 
na de zomer, konden we overlaten aan de grazers. De keu-
ze viel op koeien omdat die uiteindelijk eerst kiezen voor de 
grassen en dan pas voor kruiden, en daarbij vrij gelijkmatig 
het grasland kort houden.
Dat is de theorie. In de praktijk ontdekte ik broze even-
wichten in al dan niet duidelijke afspraken tussen boeren 
onderling over het gebruik van gronden in de Gavermeer-
sen. Gaandeweg merkte ik ook dat de natuur zich niet 
zomaar in een strakke kalender of  Excel lijst laat gieten - de 
boeren wisten dit al, maar ik niet. Zo zijn bijvoorbeeld natte 
graslanden niet droog op afroep. En naarmate het beheers-
plan slaagde, verschraalde het gras, waardoor het maaisel 
minder kwalitatief  werd en jacobskruiskruid bevatte (giftig 
voor koeien). Ook een nieuwe wet die de distelbestrijding 
teniet deed viel niet onmiddellijk toe te passen op een lapje 
grond waar andere boeren eigen doelen hebben met hun 
omliggende weilanden. Koeien worden ook niet zomaar 
boskoeien. Het idee dat zij spontaan in het populierenbos 
zouden slapen – refererend naar de oerossen die eertijds 
in bosrijk gebied leefden – moesten we wat bijwerken: 
een beekje werd overkapt, paadjes iets meer vrijgemaakt 
en driewerf  hoera, de eerste boskoeien op de Villaplasjes 
waren een feit!
Er werd heel veel wilgenopslag verwijderd met bosmaaiers, 
naast het verwijderen van al uitgegroeide scheuten van berk, 
els en wilg. Kortom, de oorspronkelijke habitat van vochtige 
weide en hooiland werd zoveel mogelijk hersteld, en de 
strijd tegen verbossing door pioniersbomen werd ingezet.

SITUATIE VANDAAG
De oostelijke weide is in sneltempo helemaal aan het ver-
wilgen; in mindere mate volgt ook de wadi in het noordelijk 
gedeelte.
Onze maandelijkse beheerswerken gaan voor een groot 
deel op aan het verwijderen van de wilgenopslag met de 
bosmaaier. Net deze methode lijkt de verwilging erger te 
maken: door de wilgenscheut af  te maaien in plaats van de 
wortels te verwijderen, groeien er in de volgende maan-
den van onderuit vier à vijf  nieuwe scheuten bij. Niet erg 
bevorderlijk voor de motivatie van ons VIPP team (VillaPlas-
jesPro’s) dat maandelijks de handen uit de mouwen komt 
steken.
 
Het opzet om te blijven verschralen met maai- en graasbe-
heer is alvast gelukt. Maar wat met de wilgenopslag? Uittrek-
ken met de hand, uitstekken met de spade of  plaggen en 
scharren bleken geen optie. Schapen inzetten riep verschil-
lende vragen op, o.a. of  bepaalde rassen wel wilgenscheuten 
eten, en of  ze geen afbreuk zouden doen aan de diversiteit 
van de plantensoorten. 
Ook hier haalde de praktijk dikwijls de theorie in. De 
keuze viel, ondanks de vragen, toch op stootbegrazing met 
schapen. Onlangs konden 20 dieren starten, dankzij een 
enthousiaste schapen-/natuurliefhebber (een win-win-com-
binatie wat mij betreft). De wilgenscheuten zijn nu al getopt. 
Benieuwd tot welke resultaten onze natuurlijke wilgenbe-
strijders kunnen komen!
Nooit gedacht dat die vrij impulsieve beslissing op bovenge-
noemde receptie me zoveel inzichten zou opleveren: rond 
lokale ecosystemen, en over het duurzaam omgaan met de 
verwachtingen van de buurboeren en de provincie, eigenaar 
van de Villaplasjes. Ook hier is de natuur ons voorbeeld - sa-
menwerking en afstemming leidt tot de juiste evenwichten.

WAT STAAT ER NOG OP STAPEL IN DE GAVERS?
 - Na de opening van de nieuwe kijkhut komt er nog 

een nieuwe kijkwand aan de Villaplasjes.
 - Vogelaars kijken ook uit naar de twee nieuwe 

sternenvlotten die tegen 1 april op de vijver moeten 
liggen ter vervanging van de oude, kleinere vlotjes. 
Nog meer broedgelegenheid voor visdiefjes.

 - De zwaluwenbroedplaats wordt verplaatst en ver-
hoogd in 2020.

 - Bijkomende bospoelen worden nog gegraven ter 
versteviging van onze soortenbescherming.

afbakening beheersoppervlakte Villaplasjes
Noordelijk laantje of wadi die ‘s winters overstroomt
grote plas die ‘s winters overstroomt, ontstaan van rietkraag hierrond
houtkant
populierenbos (aangeplant gedeelte)
populierenbos spontane verbossing
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ID
De Bosbeek ontspringt in Belle-
gembos en wordt daar gevoed 
door enkele bronnen. Uiteindelijk 
mondt de beek uit in de Grote 
Spiere. De beek stroomt, diep 
ingesneden, integraal op het grond-
gebied van Bellegem in landschap-
pelijk waardevol agrarisch gebied 
ten oosten van de E403 en voor 
een stuk door de ankerplaats “Ar-
gendaalbos en Bellegembos”. Die 
twee ‘Ferraris’ bossen zijn bakens 
in het landschap. De cluster van 
de Bosbeek vormt een netwerk 
tussen Bellegem, Rollegem en het 
Waals gewest. De beek is een on-
bevaarbare waterloop van tweede 
categorie, die beheerd wordt door 
de provincie. De beek loopt gro-
tendeels in een natte kleibedding 
in een overigens vrij homogeen 
vochtig leemlandschap. Er komen 
recent overstroomde gebiedjes 
voor (zie www.geopunt.be).
De hoeven en omgevormde 
hoeven zijn karakteristiek voor het 
open landschap. Er rest bijzonder 
weinig grasland langs de Bosbeek. 
In 2019 zullen hier wellicht 4 wind-
molens verrijzen.

KENMERKEN VAN 
EEN NATUURLIJKE 
BEEK
Via het water, dat terug ruimte 
krijgt, ontstaan spontane dynami-
sche processen die een vertraagde 
afvoer mogelijk maken. Een natuur-
lijke beek meandert. Dit is één van 
de meest fundamentele processen 
in een natuurlijke waterloop. Een 
ander proces is de vorming van een 
stroomkuilenpatroon met ‘pools’ 
en ‘riffles’. ‘Pools’ zijn diepere 
plaatsen, de stroming is er trager. 
‘Riffles’ zijn plaatsen met snelstro-
mend, turbulent en met zuurstof  
verzadigd water. Elkaar verster-
kende processen veroorzaken een 
divers dwarsprofiel, met o.a. holle 
oevers. Begeleidende inheemse 
vegetatie zorgt voor ecologische 
infrastructuur in stad, dorp, wijk en 
agrarisch landschap.
Een goede biologische en fy-
sisch-chemische kwaliteit van het 
water is fundamenteel; het zelfrei-
nigend vermogen is kenmerkend.
In een Groenblauwe Netwerk 
staan deze essentiële factoren ga-
rant voor een rijk biologisch leven.

SITUATIE BOSBEEK
De structuurvariatie die zo ken-
merkend is voor een natuurlijke 
waterloop ontbreekt hier.
Via één meetpunt mogen we 
veronderstellen dat de waterkwa-
liteit slecht is. Om de waterafvoer 
via de waterloop zelf  ‘te verbe-
teren’, werd de Bosbeek over de 
meeste delen rechtgetrokken en/
of  uitgediept. Het vele riet, een 
sterk pluspunt, werd niet gemaaid, 
maar met een schepbak zwaar be-
schadigd! Op deze wijze wordt de 
beek grotendeels omgevormd tot 
een louter afvoerkanaal, de vallei 
verdroogt en de weinige potenties 
voor fauna en flora worden teniet 
gedaan. De beek kent weinig beek-
begeleidende bomen of  struiken.
 

VOORSTELLEN VOOR 
INRICHTING EN BE-
HEER
We stellen voor om bufferzones 
langs het water af  te bakenen. Dat 
zijn stroken palend aan land-
bouwpercelen die anders worden 
beheerd dan het perceel zelf, met 
als belangrijkste bedoeling de emis-
sie van sediment, meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen naar het op-
pervlaktewater te bufferen. Deze 
zones kunnen bloemrijke vegetatie, 
en/of  een ruigtevegetatie zijn, met 
opgaand groen dat het lineaire 
accent en de biodiversiteit 

BEKEN ANDERS BEKEKEN
Gezien de urgentie om klimaatmaatregelen te nemen én het verlies aan 
biodiversiteit te counteren, is het belangrijk dat de eenzijdige functie van beken 
en zijn beekvalleien herbekeken wordt. Zo kunnen ze een meerwaarde voor de 
gemeenschap betekenen naast hun functie van afwatering voor de landbouw. 
Natuurpunt Kortrijk pleit voor de realisatie van het ‘Groenblauwe Netwerk’ in 
onze stad en regio. In deze context bespreken we de Bosbeek.

Elzen-essen bronbos met  
dotterbloem. (Bellegembos) 

© Pierre Deryckere
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versterken. Ze zijn belangrijk als 
schuilplaats, foerageergebied, 
voortplantingsplaats en verplaat-
singsroute voor vogels, zoogdie-
ren, amfibieën en voor onze met 
uitsterven bedreigde, insecten. 
Bufferstroken van minimum 5 
m breed of  meer zijn ideaal. De 
waterloop krijgt via ingrepen in het 
water opnieuw de ruimte voor een 
meanderende loop en overstro-
ming. Tegen 2027 dienen, zonder 
uitstel, alle individuele behande-
lingsinstallaties voor afvalwater 
(IBA’s) gerealiseerd te zijn.
Bovenstrooms kan een winterbed-
ding en in de ‘Steenlandermeersen’ 
een wadi aangelegd worden.
We vragen, op korte termijn, bij-
zondere aandacht voor het beheer 
van het vele aanwezige riet dat 
het best in september en augustus 
gefaseerd gemaaid wordt.

AANKOOP
Natuurtechnische milieubouw waar 
fauna en flora echt baat bij hebben, 
is slechts mogelijk wanneer wordt 
gewerkt aan het herstel van het 
beekhabitat en zijn processen zoals 
hierboven beschreven.
Om deze doelstelling te halen zal 
het in vele gevallen nodig zijn om 
de afgebakende bufferstroken langs 
de waterloop te verwerven.
De aankoop en aanleg van deze 
zones zijn vanuit het standpunt 
van een integraal waterbeheer een 
meer duurzame oplossing dan het 
investeren in natuur -of  cultuur-
technische oeververdediging.
Zo ontstaat een lintvormige nat 
ecologische netwerk – een Groen-
blauwe Netwerk- , wat het opzet is 
om onze landschappen biodiverser 
te maken. Succesrijke voorbeelden 
vindt men langs de Dijle en de 
Vleterenbeek.

RETURN
De realisatie van een Groenblauwe 
Netwerk staat in functie van diver-
se levensnoodzakelijke ecosys-
teemdiensten waar wij allen belang 
bij hebben. Door verbetering van 
de lucht- en waterkwaliteit, ver-
hoogt de leef- en woonkwaliteit en 
dus ook onze gezondheid..
Door de inrichting van gebieden 
i.f.v. overstromingen, vertraagde 

afvoer, waterinfiltratie, droogte en 
het temperen van hitte-effecten, 
CO2 opslag….realiseert men een 
klimaatbestendige en veerkrachtige 
omgeving.
Het Groenblauwe Netwerk 
voorziet in allerlei basisproducten 
zoals bv. voedsel, hout, drinkbaar 
water en biomassa voor duurzame 
energie.
Het beschermt belangrijke onder-
steunende processen zoals behoud 
van bodemvruchtbaarheid, bestui-
ving, natuurlijke plaagcontrole, het 
vermijden van erosie, …
Het vormt een ondersteunende 
structuur voor het behoud van 
flora en fauna in het bijzonder de 
insecten die dreigen te verdwij-
nen, wat catastrofaal zou zijn. Het 
biedt kansen voor nabije recreatie 
natuurbeleving en toerisme.
De ruimtelijke ecologische sa-
menhang en de identiteit van de 
landschappen wordt via elk van 
de bovenstaande doelstellingen 
versterkt.
In Kortrijk zijn we alvast op de 
goede weg, de stad wil 18 beken 
ecologisch inrichten.

Wij hopen dat de Provincie beken 
multifunctioneel benadert. 
Het nieuw Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen beoogt de realisatie 
van het Groenblauwe Netwerk. 
Wij vragen om een versterking 
van het instrumentarium die deze 
doelstelling faciliteert en de transi-
tie naar een eco-landbouw kunnen 
we alleen maar aanmoedigen. Op 
korte termijn vragen wij dat een 
plan van aanpak, met alle facetten 
van het proces tot realisatie, opge-
maakt wordt; bij voorkeur in goed 
overleg met de landbouw en alle 
andere betrokken partijen. Dit plan 
van aanpak impliceert doelstelling, 
wervende communicatiestrategie, 
draagvlakcreatie, opstart overleg-
platform, aanduiding coördinator, 
budget, instrumenten, fasering, 
natuur -doelsoorten bepaling, 
uitvoeringsplan, kwalitatief  vergun-
ningen beleid, implementeerbare 
handhaving en opvolging beheer.

De integrale studie van de Bosbeek 
is verkrijgbaar bij Natuurpunt 
Kortrijk.

Bosbeek IJzerhandstraat  
richting Dottenijsestraat
© Jan Desmet



april
vr 5 Gavers: Lezing Velt i.s.m. PRNC: pesticidevrij tuinieren 

19.30 tot 21.30u
zo 7  Gavers: Natuurzondag: Gekruide wandeling doorspekt met 

lentscheutjes en voorjaarspracht 9.00 tot 12.00u - gratis
Bergelen: Waterdiertjes zoeken en bekijken met 
binoculair 15.00 tot 17.00u - gratis

di 9  Gavers: Natuuracademie - Natuurhelden Waterdiertjes 
scheppen 14.00 tot 17.00u

do 11  Bergelen:  Natuuracademie - Natuurhelden: Waterdiertjes 
scheppen 14.00 tot 17.00u

Week van de provinciedomeinen
zo 14  Gavers en Transfo: Je Wildste Westen Actiedag 

10.00 tot 17.00u
ma 15  Gavers: Touwenparcours - 13.30 tot 17.30u

Gavers: Varen met fl uisterboot - 13.30 tot 17.30u
di 16  Gavers:  Natuuracademie - Natuurhelden: Gaversafari

14.00 tot 17.00u
Gavers: kajak- 13.30 tot 17.30u

wo 17  Gavers: Klimmen en deathride - 13.30 tot 17.30u
 Gavers: Avondkano - 18.00 tot 20.00u
do 18  Bergelen:  Natuuracademie - Natuurhelden: 

Bergelensafari - 14.00 tot 17.00u
Gavers: Varen met fl uisterboot - 13.30 tot 17.30u

wo 24  Gavers: Buitenspeeldag 13.00 tot 17.00u - gratis

mei
zo 5  Gavers: Natuurzondag: Vroege morgenwandeling met 

ontbijt 5.00 tot 9.00u
Bergelen: Themawandeling ‘vissen in Bergelen’ 
15.00 tot 17.00u - gratis

ma 13  Gavers: Wereldse chocolade 19.00 tot 21.30u
ma 20  Gavers: Lezing ‘Insecteressant’ door Wouter Dekoninck 

19.00 tot 21.00u

juni
zo 2  Gavers: Natuurzondag: Een blik over De Gavers als 

waterjuffer 9.00 tot 12.00u - gratis
 Bergelen: Vogels beloeren met telescopen 

15.00 tot 17.00u - gratis

juli

Natuuracademie - Natuurhelden, bushcra� reeks
Leren overleven in de natuur! Bushcraftreeks voor kinderen tussen 
8 en 12 jaar in zowel De Gavers (eerste week) als in Bergelen (tweede 
week). Telkens van 14.00 tot 17.00u.
Inschrijven via www.stadlandschapleieschelde.be

Kalender De Gavers, Transfo en Bergelen voorjaar 2019

PROVINCIAAL
RECREATIE- EN NATUURCENTRUM

DE GAVERS
NATUURLIJK AVONTUURLIJK!

PROVINCIEDOMEIN

BERGELEN

Legende iconen

KajakAvontuur Wandeling WorkshopLezing NatuurKinderactiviteiten Varen

VOOR INFO EN INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN DE GAVERS: www.west-vlaanderen.be/gavers

VOOR INFO EN INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN NATUURACADEMIE-NATUURHELDEN: www.stadlandschapleieschelde.be

IN DE SCHIJNWERPERS
Lezing Wouter Dekoninck – ‘Insecteressant’ - maandag 20 mei om 19.00u in De Gavers
Alles en nog veel meer wat je nog niet wist over insecten. Welke insecten zijn er, hoeveel zijn er en hoe bepalen ze ons leven? Een 
kriebelende lezing met een extra dimensie. Sinds 1999 doet bioloog Wouter Dekoninck onderzoek naar insecten bij ons en sinds 2012 
is hij conservator van de entomologische collecties op het KBIN. Zijn specialiteiten zijn loopkevers, steekmuggen en mieren. Vaak 
wordt hij aangesproken als ‘De mierenkoning’. Inschrijven noodzakelijk!

© Tom Linster
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LEDENFEEST ALWEER EEN 
VOLTREFFER
Op ons jaarlijks ledenfeest in februari mochten wij 72 
genodigden verwelkomen, we gaven een korte pre-
sentatie van de activiteiten van vorig jaar en geplande 
activiteiten voor 2019. Traditiegetrouw wordt ook de 
‘steenuil van het jaar’ uitgereikt. Dit jaar lauwerden we 
het echtpaar Ingrid en Jos Van Beek, zij mochten het 
symbolische uiltje ontvangen omwille van hun geza-
menlijke inzet op de beheerwerkdagen. 
Op de foto staat Danny Deceuckelier, tussen Ingrid en 
Jos, hij is onze verantwoordelijke voor de beheerwer-
ken. Naast het voltallig bestuur staan ook de meeste 
leden van het beheerteam samen op de foto. Na dit 
officieel gedeelte werd de Breugeltafel – voor de vege-
tariërs, de kaastafel – door iedereen erg gesmaakt.

DE STRAFFE STAPPERS 
BROUWEN VOOR EXPEDITIE 
NATUURPUNT
Voor het 4de jaar op rij nemen “de straffe stappers” 
als sportief  team deel aan de expeditie Natuurpunt. 
Een challenge waarvoor zij ook nog eens min.1500€ 
moeten verzamelen. Ze doen dit met hart en ziel 
om extra middelen in te zamen voor uitbreiding van 
de Zwevegemse natuurgebieden, waaronder ook de 
wondermooie Vaarttaluds in Zwevegem.
Expeditie Natuurpunt is uitdagend maar vooral ook 
lastig: het betekent slapen onder de sterrenhemel, 
verloren lopen, blaren en andere ongemakken, maar 
de natuurbeleving is fantastisch. De natuur is “in al zijn 
schoonheid”, zelfs in Vlaanderen soms zo nadrukkelijk 
aanwezig dat we er ongemakkelijk stil van worden.
Om deze editie van dit jaar en deze sponsortocht 
wat karaktervoller te maken, hebben we een pittig 
blond biertje( 7.5%) laten brouwen in een artisanale 
brouwerij.
Dit biertje, “De straffe stapper”, is per bak te bestellen 
op plek111@fulladsl.be tegen de prijs van 48 euro 

(leeggoed inbegrepen) en wordt eind april thuis gele-
verd. Alle steun is welkom, jullie kopen toch ook een 
bakje bier? 

OPSTART VAN EEN APARTE 
WERKGROEP TRAGE WEGEN 
IN ZWEVEGEM
Omdat de gemeentelijke werkgroep Trage Wegen in 
Zwevegem ons onvoldoende ver bracht en er geen 
druk kon gezet worden om realisaties te bekomen, 
startte 
Natuurpunt Zwevegem een afzonderlijke werkgroep 
Trage Wegen, eentje met meer slagkracht. Luc De 
Cuyper is trekker en heeft reeds een groepje ge-
vormd. Bij een eerste bijeenkomst in januari, werd 
een opstarttekst en actieplan gemaakt met duidelijk 
geformuleerde doelstellingen, die prompt werden 
overgemaakt aan de burgemeester en bevoegde 
schepen van Zwevegem. Wij hopen je binnenkort te 
kunnen berichten over een pak nieuwe en positieve 
initiatieven, want er zijn nog heel wat trage wegen in 
Zwevegem die onze aandacht nodig hebben willen we 
ze behouden in de toekomst.

NATUURPUNT  
ZWEVEGEM IN ACTIE

← Een straffe stapper bij de 
aankomst in 2018
© Lieven Vaernewijck

↙ Ingrid en Jos van Beek  
ontvangen de steenuil van het 
jaar
© Gunther Van Schelvergem

↓ Bezieler Luc De Cuyper  
neemt een groep wandelaars  
op sleeptouw
© Gunther Van Schelvergem



DIRK DESMET

•50

 U I T  D E  V E R E N I G I N G E N

Traditiegetrouw gaat Natuurpunt De Vlasbek in december 
op vogelkijkdag naar Zeeland. Sinds kort heeft het bestuur 
besloten om deze tocht te verleggen naar februari. We 
verwachten dan kouder weer, dus meer kans op enorme 
aantallen vriezeganzen. 
Ter ere van deze memorabele tochten stel ik jullie mijn 
tweedaags dagboek van een Zeelandvaarder voor.

ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Zondagmorgen 5.30 uur. Mijn wekker loopt af  na een 
korte nachtrust. Ik ben nog niet helemaal wakker. Maar 
na een paar kopjes sterke koffie loop ik even naar buiten. 
En ja, het is warempel droog. Wie had dat nu gedacht na 
al die onheilspellende weerberichten.
Alle attributen, waaronder verrekijker, telescoop, wan-
delschoenen en niet te vergeten het lunchpakket in de 
auto proppen en snel Virginie, onze ervaren Zeelandgids, 
ophalen.
Aan de Vlaskouter worden we verwelkomd door Ro-
geetje en Jan, de enige rasechte Vlasbekkers die op Zee-
landavontuur willen met ons. Zien we het zitten met ons 
vier? Zeker dat, en we vertrekken richting Nederland.
Ik verschiet wel een beetje tijdens de autorit, want het 
regent dat het giet en het wil maar niet ophouden en 
het blijft nogal lang donker. Zal het nog wel dag worden, 
vragen we ons af. Mijn Kangoo begint ook nu en dan een 
beetje te wiebelen. Er staat een zeer strakke wind, bijna 
stormachtig.
Aan de eerste inlagen in de omgeving van Zierikzee 
begint het licht te worden. Het is gestopt met regenen en 
wonder boven wonder: de belichting is goed. We kunnen 
direct onze telescopen bovenhalen en observeren.

Rogeetje kiest natuurlijk voor de foto en wij blijven maar 
soorten vogels noteren.
Rond Zierikzee zijn er heel wat mooie inlagen. Als je 
ernaar kijkt is de eerste indruk misschien dat er geen 
staart te zien is. Maar het tegendeel is waar. Als je maar 
de moeite doet om je telescoop op te zetten voor 
kluut, wulp, tureluur, kievit, grauwe gans, brandgans, en 
allerlei soorten eenden waaronder wintertaling, smient, 
slobeend en pijlstaart.
Aan de andere kant van de dijken stroomt de Ooster-
schelde. Daar spotten we een middelste zaagbek en een 
koppel futen.

Het wordt stillekes middag. Na de broodjes besluiten we 
iets te drinken in Café De Biet. Het blijkt gesloten. Jam-
mer, maar Rogeetje heeft in de haven een cafeetje gezien 
met het gekende logo van Jupiler, dus allen daarheen. Het 
is een gezellig café, uitgebaat door enkele jonge gasten.
Na deze aangename verpozing rijden we naar de Prunje, 
waar we heel graag lepelaars zouden gezien. En de Prunje 
ontgoochelt niet: wel vijf  lepelaars zijn aan het jagen op 
lekkers in het ondiepe water – mooi om te zien hoe die 
spatelvormige snavel heen en weer beweegt.
Op weg naar de Brouwersdam bespeuren we nog een 
bende tureluurkes in een gracht. Rogeetje wil die abso-
luut op de foto. Dus moet ik in opdracht zeer zachtjes 
vooruit rijden om de vogels niet op te schrikken. Rogé-
tje heeft het opeens heel druk met zijn 750 mm lens. Hij 
neemt de ene shot na de andere. Waren de foto’s gelukt? 
Zeker dat. Hetzelfde scenario herhaalt zich iets verderop 
met een torenvalk die van de ene paal op de andere 
paal gaat zitten. Rogeetje heeft er zin in gekregen. Deze 
manier van fotograferen is nieuw, maar bevalt hem wel.

DAGBOEK VAN EEN 
ZEELANDVAARDER

Foto’s: © Dirk Desmet, Roger 
Lecoutre & Virginie De Coene
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Binnendoor rijden we naar de Brouwersdam. Er is storm 
op de Noordzee. We zien menig windsurfer hoog in de 
lucht vliegen, maar deze jongen hieronder heeft geen last 
van het kolkende water, integendeel het is zijn habitat.

We sluiten onze dag af  aan de Plompetoren en rijden 
vandaar richting Burgh Haamstede, waar we in café 
restaurant De Bom voor een natje en een droogje 
neerstrijken. We keuvelen er nog na over onze mooie 
dagexcursie.

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
Natuurpunt de Vlasbek kondigt op haar blog aan: “Deze 
winter trekt De Vlasbek voor de 2de maal richting 
Zeeland. Na 5 jaar gaan we op zondag 10 februari weer 
vogels kijken op Goeree.”
Zeeland en Goeree klinken als muziek in mijn oren. Deze 
tocht wordt met stip op mijn agenda geplaatst.
Zaterdagavond is er een familiefeestje bij mijn zus. Mijn 
vader wordt 87. Ik ben zeker niet van plan het al te bont 
te maken, want ik moet vroeg uit de veren.
Toevallig moet ook mijn zoon er om vier uur uit voor 
zijn werk. Ik sta mee op want ik kan niet meer slapen, 
er zit te veel spanning in mijn lijf. Ik word pas om kwart 
over zes verwacht bij gids Virginie, dus tijd genoeg om 
in de living te lopen ijsberen. Geloof het of  niet: het is 
Zeelanddag en het regent dat het giet, afgewisseld met 
rukwinden, bijna stormachtig. Miljaar, we willen weer 
naar Zeeland. Hondenweer! Zal deze tocht kunnen 
doorgaan?
We rijden naar de Vlaskouter en wie komen we daar 
eerst tegen? Onze diehard onder de fotografen: Rogé-
tje: “Gaan jullie door vandaag? ‘k Heb mijn camera mee.” 
Prompt haalt hij ook zijn nieuwe groene rijstzak boven. 
Een cadeautje van het vrouwke. Een hulpstuk om zijn 
750 mm lens stabiel te houden tijdens het fotograferen 
vanuit mijn auto. Mooi toch! Na enkele minuten wachten 
komen nog een koppel Lendeledenaars aansluiten. We 
besluiten spijts het weer toch te vertrekken.

De tocht gaat richting Zierikzee, naar de eerste stop-
plaats: de Zuidhoekinlaag – kant Galgelaantje, waar we 
mooi droog onder een afdak vogels kunnen spotten. 
Goed gezien Virginie!

Jullie geloven het nooit, maar het mildert sterk met 
regenen en na enige tijd kunnen we genieten van mooie 
opklaringen. Mijn favoriete vogels zijn opvallend aanwe-
zig: de lepelaar en de kluut.
Tijdens onze excursies in Zeeland zijn er de laatste jaren 
meer en meer lepelaars te vinden in de moerassige inla-
gen. De lepelaar is in Nederland immers een broedvogel. 
Eigenlijk kan ik makkelijk uren door mijn telescoop gluren 
naar deze vogel. Het observeren verveelt nooit. Het is 
een bezige bij: met zijn lepelachtige snavel is hij constant 
aan het zeven door het water. Op zoek naar kleine vis, 
insecten en hun larven, waterslakken en kleine gewervel-
den, zoals kikkers.
Er staat welgeteld één kluut in de inlaag. Volgens mij 
nog zo’n unieke vogel met zijn opvallende zwartwitte 
verenkleed, lange poten en fijne opgewipte snavel. Door 
het slik zeeft hij zoekend naar kleine slakjes, wormpjes en 
garnaaltjes. Ik heb iets met vogels die al zevend op zoek 
gaan naar hun voedsel. Hun foerageergedrag boeit mij als 
geen ander.
Aan de Kabbelaarsgeul ontdekken we heel wat koppeltjes 
middelste zaagbekken die constant aan het duiken zijn 
naar voedsel en een hele troep krakeenden.
Niet dat ik een krakeend niet mooi vind, maar mijn 
favoriet onder de eenden is toch wel de wintertaling. Een 
heel kleine eend die vooral in open gebieden met een 
moerassig karakter leeft. Mijn dag is goed als ik er een 
heb gezien. En dat lukt in de volgende slikke. Met de kop 
onder water verzamelt ze kleine waterdieren en plantaar-
dig materiaal. Mooi om te zien. Kastanjebruine kop met 
een donkergroene vlek rond het oog en doorlopend tot 
het achterhoofd. In de zon komt haar glanzend groene 
spiegel mooi tot uiting. Een fantastisch mooie eend!
Op naar de Grevelingen. De Grevelingen is een voorma-
lige zeearm van de Noordzee, gelegen tussen de eilanden 
Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Het begint 
weer een beetje te regenen, dus het is zover. Rogeetje 
test zijn cadeautje uit. Zijruit open asjeblieft, rijstzak op 
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de autodeur en foto’s schieten – makkelijker en stabieler 
dan de vorige keer. Langzaam rijden. Het fototoestel 
klikt voortdurend. Hebben we nu een onbewogen frisse 
foto met de lens op de rijstzak? Jawel, hij tovert me een 
foto van een wulp tevoorschijn die met zijn lange omlaag 
gebogen snavel heel wat lekkers uit de modder aan het 
opdiepen is.
Een knorrende maag doet ons na dit koude, natte regen-
weer aan lekker eten denken. We rijden naar Goede-
reede om in café ’t Sas, een echte aanrader, iets lekkers 
te verorberen. In de namiddag rijden we opnieuw naar 
de Brouwersdam. Daar is het stormachtig met venijnig 
wegwaaiend zand. We spotten de onvermijdelijke steen-
loperkes, middelste zaagbekken en last but not least één 
eidereend, maar ik krijg in mijn verrekijker heel dicht een 
koppel paarse strandlopers te zien. Toch iets dat ik niet 
alle dagen meemaak. In de spuikom ligt papa zeehond 
zich weer lekker rond te draaien in het kolkende water 
op zoek naar een vette vis.

Je kunt Zeeland niet verlaten zonder de Prunje gezien te 
hebben. Het regent pijpenstelen wanneer we er langzaam 
door rijden. We observeren nu noodgedwongen vanuit 

de auto. Fotograferen zit er niet in; de vogels zitten te 
ver. Ik roep naar iedereen: niet ademen want de ruiten 
slaan te veel aan. Doorheen de damp merken we dat de 
meeste van de eerder op de dag waargenomen vogels 
één voor één nogmaals de revue passeren.
Rond halfdrie uur is het afgelopen met vogels kijken. Jam-
mer, maar nu veel te veel regen en stormachtige wind. 
Ideetje van onze gids: binnenlopen in het Bezoekers-
centrum Waters en Bossen. En dat is een voltreffer. We 
zitten lekker droog in een mooi ingericht natuurmuseum 
met een interessante winkel erbij. De catering is niet 
open, maar we mogen gratis koffie en thee inschenken. 
Toch nog een warme afsluiter van onze excursiedag. Ik 
koop een Haymanneke van de strand- en duinvogels, 
vooral omdat ik het nu eens tijd vind om de verschillende 
meeuwensoorten uit elkaar te leren determineren.
Onder een aanhoudend zware regenbui keren we huis-
waarts. Spijts dat hondenweer vind ik dit opnieuw een 
geslaagde excursie. Een traditie die haar plaats verdient 
op onze jaarkalender!

Met dank aan Virginie voor de gidsbeurt.
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Mix 100 ml olijfolie, de gistvlokken, het citroensap en het koolrabiblad tot een 
groene olie. 
 
Schil de koolrabi en snijd hem in blokjes. Versnipper de sjalotjes en fruit ze in 
wat olijfolie. Voeg de koolrabi en de nootmuskaat toe. Roerbak 3 minuten. 
 
Voeg de groentebouillon toe en breng het geheel aan de kook. Laat zachtjes 
koken tot de koolrabi gaar is. Mix de soep mooi glad. Voeg de room toe en 
breng op smaak met peper en zout. Klop de soep op met een melkschuimer. 
 
Serveer de soep in glaasjes en werk af  met een lepel groene olie en wat 
citroenrasp. 

KOOLRABISOEPJE
VELT-RECEPT MET SEIZOENSGROENTEN

Velt gaat niet alleen over ecologisch leven in de tuin, maar ook over ecologisch leven in de keuken. Welke gerechtjes doen 
je leven op het ritme van de seizoenen? Wat met producten van bij ons? En hoe maak je een lekkere vegetarische maaltijd 
klaar? In de komende edities van Klimop geeft Velt ons aan de hand van lekkere recepten een hoop keukeninspiratie. 
Dit recept komt uit het boek ‘Kook het seizoen’ van Leentje Speybroeck. Het boek te koop is via de lokale Velt-afdelingen of 
via www.velt.nu/winkel. 

KOOLRABISOEPJE
 
Voor 4 personen:

voor de groene olie:
  · 100 ml olijfolie
  · 1 el gistvlokken
  · 1 el citroensap
  · 20 g koolrabiblad
 

  · 400 g koolrabi
  · 2 sjalotjes
  · een scheut olijfolie
  · 1/2 tl nootmuskaat
  · 500 ml groentebouillon
  · 100 ml room
  · rasp van een halve citroen
  · peper en zout

←Koolrabisoepje
© Wout Hendrickx
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Oprichter-verantwoordelijke

vzw De Zonnegloed sanctuary

Je bent van harte welkom!

Natuurpunt en 
Sanctuary De Zonnegloed

De Zonnegloed hecht veel belang aan 
de bescherming van de lokale dieren 

en planten. Daarom steunen Natuurpunt en 
De Zonnegloed elkaar. 

Alle leden van Natuurpunt kunnen 
op vertoon van hun geldige lidkaart en identiteits-

kaart bij De Zonnegloed aan kortingstarief binnen. 
Dit voor max. 2 volwassenen en 3 kinderen. 

(Niet cumuleerbaar met andere kortingen.)

Er staat een uitgebreide infostand bij de 
Food- & giftshop over de werking van Natuurpunt.

Eerste wild animal sanctuary in België. 
Wild Animal Sanctuary De Zonnegloed vzw, we redden dieren uit gruwelijke en eenzame gevangenis-
situaties en herstellen ze zodat ze kunnen leven in grote aangepaste leefomgevingen met soortgenoten.
We krijgen voor onze werking geen enkele subsidies, omdat we geen tijdelijke, maar een definitieve 
opvang bieden aan de dieren.

Dieren die niet terug naar de natuur kunnen, krijgen een nieuwe thuis en 
dit voor de rest van hun leven.

Opvang
Veel dieren bevinden zich in benarde of gruwelijke situaties. Veel in- en uitheemse wilde 
dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. 
Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. De Zonnegloed 
schenkt deze dieren een nieuw leven. We zijn een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest. 

Een veilige plaats om te groeien, herstellen en te genezen.

Rehabilitatie en verzorging
De dieren die bij De Zonnegloed binnenkomen, werden vaak verwaarloosd, zowel qua 
verzorging als sociale omgeving. Bij De Zonnegloed krijgen zij de professionele zorg 
die zij nodig hebben, zodat ze weer ‘dier’ kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie 
categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.
We rehabiliteren hen fysiek en mentaal en bieden hen een tweede leven in groep bij soortgenoten.

Educatie en sensibilitatie, de sleutel tot de toekomst van onze natuur en samenleving...

Preventie, educatie en sensibilisatie
We zijn voorvechters van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij 
onze ervaring en samenwerking met tijdelijke opvangcentra als Stichting AAP, Natuurhulpcentrum in 
Opglabeek, verschillende VOC’s en wildlife rescuecentra over het gehele Europa hebben we zicht op 
de enorme problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.
De Zonnegloed is een dierenopvangcentrum en biedt als zodanig een andere educatieve ervaring dan de 
meeste dierentuinen. We proberen onze bezoekers mee te nemen in ons verhaal, hen inzicht te geven over 
dierenwelzijn en kennis over de behoeften van onze dieren.

Onze principes
Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch 
belang zouden moeten dienen. Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: 
als een levend wezen met een bewustzijn en gevoelens.  

Volg onze rescue acties op onze webstie bij ‘Help mee’.

Je kan onze werking ook beter leren kennen door ons een bezoekje te brengen.  Neem een kijkje op 
onze website www.dezonnegloed.be voor meer info.



DIEGO NAEYAERT
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Weinig mensen weten hoe inte-
ressant tafeldruiven kweken is. Een 
heel goed ras waar ik mee begon-
nen ben is de Boskoop Glorie. Van 
een reisje naar de Moezel ben ik 
teruggekomen met de Phoenix druif  
en in plaatselijke tuincentra kocht ik 
nog vier nieuwe rassen bij. Ik was 
zeer tevreden, of  dat dacht ik toch.
Tot ik via internet Marc Geens 
tegenkwam en eens zijn proeftuin 
in Zomergem gaan bezoeken ben. 
Daar zag ik hoe je een paalsysteem 
kan plaatsen en zo een kleine plek 
vol planten met verscheidene drui-
venrassen. Het aanbod van rassen 
is ook zo aanlokkelijk, nu staat er 
al bijna geen gras meer tussen mijn 
druivenstokken die ik combineer 
met kleinfruit uit de kruisbessenca-
talogus. De meeste rassen komen 
van Marc Geens en van Bart De-
quidt of  van tuincentra. De laatste 
drie jaar doe ik bestellingen in Polen.
 

MET PIT
Dankzij de info die ik van Velt heb, 
staan bij mij thuis tientallen rassen 
met vruchtenkleuren gaande van 
blauw over zwart, geel, groen, roze 
tot rood. Ik plant ze in afzonderlijke 
blokken. Niet alleen de smaken 
verschillen, je hebt ook pit-arme en 
pitloze druiven.
Zegt het oude druivenras: ‘In die 
jonge druivenrassen zit maar weinig 
pit’. En gelijk heeft het. Druivenpit-
ten zijn nochtans gezond, ze zitten 
vol krachtige anti-oxidanten. Van 
druivelaarblad kan je thee maken en 
het gedroogd snoeihout is geschikt 
voor de barbecue.
Je hebt het Vitis Vinefera druivenras 

maar ook een gekruist ras zoals Vitis 
Vinefera x Labrusca of  gewoon de 
Labrusca. Labrusca druiven zouden 
een foxy smaak hebben, ze hebben 
volgens mij eerder een aardbei-
ensmaak en lenen zich weinig tot 
wijn. Interessante informatie vind je 
bij www.fruitlent.nl
Vroeger had je de Brabantse 
tafeldruif  in Overijse en Hoeilaart, 
het glazen serrendorp waar de 
bekende Belgische tafeldruiven-
rassen zoals Royal, Ribier, Muscat, 
Baidor, Cannonball en Leopold III 
gekweekt werden. Met de dure 
brandstofprijzen en de vrije markt 
zijn vele kwekers er in de jaren ‘70 
mee gestopt. Nu kopen de mensen 
het hele jaar door druiven van alle 
mogelijke streken en continenten, 
hier mogen we ons terecht vragen 
bij stellen.
 

SPUITEN? JA MAAR….
Je moet weten dat druivelaars tot 
de meest bespoten fruitsoorten 
behoren. Serredruiven zijn zeer ge-
voelig voor ziekten en plagen. Bij mij 
thuis staan alleen buitendruiven en 
die geven vanaf  begin augustus tot 
laat in oktober een goeie opbrengst.

Ik probeer de druivenstokken te 
kweken volgens de principes van de 
permacultuur. De bodem bedek ik 
met lavameel, daarop komt in maart 
een laag compost.
Begin maart behandel ik de door 
galmijt aangetaste (gebubbelde) 
bladeren met een nog toegelaten 
biologische spuitzwavel en dat lukt 
aardig. Vanaf  mei spuit ik bitter-
zout bladvoeding om het blad te 
versterken en eveneens een snuif  

basaltmeel in combinatie met 1 liter 
volle melk op 10 liter water.
 

MEER DAN ENKEL 
FRUIT
Een druivelaar is een decoratieve 
plant die je een vakantiegevoel 
geeft. In de herfst bieden de dikwijls 
fel rood gekleurde bladeren een 
mooi schouwspel. Veel rassen 
hebben vrouwennamen zoals bij-
voorbeeld het Anja-Katharina of  het 

Nicole-Stéphanie – ras. Misschien 
kan je een druivenstok planten met 
de naam van je vrouw of  dochter, 
zoals ik er één geplant heb met 
de naam ‘Heike’, mijn vrouw heet 
namelijk Heidi.
Je kan ook een combinatie maken 
van de planeten Jupiter, Neptunus, 
Saturnus, Venus, Mars - ook alle-
maal namen van druivenrassen.
 
Zondag 22 september is het 
feest in Wevelgem. De boomgaard 
van het Poelenbos bestaat dan 20 
jaar. Daar sta ik dan buiten met een 
standje tafeldruiven en hoop je daar 
te ontmoeten.

MET OF ZONDER PIT
 
Diego Naeyaert heeft een passie voor druivenrassen en zoals dat met passies gaat, het begint dikwijls klein en onschuldig. 
We laten Diego aan het woord over z’n passie.
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↑Zomerbeeld
© Diego Naeyaert

↙Winterbeeld
© Dieter Dewitte
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 NK Natuur.koepel vzw
 NPA Natuurpunt Avelgem 
 NPDB Natuurpunt De Buizerd vzw
 NPDV Natuurpunt De Vlasbek vzw 
 NPDL Natuurpunt De Leiemeersen
 NPGS Natuurpunt Gaverstreke 
 NPK Natuurpunt Kortrijk
 NPKA Natuurpunt Krekel Anzegem
 NPW Natuurpunt Waregem
 NPWE Natuurpunt Wevelgem
 NPZ Natuurpunt Zwevegem
 
 VELTH VELT Harelbeke-Kuurne-Waregem
 VELTK VELT Team Eetbaar Kortrijk
 VELTW VELT Wevelgem-Menen
 VELTZ VELT Zwevegem-Kortrijk
 
 HYLA Amfibieën- en reptielenwerk-

groep
 IWG Insectenwerkgroep
 GEO Werkgroep Geologie en Land-

schap
 MYC Werkgroep Mycologia
 SWG Steenuilenwerkgroep
 PWG Plantenwerkgroep
 VWG Vogelwerkgroep
 ZWG Zoogdierenwerkgroep
 WGTW Werkgroep Trage Wegen
 BWG Bijenwerkgroep
 SOL Sol Suffit
 WNF Werkgroep Natuurfotografie

WOENSDAG 3 APRIL 
OP ZOEK NAAR PADDENSTOELEN IN BELLEGEM-
BOS - MYC
 INFO: Zie blz. 41

ZATERDAG 6 APRIL 
DAGSTAPPER IN DE OMGEVING VAN DOOM-
KERKE- RUISELEDE - NPW
 WAAR: Parking Expo, Zuiderlaan 20, Waregem 
 WANNEER: 9.00 u. - 16.00 u.
 WAT: We verkennen de omgeving van Wingene en 

Doomkerke met gids Patrick Vandenbussche. 
Hij neemt ons mee op een verkennende 
wandeltocht van om en bij de 20 kilometer 
door deze landschappelijk waardevolle streek. 
Natuurpunt kocht hier niet voor niks heel 
wat waardevolle terreinen aan.... We stappen 
dwars door de Gulke Putten en gaan via het 
Wingense Vagevuur naar het Aanwijs in Beer-
nem waar we even pauzeren voor een hapje 
en een drankje. Nadien keren we via heel 
wat onverharde wegen terug richting onze 
startplaats. Afspraak om 9.00 u. aan de ingang 
van de joggingpiste in Waregem (kostendelend 
autorijden) of om 9.45 u. aan café De Radio 
in Doomkerke (deelgemeente van Ruiselede) 
waar we onze tocht starten. Zorg voor 
aangepaste kledij met stevige stapschoenen, 
verrekijker, picknick en drank voor onderweg.

 INFO: Patrick Vandenbussche (056/60 92 28 of 
patrick.vandenbussche2@pandora.be)

BEHEERWERKEN BONTE OS - NPGS
 WAAR: Ingang Bonte Os, Waregemstraat 297, Deerlijk 
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Wilgen knotten, paden maaien en houtmijten 

aanleggen, een echte lenteschoonmaak! Samen 
met de Deerlijkse vormelingen steken we de 
handen uit de mouwen in onze natuurparel 
de Bonte Os. Ook alle andere helpende 
handen zijn van harte welkom, want vele 
handen maken licht werk! Terwijl we tijdens de 
pauze onze batterijen opladen met een natje 
en een droogje, bekijken we samen met de 
conservator welk waterleven in onze poelen 
ontwaakte uit de winterslaap. 

 INFO: Bart Goethals (0477/26 72 23 of bart_
goethals@hotmail.com)

BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE - 
NPDL
 WAAR: Domein de Leiekant Lauwe (ingang langs de 

Menenstraat), Lauwe
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken in domein Leiekant Lauwe
 INFO: Steven Nuytten (0477 44 67 72 of steven.

nuytten@natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZONDAG 7 APRIL 
STAPSTEENTJESWANDELING IN HET LAND VAN 
MORTAGNE - NPZ
 WAAR: Kerk Sint-Denijs, Sint-Denijsplaats, 8550 Zwe-

vegem
 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 WAT: Stapsteentjeswandeling in het Land van Mor-

tagne in kader van Festival van het Landschap 
 INFO: nieuwsbriefnpz@natuurkoepel.be

WATERDIERTJES ZOEKEN EN BEKIJKEN MET 
BINOCULAIR - NPWE
 WAAR: NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 WAT: Waterdiertjes zoeken en bekijken met binocu-

lair
 INFO: Silke Carlier (silkecarlier14@gmail.com)

VRIJDAG 12 APRIL 
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI 
MENEN - NPDL
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang van het 

domein langs de Noordkaai, Menen 
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken in Groengebied Menen
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

LEDENBIJEENKOMST VOGELWERKGROEP - VWG
 WAAR: Bezoekerscentrum De Gavers, Eikenstraat 131, 

Harelbeke
 WANNEER: 20.00 u. - 23.00 u.
 WAT: We nodigen experten 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. Komen deze keer o.a. aan bod: 
reisreportage van Koen Lavens, voorstelling van 
de infoborden van de Gavers, nieuws over de 
steenuilen,…

 INFO: Christoph Wintein (0498/74 46 60 of wintein.
christoph@telenet.be)

ZONDAG 14 APRIL 
VOORJAARSWANDELING IN DE BONTE OS - 
NPGS
 INFO: Zie blz. 21

AMFIBIEËNEXCURSIE - NPKA
 INFO: Zie blz. 21

GELEIDE WANDELING MANDELHOEK - NPDB
 WAAR: Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat 6, 

Ingelmunster 
 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 WAT: De lente is in het land. Ideaal moment om 

Mandelhoek te bezoeken. Zowel fauna en flora 
komen aan bod.

 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of info@
debuizerd.be)

WANDELING IN DOMEIN DE LEIEKANT - NPDL
 WAAR: Domein de Leiekant Lauwe (ingang langs de 

Menenstraat), Lauwe
 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 WAT: Wandeling in domein Leiekant Lauwe met gids 

Steven Nuytten
 INFO: Steven Nuytten (0477 44 67 72 of steven.

nuytten@natuurpuntdeleiemeersen.be)

WOENSDAG 17 APRIL
MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
 INFO: Zie blz. 41

27 MAART TOT EN MET 18 APRIL 
KRUIDENVERKOOP BIJ NATUURPUNT - DE BUI-
ZERD - NPDB
 INFO: Zie blz. 39

VRIJDAG 19 APRIL 
BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE - NPDL
 WAAR: Afspraak aan de ingang van het domein (langs 

de spoorweg) - vroegere koer Novobloc, 
Spoorwegstraat, Lauwe

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken in Bramier in Lauwe
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 20 APRIL 
BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM - 
NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pieters-

brugske), Kraaibosstraat, Zwevegem 
 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Beheerwerken: maaien wandelpaden, zwerfvuil 

verwijderen, snoeiwerk
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.

deceukelier@telenet.be)

WOENSDAG 24 APRIL
NATUUR-WONDER-WANDELING - VWG
 INFO: Zie achterflap.

ZATERDAG 27 APRIL 
BEHEERWERKEN IN DE VILLAPLASJES (GAVERS) 
- NPGS
 WAAR: Parking Oost van de Gavers, Meersstraat 25, 

Harelbeke
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Samen met een enthousiaste groep proberen 

we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, 
de nodige BEHEERWERKEN uit te voeren,... 
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. 
Wie iets later komt, mag steeds rechtstreeks 
naar het gebied komen. Mocht je de weg naar 
ons mooi natuurgebied nog niet kennen, kan je 
steeds contact opnemen met de conservator.

 INFO: Bart Lemey (0474/51 67 55 of bart.lemey@
gmail.com)

VRIJWILLIGERSOPLEIDING: MODULE 3: GEFA-
SEERD MAAIBEHEER EN SINUSBEHEER - NK
 INFO: Zie blz. 32

TUINBEURS - VELTW
 WAAR: Groenestraat 153, Menen
 WANNEER: 10.00 u. - 12.00 u.
 WAT: In ons Veltdepot voorzien we elk jaar een 

assortiment aan plantgoed. Alles wordt bij 
ons opgekweekt van zaadje tot plantje. De 
aanbieding omvat een 50 tal soorten tomaten, 
sla, peterselie, pompoenen, courgetten enz. 
Die worden tegen een zeer schappelijke prijs 
aangeboden.

 INFO: Katrien Opsommer (056/53 03 21 of  HYPER-
LINK “mailto:bart.katrienvdhop@edpnet.be” 
bart.katrienvdhop@edpnet.be)

ZONDAG 28 APRIL 
GEZINSACTIVITEIT: WAARNEMEN VAN SALA-
MANDERS EN ANDERE WATERDIERTJES - NPZ
 INFO: Zie blz. 21

FOCUS OP KLIMAAT EN INITIATIEVEN IN DE 
BUURT - NPK
 WAAR: NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29, Kortrijk 
 WANNEER: 13.30 u. - 17.00 u.
 WAT: Je kan kiezen tussen een fietstocht of wan-

deling in het glooiende landschap bezuiden 
Kortrijk. We brengen een bezoek aan een 
ecologisch verbouwd huis en eventueel een 
CSA-boerderij als je met de fiets komt.  
Opgelet: inschrijven verplicht bij Trees De 
Prest.

 INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpunt-
kortrijk@telenet.be)

PLANTENINVENTARISATIE VAN DE BONTE OS 
DEERLIJK DEEL 1 - PWG
 INFO: Zie blz. 43

ERFGOEDDAG: HOE MAAKT U HET? WORKSHOP 
ENTEN - VELTW
 WAAR: Hoevemuseum ’t Kapelriegoed, Kapelaniestraat 

8, Moorsele
 WANNEER: 9.30 u. - 12.00 u.
 WAT: Ananas de Courtrai, Fondante De Cuerne, 

Beurré Six, Reinette Bakker Parmentier. Doen 
deze namen een belletje rinkelen? Het zijn 
oude fruitrassen die hun oorsprong kennen 
in en rond Kortrijk uit Zuid-West-Vlaanderen. 
Een oud fruitras bewaren kan door het enten 
van een boom. Tijdens de workshop ent je 
zelf een fruitboom, VELT vertelt je bovendien 
meer over de historische achtergrond. Het 
resultaat neem je mee naar huis, klaar om te 
planten!

 INFO: Dieter Dewitte (0479/44 54 51 of  HYPER-
LINK “mailto:dewittedieter@yahoo.com” 
dewittedieter@yahoo.com)

WANDELING IN DE VLAAMSE ARDENNEN - 
NPDV
 WAAR: Parking Vlaskouter, Vlaskouter, Kuurne
 WANNEER: 8.00 u. - 18.00 u.
 WAT: In de voormiddag maken we een begeleide 

wandeling in het Duivenbos te Herzele. ‘s 
Middags kunnen we onze meegebrachte 
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picknick verorberen in de Boembekemolen te 
Michelbeke. ‘s Namiddag hebben we nog een 
prachtige wandeling langsheen de Munkbos-
beek te Dikkele. Inschrijven bij Dirk Verhaeghe.

 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeg-
he@telenet.be)

VLAAMSE ARDENNENDAG - NPA
 WAAR: Atheneum Avelgem, Oudenaardsesteenweg 9, 

Avelgem
 WANNEER: 7.45 u. - 18.00 u.
 WAT: We carpoolen naar het Rietbeemd te 

Overboelare waar een gids ons om 9u. 
opwacht. ‘s Middags verorberen we onze zelf 
meegebrachte picknick in de Boembekemolen 
in Michelbeke. In de namiddag omstreeks 14u 
leidt een gids ons door het prachtige Brakelbos 
met hopelijk een blauw tapijt van boshyacinten. 
Zorg voor picknick en stevige stapschoenen. 
Inschrijven bij Pol Wannyn.

 INFO: Pol Wannyn (polwannyn@skynet.be)

ERIK EN DE BLAUWE KOUSKES - NPKA
 WAAR: Vital Moreelsplein, parking op de hoek van de 

Doornstraat en Tiegemberg, Tiegem 
 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 WAT: Erik en de blauwe kouskes, het klinkt als een 

sprookje. Het heeft dan ook iets magisch, het 
jaarlijks terugkerend fenomeen van de bloeien-
de boshyacinten in Bassegembos. Een niet te 
missen moment!

 INFO: Erik Cooman (erik.cooman@fulladsl.be)

PLANTENRUILBEURS - VELTH
 WAAR: Beneluxlaan 101A, Stasegem
 WANNEER: 10.00 u. - 11.30 u.
 WAT: Ruilen van planten, bloemen, struiken, 

plantgoed, zaden; in samenwerking met Velt 
Zwevegem/Kortrijk; inkom gratis

 INFO: veltharelbeke@gmail.com

SCHARRELKIDS - NPW
 INFO: Zie blz. 21

WOENSDAG 1 MEI
BLOEMENMARKT - VELTW
 WAAR: Sint Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat, 

Wevelgem
 WANNEER: 9.00 u. - 18.00 u.
 WAT: Geniet van de geuren en kleuren van de We-

velgemse bloemenmarkt. Onze lokale afdeling 
zorgt voor een verzorgde stand waar we de 
bezoeker bijstaan met raad en daad. We bren-
gen uiteraard een uitgebreidde boekenstand 
en al onze kennis mee. Er zal tevens een ver-
fijnd aanbod aan tomatenplanten beschikbaar 
zijn.

 INFO: Dieter Dewitte (0479/44 54 51 of  HYPER-
LINK “mailto:dewittedieter@yahoo.com” 
dewittedieter@yahoo.com)

ZATERDAG 4 MEI
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE - 
NPDL
 WAAR: Domein de Leiekant Lauwe (ingang langs de 

Menenstraat), Lauwe
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken in domein Leiekant Lauwe
 INFO: Steven Nuytten (0477 44 67 72 of steven.

nuytten@natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZONDAG 5 MEI 
VROEGE MORGEN WANDELING - NPKA & NPA
 WAAR: Boswachtershuisje, Kluisbos, Fazantendreef 3, 

Kluisbergen 
 WANNEER: 5.30 u. - 08.00 u.
 WAT: We staan op voor dag en dauw en spreken 

af aan het boswachtershuisje. We trekken 
er heel stilletjes op uit want we hebben een 
afspraak met vroege vogels en andere diertjes. 
Bij het ochtendgloren luisteren we naar de vele 
vogelsoorten die het Kluisbos rijk is, en vertelt 
Dirk Libbrecht ons alles over onze gevleugelde 
vrienden. Naast vogels gaan we ook dieper in 
op zoogdieren. Tom Beirlaen vertelt ons als 
wildfotograaf alles over de aanwezige zoogdie-
ren in het Kluisbos. Stevig schoeisel is vereist. 
De afstand van de wandeling bedraagt zo’n 8 
km.

 INFO: Griet Couvreur (0484/02 93 70 of griet.
couvreur@scarlet.be) of Tom Beirlaen (tom-
beirlaen@telenet.be)

VISSEN IN BERGELEN - NPWE
 WAAR: NEC De rand, Muizelstraat, Gullegem
 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 WAT: Themawandeling met visserijbioloog Pieter Jan 

Verhelst
 INFO: Silke Carlier (silkecarlier14@gmail.com)

OP STAP IN REGIO HOUTLAND - VWG
 WAAR: Parking Syntra West, Doorniksesteenweg 220, 

Kortrijk
 WANNEER: 6.30 u. - 22.00 u.

 WAT: We worden gegidst door enkele van de mooi-
ste ANB-gebieden in de beboste regio van het 
Houtland en ontdekken er de vele bomenrijen 
tussen de velden, die typerend zijn voor het 
landschap dat het Houtland vormt. Zorg voor: 
verrekijker, lunch en tussendoortjes, gepaste 
kledij voor buiten, stevig schoeisel.

 INFO: Bram Vlaeminck (bramvlaeminck@telenet.be)

WOENSDAG 8 MEI 
ZOEKEN NAAR PADDENSTOELEN IN HET 
ZWAMMENPARADIJS “DE BALIKOUTER” IN 
WAKKEN - MYC
 INFO: Zie blz. 41

VRIJDAG 10 MEI
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI 
MENEN - NPDL 
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang van het 

domein langs de Noordkaai, Menen 
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken Groengebied Menen
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 11 MEI EN MAANDAG 
13 MEI
BEHEERWERKEN MEI - NPA
 WAAR: Natuurpunt Avelgem, Meersstraat 45, Avelgem 
 WANNEER: zaterdag 11 mei 2019 van 8.30 u - 11.30 u 

maandag 13 mei 2019 van 14.00 u - 17.00 u
 WAT: Kom de natuur een handje toesteken op onze 

maandelijkse beheerwerken. Afsluiten doen 
we met een streekbiertje.

 INFO: Frans De Leersnijder (056 645 447 of fradel-
van@skynet.be)

ZONDAG 12 MEI 
GELEIDE WANDELING MANDELHOEK - NPDB
 WAAR: Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat 6, 

Ingelmunster 
 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 WAT: Wandeling in de Mandelhoek, vooral amfibieën 

en onderwaterdiertjes komen aan bod
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of info@

debuizerd.be)

VRIJDAG 17 MEI 
BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE - NPDL
 WAAR: Afspraak aan de ingang van het domein (langs 

de spoorweg) - vroegere koer Novobloc, 
Spoorwegstraat, Lauwe

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken in Bramier in Lauwe
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 18 MEI 
BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM: 
MAAIBEHEER AAN HET EIKELMUISBOSJE - NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pieters-

brugske), Kraaibosstraat, Zwevegem 
 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Beheerwerken: maaibeheer aan Moen-Hees-

tert Statie
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.

deceukelier@telenet.be)

NACHTLEVEN IN HET NATUURRESERVAAT ’T 
VERDRIET - NPW
 WAAR: Natuurreservaat ‘t Verdriet, N43 ter hoogte 

van de Gaverbeek, Waregem
 WANNEER: 21.00 u. - 23:59
 WAT: Tijdens het maaien van ons nieuwe reservaat 

‘t Verdriet vorig jaar viel de enorme diversiteit 
aan insecten op. Ook al was het perceel sterk 
verruigd, voor veel soorten is dit blijkbaar een 
heel aantrekkelijk habitat. 
Tijd om een en ander te inventariseren. Om 
een beetje zicht te krijgen op de nachtvlinders 
gaan we vanaf 21u met de lichtval aan de 
slag. Iedereen die een idee wil krijgen van de 
vormen- en kleurenpracht onder de motten 
kan altijd een kijkje komen nemen. 
Ondertussen wordt er met de batdetector 
naar vleermuizen gezocht, en misschien 
plaatsen we ook wat lifetraps voor muizen en 
spitsmuizen. Boeiend wordt het in elk geval! 
Opgelet: bij felle wind of zware regenval kan 
deze activiteit niet doorgaan, dus neem even 
contact op vooraf indien je twijfelt.

 INFO: Frederic Piesschaert (0472/52 59 74 of natuur.
waregem@gmail.com)

ZONDAG 19 MEI 
OP VERKENNING IN DE OMGEVING VAN DE 
OUDE SPOORWEGBERM WAREGEM/ZULTE - 
PWG
 INFO: Zie blz. 43

GROENEPARELFIETSTOCHT - NPK
 WAAR: Texture, Noordstraat 28, Kortrijk 
 WANNEER: 13.30 u. - 17.30 u.
 WAT: En verrassende fietstocht langs enkele 

bekende of minder gekende groene parels in 
Groot-Kortrijk. Start om 13u30 beneden aan 
museum Texture (bij de zitbank en het fietspad 
aan de Leie). Niet vergeten: fiets en hesje.

 INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpunt-
kortrijk@telenet.be)

OFFICIËLE OPENING LE VIVIER IN ESCANAFFLES - 
NPZ, NPA & NK
 INFO: Zie blz. 32

WANDELING GROENGEBIED NOORDKAAI 
MENEN - NPDL
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang van het 

domein langs de Noordkaai, Menen 
 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 WAT: Wandeling in Groengebied Menen met gids 

Jozef Bousse
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

WOENSDAG 22 MEI 
MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
 INFO: Zie blz. 41

NATUUR-WONDER-WANDELING - VWG
 INFO: Zie achterflap.

ZATERDAG 25 MEI 
BUSUITSTAP NAAR UITKERKSE POLDER EN GUL-
KE PUTTEN - NPW
 INFO: Zie blz. 12

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM- 
NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pieters-

brugske), Kraaibosstraat, Zwevegem 
 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Maaibeheer Braebos - Souterrain perceel
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.

deceukelier@telenet.be)

ZONDAG 26 MEI 
GELEIDE WANDELING IN HET PATRIJZENBOS - 
NPDV
 WAAR: Patrijzenbos, Kuurnsestraat , Lendelede 
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: We gaan wandelen en observeren in het 

Patrijzenbos te Lendelede op de Dag van het 
Park

 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeg-
he@telenet.be)

PERENVAART - VELTW
 WAAR: Boerderij De Valk, Guldensporenstraat , 

Wevelgem
 WANNEER: 13.30 u. - 17.30 u.
 WAT: Mahieupeer 2.0. Perenvaart, een fietstocht 

die een weergave biedt van de belangrijkste 
locaties binnen het ruime historische verhaal 
van de Mahieupeer. Samen met Wibilinga (de 
heemkundige kring van Wevelgem) plannen 
we een bedevaart omtrent de Mahieupeer.  
Een culturele, erfgoed- en fruitkundige en 
bovendien lekkere fietstocht...

 INFO: Dieter Dewitte (0479/44 54 51 of  HYPER-
LINK “mailto:dewittedieter@yahoo.com” 
dewittedieter@yahoo.com)

ZATERDAG 1 JUNI 
BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM - 
NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pieters-

brugske), Kraaibosstraat, Zwevegem 
 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Beheerwerken: maaibeheer Braebos Souter-

rain perceel & boomgaard
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.

deceukelier@telenet.be)

ZATERDAG 1 JUNI EN ZONDAG 2 
JUNI 
ECOTUINWEEKEND - VELTZ
 WAAR: De Grenshoeve, Beerbosstraat 1, Bellegem 
 WANNEER: 13.00 u. - 18.00 u.
 WAT: Een speciale eco-tuin dit jaar, ééntje waar je 

niet alleen kijkt, maar ook proeft en goesting 
krijgt in dagverse groenten en kruiden. 

 INFO: de.grenshoeve@telenet.be - https://velt.nu/
activiteiten/ecotuinweekend

ZONDAG 2 JUNI 
LANDSCHAPSWANDELING IN DE GAVERBEEKSE 
MEERSEN & OUDE SPOORWEGBERM - NPW
 WAAR: Achterkant station Waregem, Boulezlaan, 

Waregem 
 WANNEER: 14.30 u. - 17.30 u.
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 WAT: Samen met onze zusterafdeling “Tussen Schel-

de en Leie”, trekken we naar de Gaverbeekse 
meersen op de grens tussen Zulte en Ware-
gem. Wat oorspronkelijk het overstromingsge-
bied van de Gaverbeek was, werd omgevormd 
tot akkers en weiden, doorsneden door een 
spoorlijn. Dankzij de toewijding van vele lokale 
vrijwilligers kreeg de natuur terug haar plaats 
in het gebied wat resulteerde in een boeiende 
mix van geschiedenis en natuur. Met wat geluk 
zien we de levendbarende hagedis zonnen daar 
waar ooit treinen voorbij denderden.

 INFO: Frederic Piesschaert (0472/52 59 74 of natuur.
waregem@gmail.com)

HET VERHAAL VAN DE PAAL
 INFO: Zie blz. 21

VOGELS SPOTTEN IN BERGELEN - NPWE
 WAAR: NEC De rand, Muizelstraat, Gullegem
 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 WAT: Vogels spotten onder begeleiding van Ignaas 

Robbe.
 INFO: Silke Carlier (silkecarlier14@gmail.com)

OPEN TUINDAGEN IN DE BORREBERG - NPKA
 WAAR: Borreberg, Anzegem
 WANNEER: 10.00 u. - 18.00 u.
 WAT: Alle tuinen groot en klein vormen samen een 

aanzienlijk deel van de groene oppervlakte in 
Vlaanderen. Wat meteen het belang van eco-
logische tuinen aantoont voor het behoud van 
biodiversiteit. Tijdens de Velt opentuindagen 
kan je inspiratie opdoen hoe je eventueel jouw 
eigen tuin ecologisch(er) kan inrichten, zonder 
gebruik van pesticiden. Ook in Borreberg kan 
je ideeën opdoen, of gewoon komen genieten 
van deze oase in hartje Anzegem. Er zijn 
doorlopend rondleidingen, wij zorgen voor een 
versnaperingske en een verfrissingske.

 INFO: Ghislain Depoortere (ghislaindepoortere@
gmail.com)

ZONDAG 9 JUNI 
PINKSTERWANDELING IN FRASNES-LEZ-BUISSE-
NAL - NPZ
 WAAR: Moen statie, kruispunt Houwelstraat met 

Stationstraat te Moen 
 WANNEER: 13.00 u. - 17.00 u.
 WAT: We verzamelen om 13u aan Moen 

statie te Moen om dan te carpoolen naar 
Frasnes-lez-Buissenal. 

GRAAG EEN SEINTJE. PRIJS VOOR NIET-LEDEN 5 
EURO, VOOR LEDEN GRATIS.
 INFO: 056/64 50 07 of nieuwsbriefnpz@natuurkoe-

pel.be

GELEIDE WANDELING MANDELHOEK - NPDB
 WAAR: Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat 6, 

Ingelmunster 
 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 WAT: De rode draad doorheen deze wandeling zijn 

“vogels”.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of info@

debuizerd.be)

VRIJDAG 14 JUNI
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI 
MENEN - NPDL
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang van het 

domein langs de Noordkaai, Menen 
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken Groengebied Menen
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 15 JUNI 
BEHEERWERKEN HET KOEKSKE - NPGS
 WAAR: Ingang Koekske, Oudstrijderslaan, Bavikhove 
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 WAT: In het Koekske maaien we 1 keer per jaar om 

voor structuurverschillen te zorgen. De bodem 
verarmen is in deze laaggelegen beekvallei met 
populieren immers niet mogelijk. Maar door 
het maaien krijgen de brandnetels minder kans, 
en de planten als bosandoorn, bittere Veldkers, 
moerasspirea en dotterbloem des te meer. 
Sinds we zijn beginnen maaien, zien we deze 
planten in steeds grotere groepen staan, en 
daar doen we het voor. Voor het oprapen en 
verslepen van het maaisel hebben we graag wat 
helpende handen.

 INFO: Stef Boone (0485/10 60 25 of stef.boone@
skynet.be)

ZONDAG 16 JUNI 
VERKENNING VAN DE BISSEGEMSE NATUURGE-
BIEDEN - PWG
 INFO: Zie blz. 43

VLINDEREXCURSIE VIROIN - NPDV
 WAAR: Parking Vlaskouter, Vlaskouter, Kuurne 
 WANNEER: 7.30 u. - 19.00 u.
 WAT: We vertrekken vanuit Kuurne om 7u30 naar de 

Viroin. Aansluiten in Vierves-sur-Viroin kan om 
10 u. Tijdens de voormiddag kan men kiezen 
tussen een vlinderwandeling of vlinderfoto-
grafie in Vierves. Na het benuttigen van onze 
meegebrachte picknick bezoeken we in de 
namiddag kalkhellingen. 
Zorg voor een verrekijker; aangepaste 
wandelschoenen en mogelijks een vlindergids 
(vlindernetjes zijn hier niet toegelaten)

 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeg-
he@telenet.be)

WOENSDAG 19 JUNI 
MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
 INFO: Zie blz. 41

NATUUR-WONDER-WANDELING - VWG
 INFO: Zie achterflap.

VRIJDAG 21 JUNI
BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE - NPDL
 WAAR: Afspraak aan de ingang van het domein (langs 

de spoorweg) - vroegere koer Novobloc, 
Spoorwegstraat, Lauwe

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken in Bramier in Lauwe
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 22 JUNI 
BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM - 
NPW
 WAAR: Treinwagon Natuurpunt Waregem, Oude 

spoorwegberm, Zulte 
 WANNEER: 8.30 u. - 12.00 u.
 WAT: Maai- en hooibeheer op de oude spoorweg-

berm. Tegelijkertijd wordt er ook hakhoutbe-
heer uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk maaien 
we het wandelpad langs de Slekkeputsloot. 
Drank en hapjes worden voorzien. 
Zorg voor aangepaste kledij, stevig schoeisel.

 INFO: Peter Depodt (0472/333 124) of Frederic 
Piesschaert (0472/525 974)

ZONDAG 23 JUNI 
JAARLIJKSE STAND OP DE MIDZOMERMARKT 
I.S.M. OXFAM WERELDWINKEL - NPGS
 WAAR: Oxfam Wereldwinkel Deerlijk, Hoogstraat 128, 

Deerlijk 
 WANNEER: 14.00 u. - 18.00 u.
 WAT: Kom langs op onze jaarlijkse stand op de Mid-

zomermarkt. Ook Natuurpunt neemt deel aan 
het feestgedruis. Kom langs op ons terras om 
te proeven van een heerlijke, zomerse cocktail 
of een natuurlijke limonade. Ondertussen 
vertellen we je meer over onze werking en heb 
je de kans om lid te worden. Een knabbel en 
een babbel in een heerlijk zomerse sfeer!

 INFO: Chris Benoit (0485/14.86.55 of chris.benoit@
telenet.be)

GELEIDE WANDELING IN OUDE LEIERESERVAAT 
- NPDV
 WAAR: Ingang reservaat, aan standbeeld Den Hert, 

Gentsesteenweg 149, Kortrijk 
 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 WAT: We gaan onder leiding van onze gids wandelen 

en observeren in het Oude Leiereservaat te 
Kuurne. Dit reservaat wordt beheerd door 
Natuurpunt De Vlasbek.

 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeg-
he@telenet.be)

DE VLINDERTUIN BESTAAT 10 JAAR – NPKA
 INFO: Zie blz. 11

ZATERDAG 29 JUNI 
DJONI-AWARD - VWG
 INFO: Zie blz. 27

WERKNAMIDDAG MANDELHOEK - NPDB
 WAAR: Natuurreservaat Mandelhoek, Waterstraat 6, 

Ingelmunster 
 WANNEER: 13.30 u. - 17.00 u.
 WAT: Vooral maaien en efvoeren hooisel staan op 

het programma. Zorg voor stevig schoeisel en 
werkhandschoenen.

 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of info@
debuizerd.be)

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM - 
NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pieters-

brugske), Kraaibosstraat, Zwevegem 
 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.

 WAT: Beheerwerken: Braebos maaibeheer boom-
gaard

 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

ZONDAG 30 JUNI 
NATUUR TE KIJK NAMIDDAG MANDELHOEK - 
NPDB
 WAAR: Natuurreservaat Mandelhoek (Schuttershuisje), 

Waterstraat 6, Ingelmunster 
 WANNEER: 13.30 u. - 17.00 u.
 WAT: Tijdens deze “zomer natuur te kijknamiddag” 

kunnen de bezoekers (zowel volwassenen en 
kinderen) vrij wandelen op de wandelpaden 
doorheen di unieke reservaat. Ook enkele doe 
activiteiten voor zowel ouders en kinderen 
staan op het programma. Nakaarten kan in Het 
Schuttershuisje. 
Zorg voor stevig schoeisel. Honden zijn helaas 
niet toegelaten.

 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of info@
debuizerd.be)

ZOMERSNOEI VAN GROOTFRUIT - VELTZ
 WAAR: Oude Bellegemstraat 89, Zwevegem 
 WANNEER: 09.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Zomersnoei van appel en peer met Wouter 

Demey, vervolg op wintersnoei; alleen na 
inschrijving  

 INFO: martin.raepsaet@skynet.be 

VRIJDAG 5 JULI 
PLANTENINVENTARISATIE VAN DE BONTE OS 
DEERLIJK DEEL 2 - PWG
 INFO: Zie blz. 43

ZATERDAG 6 JULI 
BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM - 
NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pieters-

brugske), Kraaibosstraat, Zwevegem 
 WANNEER:  8.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Beheerwerken: maaibeheer - poel Braebos 

knotwilgen - poel perceel
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.

deceukelier@telenet.be)

BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE - 
NPDL
 WAAR: Domein de Leiekant Lauwe (ingang langs de 

Menenstraat), Lauwe
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken in domein Leiekant Lauwe
 INFO: Steven Nuytten (0477 44 67 72 of steven.

nuytten@natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZONDAG 7 JULI 
SPEUREN NAAR VLINDERS IN HET PRESHOEKBOS 
- NPK
 WAAR: Preshoekbos, Preshoekstraat, Marke 
 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 WAT: Tijdens het vlindertelweekend gaan we op zoek 

naar de kleurrijkste insecten in het Preshoek-
bos. Van waar komen ze en hoe leven ze? 

 INFO: Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpunt-
kortrijk@telenet.be)

THEMAWANDELING PLANTEN IN BERGELEN - 
NPWE
 WAAR: NEC De rand, Muizelstraat, Gullegem
 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 WAT: Themawandeling planten onder begeleiding van 

Willy Herreman 
 INFO: Silke Carlier (silkecarlier14@gmail.com)

WOENSDAG 10 JULI
NATUUR-WONDER-WANDELING - VWG
 INFO: Zie achterflap.

VRIJDAG 12 JULI
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI 
MENEN - NPDL
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang van het 

domein langs de Noordkaai, Menen 
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 WAT: Beheerwerken Groengebied Menen
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@

natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 13 JULI 
BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM- 
NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pieters-

brugske), Kraaibosstraat, Zwevegem 
 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 WAT: Beheerwerken: Braebos maaibeheer poelper-

ceel 
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.

deceukelier@telenet.be)



CONTACTEER ONS

LIDVERENIGINGEN 

COLOFON KLIMOP

LID WORDEN/STEUNEN

THEMATISCHE 
REGIOWERKGROEPEN

MET DE STEUN VAN

SECRETARIAAT
Warande 9, 8501 Heule
 contact Hans Vermeersch, coördinator
 e-mail hans@natuurkoepel.be
 tel 056/36 28 04
 gsm 0487/64 45 85
 open Van maandag t.e.m donderdag van 9u-12u en van 13u-16u.  

Vrijdag bereikbaar via gsm.
 web www.natuurkoepel.be
 klimop.flits Voor up-to-date informatie uit de regio: abonneer je op de digitale 

nieuwsbrief Klimop.flits. Stuur een mail naar flits@natuurkoepel.be.
 facebook www.facebook.com/natuurkoepel
 twitter www.twitter.com/natuurkoepel
 issuu www.issuu.com/natuurkoepel
 rekeningnr. BE45 7755 7540 1189

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Normandiëstraat 178, 8560 Wevelgem
 contact Kristina Naeyaert, voorzitter
 e-mail kristina@natuurkoepel.be
 tel 056/40 19 79
 gsm 0479/51 43 17

NATUURPUNT AVELGEM
 Pol Wannyn, Nieuwstraat 10/D,  
Avelgem 0497/45 52 99 polwannyn@skynet.be

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@natuurpuntdeleie-
meersen.be

NATUURPUNT DE VLASBEK VZW
Jan Vanaverbeke, Kouterstraat 38, Kuurne
0494/35 90 94 - jvanaverbeke@naturalsciences.be

NATUURPUNT GAVERSTREKE
Yann Feryn, Desselgemstraat 75, Deerlijk
0495/21 57 72 - yann@ferynjan.be

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 

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

VELT WEVELGEM-MENEN
Wilfried Samaey, Neuvillestraat 34, Rekkem
056/41 23 55 - wsamaey@edpnet.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

AMFIBIEËNWERKGROEP ‘HYLA’
Mario Desloovere  
Torrestraat 137, Wevelgem
0477/75 58 52 - hyla@natuurkoepel.be

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

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

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

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

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

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

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

VOGELWERKGROEP
Wouter Verwee,  
Hinnestraat 22 B, 8550 Zwevegem
0474/04 07 86 - vwg@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
Secretariaat Natuur.koepel vzw,  
Warande 9, 8501 Heule, 
056/36 28 04 
info@natuurkoepel.be

KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw
29ste jaargang nr 2, april-juni 2019

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Emmanuel Desmet, Warande 9, 8501 Heule, 
0499/19 89 49 - emmanuel@natuurkoepel.be

REDACTIE
klimop@natuurkoepel.be
Claudine Decocker, Virginie De Coene, Thijs Calu, 
Els Deprez, Emmanuel Desmet, Mira Feryn, Yann 
Feryn, Dirk Libbrecht, Kristina Naeyaert, Griet 
Santy, Maarten Tavernier, Hans Vermeersch

ARTIKELS
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van hun teksten. De redactie heeft 
het recht de artikels in te korten. Overname van 
teksten en illustraties mag mits toelating van de 
redactie en bronvermelding ‘Klimop - Natuur.
koepel vzw’.

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk 
op de redactie zijn op 1 juni 2019. Het volgende 
nummer verschijnt begin juli 2019.

PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Hans Vermeersch - hans@natuurkoepel.be

OPLAGE
6150 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% isopro-
pylalcoholvrij, met biologische inkten en chemievrije 
drukvormvervaardiging op 100% gerecycleerd 
papier.

Klimop enkele digitaal ontvangen? Stuur een mail 
naar hans@natuurkoepel.be

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.

LID WORDEN VAN NATUURPUNT
Stort 27 euro op BE17 2300 0442 3321 
met vermelding ‘nieuw lid’. 
Info op www.natuurpunt.be/lidworden

LID WORDEN VAN VELT
Info op www.velt.nu

LID WORDEN VAN JNM
Info op www.jnm.be

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

STEUNEN
Steun aankopen in de regio met een gift 
aan het Natuurfonds ‘Natuur van bie 
oes’ op rekening BE56 2930 2120 7588 
van Natuurpunt vzw met vermelding: 
Fonds Zuid-West-Vlaanderen - F-04015. 
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest 
toegestuurd.

GROND VERKOPEN?
Heb je een stukje grond liggen dat je 
graag zou verkopen aan Natuurpunt? 
Neem contact op met Eddy Loosveldt 
(0477 95 50 21 of eddy.loosveldt@
gmail.com).

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.



NATUUR-WONDER-WANDELINGEN 2019
 

Het wordt een echte traditie en de timing zit meestal perfect. Op het moment dat de lente zich echt aan-
dient start de eerste Natuur-Wonder-Wandeling. Voor het vijfde (!) jaar op rij organiseert Vogelwerkgroep 

Zuid-West-Vlaanderen opnieuw 6 Natuur-Wonder-Wandelingen in de regio, volgens het vaste concept. 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 24 april: Leiekant ’t Schrijverke met Griet Santy

Woensdag 22 mei: De Heulebeek met Els Deprez
Woensdag 19 juni: Bellegembos en Argendaalbos met Yann Feryn

Woensdag 10 juli: De Noordzijde van de Kluisberg met Dirk Libbrecht
Woensdag 21 augustus: De omgeving van Nokere met Kristof  Waelkens
Woensdag 11 september: De Gavers en de Villaplasjes met Bart Lemey

 
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 email ontvangen? Geef  een seintje aan peter.callewaert@skynet.be

 ©Peter Callewaert


