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E V E N VO O R STELLEN
/ TREES DEPREST//

Velen kennen Trees als de gedreven kracht
achter Natuurpunt Kortrijk. Inderdaad, ze
functioneert als de deputy-sheriff uit de
western waar de stad op kan bouwen, de
onmisbare duvel-doe-al die een heterogeen gezelschap die een doorsnee Natuurpuntvereniging doorgaans voorstelt,
toch enig coherent gezicht probeert te geven en de neuzen in één richting kan doen
kijken. Hier is ontegensprekelijk enig strak
management talent onmisbaar, gekoppeld
aan een zeer menselijke kant.
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Maar Trees is ook een zeer goede natuurgids. Ze doet dit reeds lange tijd, ook
toen Frank Vandendriessche nog leefde
en de cursussen Natuur In Zicht aan
elkaar smeedde in het natuureducatief
centrum aan de Steenovenstraat. Ze is
geen persoon die ex cathedra het publiek
toespreekt, maar iemand die onder je huid
kruipt om het natuurgevoel met je te delen en aan te wakkeren. Ze voelt de geest
van de groep perfect aan en weet precies
wat die nodig heeft. Koppel daar dan nog
een vat vol natuurkennis aan vast, inclusief
vogelgeluiden, en je zit gebeiteld voor een
halve dag begeleiding waarop je al de rest
vergeet.
Trouwens, wij kennen geen tweede persoon die ooit een gedicht voorgelezen
gekregen heeft op de uitreiking van de
diploma’s natuurgids te Kortrijk, twee jaar
terug. Toch iets om wat jaloers op te zijn?
Zeg nu zelf.

OP DE COVER
Winter op zijn mooist: een laagje ochtendmist ligt over het vochtige moerasland gedrapeerd waarvan elk stengeltje, elk blaadje
stuk voor stuk vakkundig bestrooid lijkt met
grof zout terwijl twijgjes van knotwilgen als
subtiel opengeblazen inktvlekken in de ijle
lucht prikken

© Krist Hooghe - Bergelen

E D I TO R I A A L

VOORWOORD KLIMOP
Beste Klimoplezer,
Voor jou ligt het eerste nummer van de 30° jaargang
van Klimop, een verjaardagsnummer dus! Dertig
jaar geleden was er vanuit de toenmalige natuur- en
milieubeweging ook al het besef dat we binnen
Zuid-West-Vlaanderen moesten samenwerken om
meer en betere natuur te bekomen in de regio. Klimop werd zo het bindmiddel tussen de verschillende
verenigingen, afdelingen en werkgroepen. Ondertussen wordt Klimop gedrukt op 6.000 ex. en werd ons
tijdschrift een kleurrijk product van hoge kwaliteit dat
nog steeds gerealiseerd wordt dankzij de inbreng van
vele vrijwilligers. Dit teamwerk wordt sterk gesmaakt
door onze leden. Ook heel wat regionale beleidsmensen lezen Klimop en zo zetten wij toch één en
ander op de agenda en dat is maar goed ook. De
klimaat- en biodiversiteitscrisis laat ons immers niet
meer los.
Droogte en wateroverlast slaan toe of gaan erger
worden en de overheid hinkt achter met de échte
acties. Een belangrijk regionaal dossier is bv. het
kanaal Bossuit-Kortrijk waar we ondertussen meer
van afhankelijk geworden zijn voor onze drinkwatervoorziening. De plannen van De Vlaamse Waterweg
voor het kanaal dreigen nu een hypotheek te leggen
op gezond en betaalbaar drinkwater voor mens en
industrie. De Watergroep is er alvast niet blij om.
Een ander dossier zijn de geplande verdiepingswerken van de Leie voor de grotere schepen. Hierdoor
wordt de verdroging van de vallei alleen versterkt en
nog steeds zien we geen realisaties van het beloofde

natuurherstel. En ondanks veel grote woorden zien
we geen beleid bij de Vlaamse overheid om de switch
van vrachtvervoer op de weg naar het water te regisseren. Toch beweegt er achter de schermen iets: de
Vlaamse Waterweg laat nu toch de eerste onbemande kleinere schepen proefvaren. In de sector groeit
het besef dat dit de toekomst is. De dure investeringswerken voor de Leie en de zijkanalen zouden in
dit licht wel eens volledig overbodig kunnen zijn. In
tijden van besparing kan dit tellen.
Een andere evolutie om te volgen is het regionale
energieplan van Intercommunale Leiedal. Het is een
voorbeeld van toekomstgericht denken op weg
naar klimaatneutraliteit. Er moet nu samen met de
gemeenten een actieplan worden uitgerold om dit
op zo kort mogelijke termijn te realiseren. We zullen
deelnemen aan dit project, want er liggen moeilijke
keuzes voor die onze core business raken: in welke
mate kunnen energieprojecten een plaats krijgen in
de open ruimte zonder de natuur- en landschapswaarden op te geven? In ieder geval contrasteert
dit werkstuk sterk met het aarzelend klimaatplan
van het Vlaams niveau. De ambitie om voorloper te
zijn is duidelijk aanwezig. Eén onderdeel daarvan is
ondertussen al op de goeie weg: ons beloofde Preshoekbos tussen Marke en Lauwe geraakt stilletjes aan
gerealiseerd en zal een klimaatbuffer worden voor
onze stedelijke regio.
Dit geeft ons ook hoop om in het nieuwe jaar terug
samen te werken!

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

MEER INFO: ZIE ACHTERFLAP

ZONDAG 26 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE
NATUUR.KOEPEL &
UITREIKING KLIMOP.AWARD

©Dirk Vergote
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We helpen bedrijven die in orde
willen zijn met de milieuwetgeving.
De passie voor natuur vertaalt zich in
diverse opdrachten uit de natuursector
• natuurinrichtingsplannen
• natuurvisienota’s voor
landschapsinrichting
• passende beoordelingen voor
werken met natuurimpact
• ontwerp streekeigen groenschermen, natuureducatieve
borden en teksten
• MER-deskundige fauna & flora
Milieuconsulent Jan Feryn bvba
Desselgemstraat 75 | 8540 Deerlijk
056/72.46.79 | info@ferynjan.be

W W W.FERYNJAN.BE

O P Z O E K N A A R E E N OPLEIDING
DIE AAN JE BLIJFT PLAKKEN?
Bij Inverde vind je straffe opleidingen
in bos-, groen- en natuurbeheer.
Vind de training van je leven op inverde.be en word
© Kaat Pype

# TRAINED BY INVERDE

O P S TA P J E S

BEDGEHEIMEN

LIESELOT VERDUYN uit Wevelgem,
noemt zichzelf liever ‘wannabio’ dan biologe. Zet graag de bloemetjes buiten, maar
houdt het doorgaans binnen de perken.

Met 7 zijn we, de ‘wannabio’s’. Zelfs met onze master biologie op zak durven we ons
niet de ‘bio’s’ noemen. Want zoals opa steeds zei: ‘Hoe meer je weet over iets, hoe
meer je beseft dat er nog veel te leren valt’. Zo bleek ook bij onze girlsnight in Gent,
met overnachting bij Cathy. Ik had er eerst geen probleem mee dat zij sinds kort met
drie het bed deelde. Hoe erg kon de beet van een bedwants immers zijn? Hoewel ik
nooit meer het beeld vergeet van Pieterjan die een vogelnestje in lichterlaaie steekt,
nadat het leger bijhorende vlooien mijn lijf meer rondingen gaf dan bedoeld, zag ik
geen graten in het bed-avontuur. ‘Niet doen, Lie’ zeiden de meisjes, ‘je neemt zoiets
mee naar huis en raakt er moeilijk van af ’. Omdat ik me niet kon inbeelden hoe
Pieterjan ons bed zou afbranden, heb ik hun raad gevolgd. Dat je 700 euro mag neertellen om je kamer bedwantsenvrij te maken, en dat Cathy intussen op zoek moest
gaan naar een nieuw huurhuis, had ik niet zien aankomen. Dus, aan allen, opgelet,
kruip nooit zomaar met eender welk beest in bed! De girlsnight werd desalniettemin
legendarisch.

A F VA L K A M P I O E N
België afvalkampioen? Even controleren… We zijn in Europa vierde wat betreft recyclage, vierde voor inzamelen van elektrisch en elektronisch afval en
elfde voor het recycleren ervan, zesde voor recyclage van verpakkingsafval,
achttiende voor het minimaliseren van huishoudelijk afval, drieëntwintigste
voor het minimaliseren van gevaarlijk afval. Op vlak van recyclage zitten we
ergens in de kopgroep. Voor preventie (zo weinig mogelijk afval per hoofd)
zijn we een zwakke middenmoot. Maar zijn we dan nergens de beste? Bijna:
na Nederland zijn we de grootste uitvoerder van plastic afval naar landen
buiten Europa. Na Slovenië zijn we de grootste Europese uitvoerder van
plastic afval tout court. De Eurostat-cijfers leren ons alvast dat we onszelf
niet op de borst moeten slaan als afvalkampioen. En het blijft vreemd dat we
al dat plastic afval moeten uitvoeren, als we zelf zo goed zijn in recyclage.

MIKE VAN
ACOLEYEN is
een doorwinterd
milieu-expert, eerst
bij OVAM, dan bij
Arcadis en nu bij O2
in Ieper. Hij laat zich
graag verwonderen
door de veelzijdige
wereld van milieuen natuurbeleid.

VORST
CHRISTELLE
BREEMEERSCH
heeft al langer de
“natuurmicrobe” te
pakken en kan dit als
geen ander promoten.

De eerste vriesnacht heeft rijm over het gras gelegd. De rozenbottels
lijken wel kantwerk en de laatste bloemhoofdjes buigen deemoedig hun hoofd. Laat de winter maar komen, lijken ze te zeggen. Ik
bewonder het silhouet van de kale kerselaar terwijl ik de bladeren
samen hark. Mijn adem vormt woordeloze wolken. Een koolmees
schrikt op uit de clematis. Kou maakt de stilte haast tastbaar. Binnen
wacht een warme chocolademelk.

K L I M A AT

IEDEREEN AAN DE
ZONNEPANELEN!
HERMAN NACHTERGAELE

Zonnepanelen zorgden in 2018 in Vlaanderen voor een
extra gerealiseerd vermogen van 225 MW, in 2016 was dit
slechts 131 MW. Op twee jaar bijna een verdubbeling. Jaarlijks komen er zowat 50.000 installaties bij, hoofdzakelijk bij
particulieren. Het laatste jaar is er ook een inhaalbeweging
bezig bij overheden en bedrijven. Gecumuleerd tot eind
2018 staat de teller in totaal op 378.939 installaties in
Vlaanderen, samen goed voor een vermogen van 2.823
MW. Dit is nog maar 5% van de totale elektriciteitsproductie en uiteraard nog veel te weinig. Slechts 10 % van het
potentieel aan daken is momenteel in gebruik. Er zijn dus
nog heel wat mogelijkheden om uit te breiden. Maar waarom gaat het niet sneller? Bij veel particulieren en bedrijven
horen we uitspraken en meningen over zonnepanelen die
compleet achterhaald zijn. We willen hier daarom één en
ander nog eens op een rijtje zetten.

WAT KOSTEN ZONNEPANELEN?
Op basis van enkele recente offertes is de actuele
kostprijs 1,3 à 1,4 €/watt geïnstalleerd vermogen. Dat
betekent voor het gemiddeld gezin met een verbruik
van 3500 Kwh een uitgave van ongeveer 4500 euro
btw inbegrepen en met 10 jaar garantie op de omvormer van het systeem. De omvormer is het onderdeel
waarbij de geproduceerde gelijkstroom omzet wordt
naar wisselstroom. We gebruiken deze gegevens
verder als voorbeeld.
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HOELANG GAAN ZONNEPANELEN MEE?
Zonnepanelen gaan minimum 20 jaar mee, maar de
kwaliteit van de zonnepanelen wordt steeds beter en
in de meest recente offertes garandeert men zelfs na
25 jaar nog een opbrengst van 85%. Voorbeeld: onze
eigen installatie in Wevelgem toont na 12 jaar nog
een opbrengst van 80%. Een tweede serie panelen
die 9 jaar geleden geplaatst werden geeft nog steeds
producties tussen 90 à 95%. Wat je na die 20 of 25
jaar met de zonnepanelen wil doen is afhankelijk van
de restproductie en de prijs van de elektriciteit. Je zal
dan moeten bekijken wat het meest zinvolle is: verder
doen met een “oudere” installatie die afgeschreven is,
maar minder produceert of deze vervangen door een
nieuwe installatie. Ongetwijfeld zal de technologie dan
al sterk geëvolueerd zijn. Boeiend om te volgen in dat
verband is onderzoek over installaties die gecombineerd worden met plaatselijke aanmaak en opslag van
energie onder vorm van waterstof. Deze waterstof
kan dan in een tweede tijd rechtstreeks gebruikt worden om een gebouw te verwarmen of weer omgezet
worden in elektriciteit (http://www.vlaamseklimaattop.be/ku-leuven-werkt-verder-aan-zonnepanelen-die-waterstof-produceren)

K L I M A AT

BRENGEN ZONNEPANELEN IN
BELGIË WEL GENOEG OP?
Een rekenvoorbeeld: de prijs van de elektriciteit is nu
gemiddeld 270 euro per 1000 Kwh. Bij een verbruik
van 3500 Kwh, betekent dit een jaarlijkse kost van
ongeveer 1000 euro. De eerste 10 jaar mag men
rekenen aan een gemiddelde opbrengst van 90% op
een zonne-installatie. Bij een geïnstalleerd vermogen
van 3500 Kwh produceer je dus jaarlijks gemiddeld
3150 Kwh en spaar je jaarlijks 800 euro uit aan elektriciteitskosten. Anderzijds betaal je vandaag wel het
prosumententarief (een kost voor gebruik van het net
omdat we soms meer zonnestroom maken dan we
zelf verbruiken en op andere momenten te weinig en
deze dan van het net halen). Deze prosumententarief
hangt af van de capaciteit van de installatie. Momenteel
kost die 90 euro per 1000 Kwh vermogen.
In ons voorbeeld x 3,5 = 315 euro per jaar.
Nettoresultaat: we sparen jaarlijks 800 euro - 315 euro
= 485 euro per jaar of onze installatie is terugbetaald
na 9 jaar.
De algemene verwachting is dat elektriciteit nog duurder zal worden en dan wordt de terugbetalingsperiode
nog korter. Eens terugbetaald mag je dus op 10 à 15
jaar pure winst rekenen door lagere elektriciteitskosten.

HOE ZIT HET MET ZONNEPANELEN EN EEN DIGITALE METER?
De digitale meter laat toe om onderscheid te meten
tussen stroom die je zelf afneemt en stroom die je
injecteert op het net. Bedoeling is om zoveel mogelijk
zelf geproduceerde stroom in eigen huis te gebruiken
en niet terug in het net te injecteren. Er komt door
de digitale meter een andere berekeningsmethode,
maar hoe dan ook blijft zelfproductie kostenbesparend
werken. Wie zonnepanelen legt voor 1 januari 2021
heeft de keuze om nog 15 jaar beroep te doen op
het voordeel van de terugdraaiende teller of over te
schakelen op het nieuw systeem. Hierbij dient geen
prosumententarief meer betaald te worden maar worden nettarieven aangerekend op wat je effectief van
het net neemt. Dit is voordelig voor mensen die hun
opgewekte energie ook meteen verbruiken.

gerecycleerd.
Momenteel is het aanbod in België van afgedankte
panelen nog vrij klein waardoor de recyclage nog niet
optimaal gebeurt. Dit zal de komende jaren alleen
verbeteren naarmate er meer “oudere” installaties zijn
die moeten vervangen worden.

CONCLUSIE
Elektriciteit is duur in België en de prijs zal enkel maar
toenemen. Op 2 jaar is de prijs van elektriciteit met
30% naar omhoog gegaan. Onze kerncentrales zitten
bijna aan de limiet van hun levensduur. Buiten gebruik
stellen in de komende jaren is dan ook onvermijdelijk.
De ontmanteling van deze oude kerncentrales en de
berging van het kernafval heeft een kostenprijs die
niemand kan inschatten, maar de kans is zeer groot
dat een deel van de rekening door de consument zal
moeten betaald worden.
Aangezien kerncentrales nu nog instaan voor 45% van
onze elektriciteit moeten we alle mogelijke vervangbronnen inschakelen, tenzij we blijvend willen afhankelijk zijn van energie import uit het buitenland. Omwille
van de klimaatverandering is het noodzakelijk om van
fossiele energie over te schakelen op hernieuwbare
energie. Er zijn dus veel redenen om onze eigen energie te gaan produceren en zonne-energie gebruiken is
een deel van de oplossing.
Conclusie: zonnepanelen zijn betrouwbaar,
betaalbaar en nodig!

* (Betekenis MW: een gemiddeld gezin in België verbruikt 3500 Kwh per jaar = 3,5 Megawatt-uur. Een windmolen met een vermogen van 3,5 MW moet dus een uur draaien om
het jaarlijks stroomverbuik van een gezin te produceren).

ZIJN ZONNEPANELEN NIET MILIEU-ONVRIENDELIJK?
Maken en recycleren van zonnepanelen vraagt inderdaad materialen en energie. Berekend over de ganse
levensduur zijn de zonnepanelen wel degelijk verantwoord en een belangrijk deel van de energietransitie.
De terugname van zonnepanelen door de sector is
verplicht door Europese wetgeving en gratis. In België
wordt dit georganiseerd door PV Cycle Belgium vzw.
Een zonnepaneel bestaat gemiddeld uit 78% glas, 10%
aluminium, 7% plastic en 5% elektrische componenten.
De panelen kunnen grotendeels worden gerecycleerd
Sommige bevatten cadmium dat apart moet worden
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VRIJWILLIGER BIJ
NATUURPUNT, IETS VOOR JOU?

↑

Vrijwilligers aan de slag in de
Rotersmeers in Kortrijk

↘

Klimop verzenden doen we
telkens met een hele equipe

→

Gezellige pauzes tijdens
beheerwerken

↘↘ Vrijwilligers tekenen een
pachtvereenkomst met een
landbouwer
© Kristina Naeyaert
↓

Bij Natuurpunt vzw zijn de vrijwilligers de motor
van de plaatselijke en de regionale werking. Ook in
Zuid-West-Vlaanderen groeit Natuurpunt. Wij hebben
momenteel 5500 gezinnen die lid zijn. We zetten ons
in voor de natuur in heel wat kleine en grotere gebiedjes. Achter elk van die natuurgebieden staat een groep
van gemotiveerde vrijwilligers die verantwoordelijkheid
nemen en zich met plezier inzetten.

Het zijn onze vrijwilligers die natuurterreinen aankopen en mee zoeken naar de nodige financiële middelen. Ze helpen in het beheer van onze terreinen en
organiseren tal van activiteiten voor een ruim publiek
om natuur te bekijken, bestuderen, er zich over te
verwonderen en ervan te genieten. We zorgen ervoor
dat er een uitgebreid aanbod is van laagdrempelige
tot specialistische cursussen. Onze vrijwilligers zijn in
de regio georganiseerd in 10 plaatselijke afdelingen
en een aantal werkgroepen op regioniveau die vooral
natuurstudie op hun programma hebben: vogelwerkgroep, plantenwerkgroep, paddenstoelenwerkgroep,
bijenwerkgroep, geologische werkgroep… (zie de
kolom achteraan Klimop).
Iedere afdeling en werkgroep maakt jaarlijks zijn eigen
programma op volgens mogelijkheden en interesses.
Alle Natuurpuntleden zijn welkom op de vele activiteiten en ook op de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van hun eigen afdeling. Onze vrijwilligers zijn uiteraard
ook belangrijk bij het lokale en regionale beleidswerk.

Werken aan de nieuwe

wandelgids die in 2020
uitkmot
© Hans Vermeersch

Via de plaatselijke milieuraden en commissies ruimtelijke ordening oefenen de vrijwilligers hun invloed uit om
meer natuur, bos en duurzaamheid te bekomen. Ook
het klimaatprobleem staat al lang op onze agenda.
In Zuid-West-Vlaanderen werken we allemaal samen
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onder de paraplu van Natuur.koepel vzw. Van hieruit
ondersteunen we met ons secretariaat en een equipe vrijwilligers de plaatselijke werkingen en pakken we regiothema’s aan zoals integraal waterbeheer, het project Rivierherstelplan Leie. Via de jaarlijkse actie “Maak het groener”
verkopen wij inheems plantgoed die de natuur in onze
tuinen moet versterken. Onze koepelwerking wordt gecoördineerd door ons enig personeelslid , Hans Vermeersch.
Ondertussen werkt Hans 9 jaar voor Natuur.koepel vzw en
is hij echt onmisbaar geworden voor de ondersteuning van
onze vrijwilligers.
Wat we doen voor de natuur en milieu is boeiend, maar
zeker niet vrijblijvend. De urgentie van het biodiversiteitsverlies, klimaatcrisis,… maken dat we nooit genoeg helpers
hebben. We zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe
vrijwilligers om onze werking te versterken.

VOOR WELKE CONCRETE TAKEN IN DE REGIO
ZOEKEN WIJ NIEUWE VRIJWILLIGERS?
Natuurgebieden in
Zuid-West-Vlaanderen helpen uitbreiden: meezoeken
naar gronden die te koop
zijn, mee helpen zoeken naar
centen om deze aankopen te
kunnen doen.

Ben je sterk geïnteresseerd in bepaalde diersoorten of soortgerichte
acties? Wij kijken samen met jou uit
waar je best terecht kan.

Meehelpen aan het natuurbeheer van een
natuurgebied in je buurt, of trekker worden
van een vrijwilligersploeg

Vrijwilligers op een vergadering ter voorbereiding van
een evenement in natuurgebied van Escanaffles
© Kristina Naeyaert

Tijdschrift Klimop: nalezen en/of
schrijven van artikels voor in Klimop - zoek je mee naar advertenties
voor in Klimop?

Opvolgen van het beleid in Zuid-West-Vlaanderen rond
heel diverse thema’s: van natuur over klimaatverandering, van
bosuitbreiding tot windmolendossiers...

Promotieteam versterken: via allerlei kanalen helpen om promotie te voeren voor
onze aankopen, onze vrijwilligerswerking,
ledengroei of ben je meer thuis in layouten?

Handige handen: wil je graag klusjes en kleine
herstellingen uitvoeren, nestkasten plaatsen...

Of wil je helpen in doorgeven van
kennis via natuur- en milieu-educatie?

Iedereen heeft talenten en kan wellicht wat tijd maken. Als je meer wil weten over een concrete taak
maken we graag tijd voor een vrijblijvende babbel.
Wij zullen je graag introduceren bij het juiste team
of afdeling. Bij enkele specifieke taken kan je ook
een vrijwilligersvergoeding bekomen.
Neem contact op met hans@natuurkoepel.be

NIEUWE WEBSITE ONLINE!
Natuur.koepel heeft een nieuwe website. Op www.
natuurkoepel.be ontdek je alles over de werking van
Natuurpunt, Velt en JNM in de regio. Je vindt er de natuurgebieden in je buurt, je kan de Klimop online lezen en
je vindt meer achtergrondinfo over de beleidsdossiers die
we opvolgen. Ook de vele activiteiten die onze vrijwilligers organiseren staan er netjes opgelijst.
www.natuurkoepel.be
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CURSUS NATUURGIDS OP
TOPSNELHEID
CURSISTEN NATUURGIDS RONDEN EERSTE JAAR AF
NICO DE SMET

Voorstelling van de projectwerken in de Kleiputten
© Kristina Naeyaert

De cursisten op bezoek bij
Renata Bruggeman
© Trees De Prest
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Met een zeer verscheiden groep van 25 jonge tot minder jonge natuurvrienden zijn we in september 2018
gestart aan de cursus natuurgids. Sommige hadden al
wat meer voorkennis dan de andere, maar iedereen
was even enthousiast. Dertig zaterdagen lang stond er
telkens iets boeiends op het programma.
Meestal nam Trees Deprest ons mee op pad: zo kregen we een boeiende uitleg over amfibieën in de Marionetten, trokken we naar de Gavers om waterdiertjes
te scheppen en te onderzoeken onder de microscoop,
ontdekten we de eerste tekenen van de lente in de
Kleiputten en leerden we alles over de bomen en hun
toepassing in Bergelen. Telkens aangevuld met interessante weetjes over wat ons pad kruiste.
Regelmatig zochten we het ook wat verder: we gingen
de voorjaarsbloeiers ontdekken in Ename, we leerden
het landschap lezen bij het Kluisbos, trotseerden de
wind om de wintergasten te spotten in de Uitkerkse
polders (de blauwe kiekendief die recht op de kijkhut
kwam aangevlogen!), leerden de vegetatie in de duinen
van De Panne kennen en ontdekten de orchideeën in
Moen.

Moet er gezegd worden dat ons enthousiasme elke
week groeide? Onvergetelijk was de avondles waarbij
we tot laat samen nachtvlinders determineerden;
de bleke grasworteluil, de paardebloemspanner, de
buxusmot, zelfs de huismoeder kwam langs. Even memorabel was de zaterdagmorgen toen we ’s morgens
vroeg uit de veren moesten om de eerste vogelgeluiden te leren herkennen, gevolgd door een gezellig
ontbijt.
Nee, we gingen niet telkens op stap. Soms bleven
we binnen en kregen we boeiende lessen: biodiversiteit, ecologie, natuurbeheer, plantenkennis, habitats,
biotopen…
Maar met kennis ben je niets als je ze niet kan delen.
De bedoeling van de cursus is de kennis over te
brengen, dus kunnen lessen methodiek niet ontbreken:
hoe sta je voor een groep, welke werkvormen zijn er
en hoe pas je die toe, wat doe je best en wat absoluut
niet. Daarbij kwamen er de praktische opdrachten, die
soms wel voor wat stress zorgden (hoe maak je een
spel voor 65-plussers over klimaatopwarming). Maar
met eigen inzet en wat hulp lukt dat dan toch wel.
Een rode draad doorheen het jaar is het projectwerk.
Alleen, met een collega, of in een groepje maak je zelf
‘een groene activiteit’. In de loop van de cursus worden de groepjes gevormd en gaat iedereen aan de slag.
De laatste les stelden we onze projecten aan elkaar
voor. Een diverse groep en dus een zeer divers aanbod
van leuke projecten: een beleveniswandeling, een
filosofische wandeling, bushcraft rond de 4 elementen,
natuurspel rond de koekoek, studies van een natuurgebied tot een familiezoektocht.
En nu? Nu begint het pas. We hebben geleerd dat de
natuur vol kleine en grote wonderen zit. Aan ons om
zo veel mogelijk ogen te vinden die ze willen zien.
Een grote dank aan Trees, Wout, Guy en Anke
begeleiders natuur- en milieueducatie van Natuurpunt- CVN en provincie West-Vlaanderen voor deze
boeiende cursus.

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

SAMEN VOOR EEN
GROENERE REGIO

OPNIEUW SUCCESVOLLE VERKOOPACTIE
VAN BOMEN EN STRUIKEN

Het is ondertussen een begrip geworden in Zuid-West-Vlaanderen.
De actie “Maak het groener” van
Natuur.koepel. Met die actie willen
we de inwoners uit de regio aanzetten om hun tuin aan te planten
met inheemse bomen, struiken en
fruitbomen. En die aanpak werkt.
Meer dan 90 gezinnen bestelden
dit jaar hun plantgoed, alles samen
goed voor 5000 planten. Nieuw
dit jaar was het uitgebreide aanbod
klimplanten waarmee Natuur.
koepel het gevelgroen in de stad

verder wil promoten. Want een
groene stad is een aangename stad!
De verkoopactie bracht ook 3500
euro in het laatje dat integraal zal
besteed worden aan natuuraankopen in de regio. Dubbele winst
voor de natuur dus!
Niet enkel particulieren bestelden
dit jaar via Maak het groener. Zo
was er de gemeente Kuurne die
meer dan 1000 bomen en struiken
bestelde voor een aanplant in het
Sportpark. Ouders en grootouders
van kinderen die de laatste 3 jaar

werden geboren, kregen de kans
om te helpen planten. En ook
het Guldensporencollege Kaai in
Kortrijk bestelde plantgoed om
hun terrein verder ecologisch aan
te kleden. Er komt een brede haag
van bessendragende struiken, die
overgaat in een vogelbosje. Bovendien komt er een mussenhotel met
tientallen nestjes, een wilde bloemenweide voor vlinders en bijen,
een insectenhotel en een bijenkast
voor honingbijen. Top!
Deze verkoopactie is enkel mogelijk dankzij de hulp van velen.
Zo zijn er de leerlingen van het
Provinciaal Technisch Instituut uit
Kortrijk die de pakketten netjes
samenstellen. Of de vele vrijwilligers van Natuurpunt die helpen bij
het uitsorteren van de pakketten
of één van de 3 verdeellocaties
bemannen. Bedankt ook aan Constructief om het plantgoed rond te
voeren en aan het Stadlandschap
Leie en Schelde voor de ondersteuning!
Wil jij in 2020 ook je inheems
plantgoed bestellen? Stuur een
mailtje naar info@maakhetgroener.
be en je ontvangt een bericht van
zodra bestellen mogelijk is.
Meer info: www.maakhetgroener.be

↖ Bert Herrewyn en Emmanuel
Desmet met op de achtergrond
leerlingen van het Guldensporencollege
© Elisabeth Sinnaeve
↙

Trotse ouders aan het
aanplanten in Kuurne
© Johan Staelens

↓ Vrijwilligers aan het werk in
de serre
© Kristina Naeyaert
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EEN DUURZAME OPEN
BEDRIJVENDAG
MAARTEN TAVERNIER

Bart Vansevenant
© Kristina Naeyaert
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Natuur.koepel nam dit jaar deel aan de Open Bedrijvendag. ‘Hoezo, jullie zijn
toch geen bedrijf ?’, hoor ik u denken. Inderdaad, het was ook onrechtstreeks.
Natuur.koepel was op vraag van Voka met een stand aanwezig in hun bedrijfsgebouw. Voka is zowel de organisator van de Open Bedrijvendag, als deze editie
zelf deelnemer met de West-Vlaamse hoofdzetel op het Kennedypark in Kortrijk.
Het thema dit jaar van de Open Bedrijvendag was ‘Duurzaam ondernemen’.
Toen Voka op zoek was naar partners om rond dit thema te werken, kwamen ze
bij Natuur.koepel terecht. Een goede keuze, want samenwerking met bedrijven
die voorop lopen op vlak van duurzaamheid, dat proberen wij al langer te doen.
Er zijn regelmatig bedrijven die van ons de Klimop.award krijgen, en met Alpro
en Boss Paints hebben wij een structurele samenwerking. Er was al een brochure
specifiek voor bedrijven die natuur in Zuid-West-Vlaanderen willen ondersteunen
in opmaak (zie kaderstukje), dus we konden deze zeker goed gebruiken op deze
dag. Allemaal goede redenen voor een gesprek met Bart Vansevenant, manager
belangenbehartiger bij Voka West-Vlaanderen.

Klimop: vanwaar de keuze voor
dit thema?
Bart: Wij merken bij bedrijven
een steeds groeiende aandacht
voor de verschillende aspecten van
duurzaamheid, zowel ecologisch
als sociaal. Het is in economische
middens zeker geen voorbijgaande
hype. Steeds meer ondernemers
beseffen dat een bedrijf hier
aandacht moet aan besteden, dat
de toekomst van de planeet ook
hun verantwoordelijkheid is. En
dat is ook omwille van economische redenen belangrijk. Wil je
als onderneming, zeker in onze
West-Vlaamse krappe arbeidsmarkt, nog aantrekkelijk zijn voor
jonge medewerkers, dan moet
je dit ernstig nemen. ‘Employee
branding’, om de Engelse term te
gebruiken, is nodig.

Klimop: hoe werken jullie rond
duurzaamheid?
Als Voka ondersteunen wij bedrijven die daar werk willen van maken. Wij richten het Voka Charter
Duurzaam Ondernemen (VCDO)
in, een jaarlijks certificatensysteem
die bedrijven doelgericht rond
duurzaamheid laat werken. Er zijn
in West-Vlaanderen momenteel
een 50-tal bedrijven die deelnemen. West-Vlaanderen is trouwens
in Vlaanderen een pionier geweest
hiervoor, eerst met het Milieucharter, dat daarna een breder
duurzaamheidscharter geworden
is, rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable
Development Goals). Bedrijven
die deelnemen, moeten -naast
uiteraard het respecteren van alle
relevante wetgeving- een actieplan
opstellen om duurzaam ondernemen proactief te integreren in het
bedrijfsbeleid. De beoordeling van
de bedrijven gebeurt door een evaluatiecommissie. De deelnemers
zijn meestal de voorlopers in een
bepaalde sector, en door aan die
goede voorbeelden ruchtbaarheid
te geven, is het de bedoeling ook
andere bedrijven te inspireren.
We zijn uiteraard ook zelf deelnemer, en naast de acties die we
voor in ons bedrijf zelf, proberen
we ook ruimer in de omgeving na
te denken over wat beter kan. Zo
willen we graag het grasveld naast
ons kantoor, in gedeelde eigendom

met Leiedal, wat biodiverser maken. En we denken erover na om
autodelen te introduceren op het
Kennedypark.
We werken ook meer en meer
met verschillende actoren in de
samenleving, niet alleen met bedrijven. Een draagvlak voor projecten
is belangrijk, en dan volstaat het
niet meer om de wensen van
ondernemers naar de overheid te
vertalen. In verschillende concrete
dossiers zitten we bijvoorbeeld ook
met natuurverenigingen aan tafel.
Klimop: wordt deze evolutie
voldoende ondersteund door de
overheid?
Bart: Er zijn veel thema’s die op
basis van de wetgeving evolueren,
maar soms merken we bij bedrijven
meer sense of urgency dan bij de
politiek. Zo pleiten wij bij Voka
bijvoorbeeld voor de invoering van
een kilometerheffing. Misschien niet
populair (het werd door de vorige
Vlaamse regering in het klimaatplan ingeschreven, maar kort voor
de verkiezingen onder druk van
de publieke opinie afgeserveerd,
nvdr), maar noodzakelijk om de
vele files aan te pakken. Die zorgen
voor tijdverlies, maar hebben ook
een erg negatieve impact op de
luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Terug naar de Open Bedrijvendag zelf. We bezochten (net als
een 400-tal andere bezoekers)
uiteraard ook zelf het gebouw
waar we te gast waren. Er werd
niet alleen uitleg gegeven over de
werking van Voka, maar er werd
vooral een forum gegeven aan een
aantal startende ondernemers die
met duurzaamheid bezig zijn. Heel
interessante en soms verrassende
initiatieven zaten daartussen.

MILIEU & BEDRIJVEN

Een overzicht:
- Juunoo zag er ons meest
vernieuwend uit. Het bedrijf ontwikkelde een 100%
herbruikbaar systeem om
tussenwanden te bouwen.
Een circulair alternatief
voor de klassieke gyprocwanden. Een metalen
frame dat in elkaar klikt
en in hoogte instelbaar is,
vormt de basis en kan op
verschillende manieren
afgewerkt worden, ook
zonder schroeven. Krijgt
het gebouw een andere bestemming of is een andere
inrichting noodzakelijk: de
wand wordt gedemonteerd
en kan elders opnieuw
gebruikt worden. In eerste
instantie richten ze zich
tot bedrijven omwille van
de grotere volumes, maar
later volgt misschien de
particuliere markt.
- Lunchlocal wil bedrijven
gezonde lunchformules
aanbieden. De bedoeling is
om 1 of meerdere keren
per week van de lunchpauze een gezamenlijk, sociaal
en gezond moment te
maken, anders dan de klassieke broodjes of andere
snacks. Gezondheidscoach
Cathy Jansens gebruikt

daarvoor lokale producten,
seizoensgebonden, licht
verteerbaar, en meestal
vegetarisch. We mochten
ook proeven, en kunnen
dus bevestigen dat het een
aanrader is.
- Blozoen is een producent
van speciaal ontwikkelde
zonnecollectoren voor het
opwarmen van zwembaden
en zwemvijvers. Met een
minimaal verbruik wordt
een maximaal rendement
gehaald. Een zwembad in
de eigen tuin is waarschijnlijk niet de meest duurzame
keuze, maar als je die toch
zou hebben, is een duurzame manier van opwarmen
aan te bevelen.
- Met Sura Impact wil Sofie
Rapsaet bedrijven helpen
om zoals ze zelf zegt ‘duurzaamheid te injecteren tot
in de kern van de organisatie’. Bedoeling is om op
een participatieve manier
innoverende en originele
projecten op te zetten die
een verschil maken én opbrengst genereren. Ideaal
voor bedrijven die willen
meedoen aan het VCDO,
lijkt ons.

- E-luse is een nieuw
studiebureau dat een aantal
energie- en milieugerelateerde diensten aanbiedt,
zoals energie-audits,
energieprestatiecertificaten en onderzoeken naar
alternatieve energie. De ‘E’
in de naam verwijst naar de
3 pijlers van duurzaamheid:
Environment, Economics
en Ethical (milieu, economie en sociaal aspect).
En dat brengt ons bij de laatste
vraag voor Voka.
Klimop: hoe kwamen jullie bij
deze starters terecht?
Bart: de begeleiding van startende
ondernemers op maat is één van
onze belangrijke activiteiten. Het
is dus niet vreemd dat wij die bedrijven kennen. En het is ook niet
vreemd dat veel van die starters
met duurzaamheid bezig zijn. Het
is een manier om het verschil te
maken met wat klassiek aangeboden wordt, en er een succesvol
businessmodel rond te bouwen.
Het is de richting van de toekomst.
Meer info: www.voka.be - www.juunoo.com - www.lunchlocal.be - www.
blozoen.com - www.sura-impact.be
- www.e-luse.be

ALS BEDRIJF NATUURPUNT STEUNEN?
Bedrijven zetten zich meer en meer in om duurzaam te ondernemen.
Dat ze hierdoor ook aantrekkelijk worden voor de consument en de
geëngageerde werknemer is mooi meegenomen. Duurzaamheid en
milieubewustzijn gaan steeds zwaarder doorwegen in de beslissing
van waar iemand wenst te gaan werken.
Maar ook onze vrijwilligers zijn ondernemers. Zij kopen natuurgebied aan, zoeken de centen, richten het gebied in en zowrgen voor
een goed beheer. Dankzij hen heeft Zuid-West-Vlaanderen toch
wat te bieden op vlak van natuur.
Een samenwerking tussen Natuurpunt en bedrijven is voor beiden
positief. Ontdek in onze bedrijfsfolder op www.natuurkoepel.be/
bedrijven hoe jouw bedrijf kan meewerken aan dit natuurverhaal!
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Burchtbewoners
Sommige beestjes zien het groots. ‘Euh, excuseer, een hol? Ik woon dus wel in een burcht, hoor.’ Je hebt
er vast al eens van gehoord, van zo’n ondergronds gangenstelsel met kasteelallures. Zelfs aparte toiletkamertjes zijn
binnen voorzien - in mensentermen pas vanzelfsprekend sinds de 20e eeuw. Nog redelijk fancy, dus.
Maar ken je ook hun edele bewoners? Sommigen wrijven binnenkort de winterrust uit hun ogen. Anderen zijn amper
thuis doordat ze al eens graag een zwemmeke doen. Nog anderen zijn het graven bijna verleerd en worden liever
huisdier… Test hieronder je kennis!

JOKE LIBBRECHT

verbind de pootafdruk met het juiste graafdier

(bron: jnm.be)

das

A

Quiz

1
2

Hoe oud kan een vos worden?

B

otter

konijn

3

C

O 8 jaar
O 12 jaar
O 20 jaar

Wat is het lievelingskostje
van de das?
O kevers
O muizen
O regenwormen

Welke burchtbewoner houdt
de langste winterslaap?

4

vos

D

O marmot
O das
O konijn

Hoe lang kunnen de tanden
van een bever worden?
O 10 cm
O 25cm
O oneindig

De otter is pas sinds kort
‘officieel’ terug in België.
Weet jij sinds wanneer?
O 2006
O 2011
O 2017

Waar komt het konijn
oorspronkelijk vandaan?
O USA
O Spanje
O China

Pootafdruk: 1C - 2B - 3D - 4A
Quiz: 12 jaar - regenwormen - marmot oneindig, ‘bijslijpen’ door knagen - 2017 - Spanje
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SOL SU

Wist je dat

• Een vos er prachtig uitziet, maar klinkt als
een kraai met keelontsteking? Beluister zelf
het geluid via soundcloud.com!
• Sommige burchten, net zoals hun stenen
soortgenoten, wel honderden jaren kunnen bestaan? Vooral dassen zijn goeie huisbewaarders.
• Konijnen echte speel…euh…vogels zijn? Hang
eens een tennisbal omhoog aan een touwtje;
binnen de kortste keren hotst en botst het beestje
er als een dolle tegenaan.
• Bepaalde dieren het graafwerk door een ander
laten opknappen? De vos neemt zonder verpinken
andermans burcht in. Sympathiek is wel anders.

Met de kids de natuur in!
VOGELS KIJKEN OP 200 METER VAN DE KERKTOREN - DEERLIJK
Naar aanleiding van het grote vogelweekend organiseren we een voormiddag vogelplezier voor groot en klein.
Verrekijkers en telescopen zullen opgesteld staan in onze pop-up observatiehut om de gevleugelde bezoekers
van onze voedertafels te beloeren. Vanaf de kijkwand aan de grote vijver kunnen watervogels van zeer dichtbij
worden geobserveerd, dit allemaal onder begeleiding van lokale vogelexperten. De hele voormiddag kunnen
de allerkleinsten een voederpakketje voor onze tuinvogels in elkaar knutselen en meenemen naar huis. Deze
activiteit is gratis, u hoeft niet op voorhand in te schrijven. Wij kijken er naar uit jullie wegwijs te maken in ons
plaatselijk vogelbestand...
WANNEER Zaterdag 25 januari van 9.00 u. tot 12.00 u.
WAAR Wijmelbroek, Pontstraat 59, Deerlijk
ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Gaverstreke
INFO Patrick De Clercq (0475/86 56 66 of info@fotografiepatrick.be)
KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN Gratis deelname, inschrijven is niet nodig
VOGELTELWEEKEND IN KORTRIJK - KORTRIJK
Zak eens af naar de mooie kleiputten tijdens het vogeltelweekend. In
een gezellig kader beloeren we de vogels die ons komen begroeten
aan het grote venster in het NEC De Steenoven. Samen met experten
en uitstekende verrekijkers brengen we de vogels dichtbij! Fascinerend
voor jong en oud!
WANNEER Zaterdag 25 januari van 9.00 u. tot 11.30 u.
WAAR NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Kortrijk
INFO Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN Gratis deelname, inschrijven is niet nodig
WATERDIERTJES EN AMFIBIEËN - WEVELGEM
We gaan op zoek naar kleine diertjes in het water en bekijken ze
onder de microscoop. Met begeleiding door Herman Nachtergaele en
Martien D’hondt.
WANNEER Zondag 5 april van 15.00 u. tot 17.00 u.
WAAR NEC De Rand, Muizelstraat, Wevelgem
ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Wevelgem
INFO Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 of kristina@natuurkoepel.be)
KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN Gratis deelname, inschrijven is niet nodig

Tekeningen dieren en pootafdrukken: Jasper de Ruiter
(www.tringa-paintings.nl).
Cartoon: www.lectrr.be
Foto: Vos, Francis Pattyn

LEER HENGELEN - WEVELGEM
Samen met visserijbioloog Pieterjan Verhelst
leren we hengelen in de Oude Leiearm in Wevelgem. Deze activiteit is voorbehouden voor
kinderen van 8 tot 14 jaar (ouders mogen komen
helpen). Wij zorgen samen met de hengelclub en
Sportvisserij Vlaanderen voor aangepast materiaal. Vlug inschrijven is de boodschap want het
aantal hengelaars is beperkt.
WANNEER Zaterdag 4 april van
12.30 u. tot 16.00 u.
WAAR Ingang Leiebos, autostradebrug, trekweg
Wevelgem
ORGANISATIE & BEGELEIDING Natuurpunt Wevelgem
INFO Kristina Naeyaert
(0479/51 43 17 of
kristina@natuurkoepel.
be)
KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN Deelname kost 5 euro/
kind voor leden en 8
euro voor niet-leden.
Inschrijven bij anne.
braet@gmail.com
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Contacteer
info@natuurkoepel.be

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

LYNX HD+

GRENSVERLEGGEND

OFFICIEEL PARTNER

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

VERREKIJKERS | TELESCOPEN | MICROSCOPEN | ACCESSOIRES

www.kite-optics.be

EIGENWIJS

KRUIPSPUL
Ooit komt er tijd, ooit maak ik tijd. Om te leren hoe
de lage woekerplant in de tuin heet – in de Gavers
viel me op dat daar hetzelfde ‘kruipspul’ groeit als bij
ons.
Of om de wetenschappelijk verantwoorde naam op
te zoeken van de kevertjes die we op de terugweg
van school zagen, voortkriebelend op een verkeersbord. Ze waren met twee: de kleinste plakte met zijn
achterwerk aan de grootste. Kleefkevers zijn dat, zei
ik tegen de zoon. Zijn vierjarig brein besloot dat dat
juist moest zijn, want hij had ook al eens ‘kleefmieren’
gezien. Natuurlijk bestaat dat, mama, zeker weten.
Tijd is een lastig beest om te vinden. Eens je het te
pakken krijgt, moet je het dan ook nog zien vast te
houden, dat glibberige, ongrijpbare ding. Zeldzaam
en kostbaar, want iedereen lijkt er te weinig van te
hebben. Behalve leukerds die beweren dat ‘geen tijd
hebben’ eigenlijk een flauwe smoes is. Je kan perfect
staan mediteren op één been, terwijl je met je andere
grote teen de kom verse quinoasalade omroert, je aan de telefoon
hangt met de tandarts om de
afspraken voor drie jaar
ver te boeken, je met

De bloem van haagwinde, een typische
woekerplant

één oog je favoriete serie bingewatcht en met het
andere in de gaten houdt of je jongste nog niet uit de
zetel is gedonderd. Als je het maar ècht wilt. Toch?
Ik laat me zo’n dingen graag wijsmaken. Ze sluipen als
kruipspul in mijn hoofd, en ik merk het pas als dat er
langs mijn oren terug uitkomt. Of tot ik anderen zie,
met dezelfde uitsteeksels. Tijd om even op de rem te
gaan staan, vooral blijven ademen, een toerke gaan
doen in de Gavers. En wat uitsteeksels terugsnoeien:
bij ons kwam dat neer op herverdelen. Bleek dat ik
mijn bloedhekel aan strijken nog nooit luidop had
uitgesproken (wat me redelijk onwaarschijnlijk lijkt).
En hij nog nooit zijn ergernis over het gras afrijden.
De boel omwisselen bleek de simpelste oplossing
ooit: ik tevreden om buiten te zijn, hij content met de
tv bij dat strijkijzer.

JOKE LIBBRECHT

Zoonmans heeft intussen besloten dat meisjes en
grasmachines ook best samengaan. De kleefkevers
blijven we nog even zo noemen.
Nu alleen nog thuis gaan vertellen dat we vanaf nu
met Bye Bye Grass meedoen.
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REFLECTIES

PARADIJSELIJKE NATUUR, DUIZELINGWEKKENDE DIVERSITEIT
ERIK COOMAN

Kanariepietje
© Vera Polfliet
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Vele jaren geleden, toen we nog
jong waren en men ons nog durfde
groene jongens en meisjes noemen, werden we gegrepen door
de magie van de natuur. Als een
magneet werden we aangetrokken
tot plantjes en beestjes in onze
leefomgeving, en kregen we ook
stilaan voeling met die wonderlijke natuur op andere mooie
wilde plekjes van onze planeet:
acacia’s op de savanne in Afrika,
reuzensequoia’s in Californië,
ondergesneeuwde berkenbossen
in Scandinavië en ga zo maar door.
Wij waren daar helemaal niet
geweest, maar de prentenboekjes
die we in handen kregen, deden
ons wegdromen.
Later geraakten we in de ban van
denkers en doeners als Henry
David Thoreau, met citaten als: “I
wish to speak a word for Nature, for
absolute Freedom and Wildness, to
regard man as an inhabitant, or a
part and parcel of Nature”. (Ik wens
me uit te spreken voor de Natuur,
voor totale Vrijheid en Wildheid,
om de mens te beschouwen als
een inwoner, of een intrinsiek
onderdeel van de Natuur), en “In
wildness is the preservation of the
world”.

Dat laatste vatte het voor mij
samen; die inspirerende sublieme
woorden: In wildheid ligt het behoud en de redding van de wereld,
er valt veel over te zeggen. Maar
nu even niet.

ONGEREPT?
We zijn opgegroeid met begrippen
als “ongerepte natuur” maar dat
was een halve eeuw geleden ook
al niet meer zo. Enkel de algemene
perceptie wees in die richting. Er
was toen ook zo weinig informatie
beschikbaar en al zeker niet op
mondiaal niveau. Vele voortrekkers
in de natuur-en milieubeweging
registreerden toen al de verdwijning of degradatie van unieke
landschappen en biotopen. Men
voelde toen al aan dat het fout
aan het lopen was. De onzalige
term “ongerepte natuur” wordt
nu nog altijd gebruikt, soms door
goedbedoelende ongeïnformeerde
mensen, maar ook door groepen
die er belang bij hebben om de
goegemeente in slaap te houden.
Als het over milieu en natuur gaat,
dan voel ik mezelf al mijn hele
leven als een kanariepietje dat gas
ruikt in een kolenmijn. Deze metafoor wekt misschien alleen maar de
indruk van machteloosheid, maar
laat ons de vroegere inspanningen
voor het natuur- en milieubehoud
ook niet minimaliseren. We leefden
nog volop in het vooruitgangstijdperk en als “natuurbeschermer”
werden we al vlug gelabeld als
“wereldvreemd” of “geitenwollensokkendragers”. “Konden we
ons niet beter met nuttiger dingen
bezighouden?” Wie opkwam voor
meer maatregelen voor het milieu
en het vrijwaren of uitbreiden van
natuurgebieden, kreeg vaak ronduit
vijandige respons. Als vrijwilliger
overkwam ons dat als we tussen
de professionals van belangengroepen zaten in talloze milieuraden en
commissies ruimtelijke ordening.
Wij hebben ons vaak vastgereden
in discussies over plannen die op

zichzelf waardevol waren en een
stap vooruit hadden kunnen zijn,
zoals de Groene Hoofdstructuur.
We waren als “groene jongens
van toen” onze tijd ver vooruit en
zeker niet blind voor natuur- en
milieuproblematieken die op ons af
kwamen. In deze Klimop verscheen
bijvoorbeeld vijfentwintig jaar geleden al een artikel met als kop “Het
stille sterven van bossen” (over
zure regen en bossterfte).
Wat onze generatie hier in de
streek vooral kenmerkte, was
de uitbouw van de plaatselijke
natuursector: het uit de grond
stampen van lokale natuurverenigingen en afdelingen. Met begeleide
natuurwandelingen, de overdracht
van natuurkennis via vorming en
cursussen, hebben we bij velen
liefde en een groot hart voor de
natuur opgewekt. De inzet van
die oude garde “groene senioren”
heeft in onze regio ook de weg vrijgemaakt voor de eerste aankopen
van natuurgebieden, nu al bijna een
kwarteeuw geleden. Er is ondertussen bij de mensen al veel meer
draagvlak ontstaan.

MAAR TOCH
Waar staan we nu? De bewustwording zit in een stroomversnelling,
mede door de weerextremen
veroorzaakt door de klimaatverstoring. Tot voor kort stond onze
samenleving er niet bij stil: insecten
op uitsterven, uitgeputte bodems
door milieubelastende voedselproductie, schaarser drinkwater,
leegroof oceanen, hittefenomenen.
Er waren de laatste decennia nochtans voldoende wetenschappelijke
rapporten die ons hadden moeten
doen handelen als een goede
huisvader (het voorzorgsprincipe).
Maar neen, liever de citroen helemaal uitpersen. De wetenschappelijke naam van onze soort, homo
sapiens (de wijze mens), doet ons
toch wel wat veel eer aan. De
Britse filosoof John Gray spreekt,
provocerend, over de Homo

REFLECTIES
rapiens (de roofzuchtige mens). Een
andere variant die circuleert, is Homo
ecophagus (de mens die zijn leefmilieu
opeet).
Er is dus veel te weinig substantieels
gebeurd. Zijn ook wij te veel met
de mooie dingen in de natuur bezig
geweest en hebben we te weinig
gewogen op de milieuproblematiek?
Hadden we wel meer kunnen doen?
David tegen Goliath? Jonge mensen zoals Greta Thunberg, maar ook nieuwe
actiegroepen zoals Extinction Rebellion
zetten druk op de ketel. Klimaatconferenties volgen elkaar op; de goede
voornemens zijn niet uit de lucht. Maar
op het terrein gaat het onverbiddelijk
de verkeerde kant op.

BEZWERINGSFORMULES
Hoe gaan we hiermee om? Heel
divers, zo blijkt. Van defaitisme tot
lichte wanhoop en hou-er-de-moed-in.
“Optimism is a moral duty”. We lezen
het en horen het overal zeggen.
Zelf hoor ik liever het gedicht “Hoop”
(1936) citeren van Vaclav Havel, met
als eindverzen:
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is
onafgezien van de afloop,
het resultaat.
Enkele jaren geleden mailde ik over dit
thema met Frans Dejonghe, de overleden natuurpionier uit de streek. Ook
Frans bediende zich van een quote en
het typeerde zijn herkenbare strijdvaardigheid: “Men hoeft niet te hopen om
iets te ondernemen, noch te slagen om
te volharden” (Willem de Zwijger).

EEN ECOLOGISCHE
UTOPIE. HAALBAAR?
WENSELIJK?
Ton Lemaire is een Nederlands antropoloog, cultuurfilosoof, groen denker
en auteur van vele boeken zoals “De
filosofie van het landschap” en “Met
open zinnen: natuur, landschap, aarde”.
Zelf heeft hij zich ooit ecologische
vluchteling genoemd. In één van
zijn werken beschrijft hij wat hij een
ecologische utopie noemt. Het zou de
belangrijkste elementen uit de socialistische/anarchistische en de ecologische
traditie verenigen. Om naar de maat
van de aarde te leven, zou de bevolking
moeten afnemen en het proces van
de verstedelijking omgedraaid moeten
worden. Kleine, vrij besloten gemeen-

schappen met een laag technologiegehalte en voorzien van grote tuinen
leven dicht bij de natuur met uitgebreide wildernissen.
De auteur is er zich van bewust dat
deze “ecotopia” vooralsnog alleen
in zijn verbeelding bestaat. Hij is
zelf sceptisch dat je een trendbreuk
kunt realiseren in een democratische
samenleving. Dit is geen pleidooi voor
ecofascisme, stelt hij. Hij vindt het wel
noodzakelijk de hierboven geschetste
“ecotopia” te stellen tegenover de
waanzin van onze huidige wereld. In
flagrante tegenstelling tot onze gebruikelijke praktijken is een eenvoudig,
sober en elementair leven wenselijk,
dicht bij de aarde.
Utopieën zijn vaak te mooi om waar
of realiseerbaar te zijn. Toch vind ik
de laatste zin van Lemaires betoog
terecht. Een eenvoudig leven dichtbij
de aarde, precies hetzelfde als wat
ik hoorde van een (pragmatische)
boeddhist: “have a simple life”. Doen
wat goed is en wat moet gedaan
worden. Er zijn gelukkig inspirerende
voorbeelden te over: jonge, startende
bio-boeren, een project als Faja Lobi
over herbebossing in Congo (Klimop
2019, Nr. 4). We wéten wat ons verder te doen staat: een leefbare planeet
achterlaten, met nog wat sublieme
wilde natuur.

ENTDAG

Fruitwerkgroep Velt
Wevelgem Menen biedt
een entdag aan.
Zondag 8 maart 9-17 uur
Doorlopend
- entbeurs
- workshop enten (telkens max 12 personen)
09.00 uur
10.30 uur

Deze entles gaat door in de tuin van Dieter Dewitte Nieuwstraat 135 - 8560 Wevelgem
(niet aanbellen, volg de bordjes om tot in de tuin te komen).
Inschrijven (workshop) en bijkomende info vind je via
- dewittedieter@yahoo.com
- https://beweegt.velt.be/wevelgemmenen

Afdeling Wevelgem Menen

14.00 uur
15.30 uur
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Contacteer
info@natuurkoepel.be

Dé speciaalzaak voor al uw
optische instrumenten
Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be
Natuurkijkers.be is een merknaam van
Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

www.dekringloopwinkel.be

Bestel via onze WEBSHOP!
www.natuurkijkers.be
Met gratis verzending.

Verrekijkers, telescopen, sterrenkijkers, microscopen, loupes, ...
Demonstraties op aanvraag

Contacteer
info@
natuurkoepel.
be

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

VOGELS IN ONZE STREEK
WINTER 2018 - 2019

DE HIGHLIGHTS VAN EEN SEIZOEN VOGELS KIJKEN IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

Dit artikel is een korte samenvatting van wat tijdens een seizoen werd gezien in onze streek. Het gaat hier enkel om zeldzaamheden of uitzonderlijke aantallen. De tekst heeft niet de ambitie volledig te zijn. Wie de volledige overzichten wil zien, kan terecht
op ons eigen regioscherm van waarnemingen.be: vwgzwv.waarnemingen.be. Zet gerust ook jouw waarnemingen op die website.
Zowel opmerkelijke gegevens als waarnemingen van algemene soorten zijn er welkom, van aalscholver tot zwarte mees.
Een roodkeelduiker liet zich
tussen 22/11 en 6/12 mooi zien
op de Schelde in Avelgem. Een w.
nonnetje overwinterde op de Gaverplas. Op 16/2 vloog een grote
zaagbek r. W. over de Oude Leie
in Bavikhove. Opmerkelijk vorige
winter waren enkele groepen
overvliegende kleine rietganzen
(51 r. W. over Gullegem (1/1),
een 200-tal over de Gavers en 137
over Waregem (2/1).
Op 3/12 vloog een lepelaar r.

Z over Marke. Er werden max. 4
overwinterende roerdompen
genoteerd in de Gavers.
Tussen 13/11 en 15/01 werd
verschillende malen een velduil
waargenomen in de regio Helkijn,
Spiere en Sint-Denijs. Ook in Heule
(r. ZW op 19/11) en Kooigem
(17/12) werd een ex. gezien.
Op 14 en 17/11 trok een havik
r. ZW resp. Over Sint-Denijs en
Kortrijk. Tot 3 baardmannetjes
zaten regelmatig in het riet voor

de kijkhut van het Reservaat van
De Gavers. Van 2/12 tot 16/4
zat een overwinterende hop in
Deerlijk. Een beflijster liet zich op
21/12 zien aan de Oude Spoorweg
in Sint-Denijs. Op 28/12 vloog
een zwarte specht r. ZW over
Kuurne. Aan het stadsgroen Marionetten zat op 30/11 een roepende
goudvink. Op 10/11 werd een
Europese kanarie tp genoteerd
in Aalbeke. Op 17/11 vloog een
ex. over Kortrijk.

THIJS CALU
Betekenis afkortingen:
ex. = exemplaar; kp =
koppel; m. = mannetje;
w. = wijfje; juv. = juveniel
of jong; NO = trek naar
noordoost; ZW = trek
naar zuidwest; r. = richting, tp = ter plaatse. De
ligging van de toponiemen
kan precies nagekeken
worden op www.vwgzwv.
waarnemingen.be. De
regio telt ook een aantal
actieve trektelposten
(Bavikhove, De Gavers
(Harelbeke) en de
Geitenberg (Kooigem). De
resultaten vind je terug op
www.trektellen.nl.
waarnemers: zie www.
vwgzwv.waarnemingen.be

roodkeelduiker - schelde winter 2018
© Francis Pattyn

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

’K HOOR JE WEL,
MAAR IK ZIE JE NIET
NACHTOPNAMES VOGELTREK
EMMANUEL DESMET

De vogeltrek is een fenomeen dat bij
velen tot de verbeelding spreekt en
waaraan menig vogelkijker een flink
deel van zijn/haar vrije tijd besteedt.
Maar een groot deel van dit spektakel
is niet te zien omdat veel zangvogels ’s
nachts op de wieken gaan om overdag
aan de grond bij te tanken. ’s Nachts
is de lucht immers stabieler, is er
doorgaans minder wind en zijn veel
roofvogels niet actief. Die nachtelijke
trek werd tot voor kort om begrijpbare
redenen - een modaal mens duikt dan
meestal onder de veren - maar weinig
gevolgd, maar daar komt stilaan
verandering in. De technologische vooruitgang laat ons immers toe om via
gps-trackers en geluidsopnames deze
nachtelijke migratiegolf te volgen. Wij
gingen op de koffie bij twee pioniers
van dit nachttrektellen in onze regio:
Free Claerbout en Ignaas Robbe.

DE OPENBARING
VAN DE NACHTTREK
Kwak, roerdomp, woudaap,
zomertaling, smient, kwartel,
dodaars, purperreiger, waterhoen,
meerkoet, zilverplevier, bontbekplevier, wulp, regenwulp, bosruiter,
tureluur, bonte vliegenvanger,
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boompieper, ortolaan, kolgans,
kraanvogel… Het soortenlijstje dat
Free en Ignaas na amper één najaar
opnemen kunnen voorleggen is
ronduit imposant. En dan is de
locatie van waarop ze hun nachtopnames maken nog niet eens
uitzonderlijk te noemen. Beide
heren wonen in verstedelijkt gebied
langs de Leievallei, de ene in Kuurne, de andere in Heule. Allebei zijn
het trektellers die op de website
trektellen.nl in Nederland de hype
zagen opkomen van het nachttrektellen en zich afvroegen: wat zou er
bij ons zoal passeren ’s nachts? Een
ware openbaring zo bleek.
“Ik kon mijn oren niet geloven na
mijn eerste nachtopname op 21
juli,” aldus Ignaas. “Ik vond zowaar
de roep van een woudaap op mijn
toestel. Een woudaap over mijn
tuin in Heule! Ik dacht dat iemand
mij in de maling aan het nemen was
en in het midden van de nacht een
roepende woudaap was komen
afspelen aan onze achterdeur. Maar
algauw bleek dat ook Free en Tom
(Gheskiere nvdr) mooie krenten
boven hun tuin hadden, waarvan
we geen flauw benul hadden dat
die passeerden.”

Free: “Ortolaan bijvoorbeeld,
die hadden we alle drie vrij snel.
Toch wel een soort die je sporadisch ziet in het najaar bij ons. In
het begin is het natuurlijk zoeken
om de soort op naam te brengen
en heb je externe hulp nodig van
routinés die via een sonogram de
soort helpen determineren. Maar
er bestaat gelukkig een gespecialiseerde website voor vogelgeluiden
www.xeno-canto.org waar je kunt
rekenen op de hulp van topexperts
als Magnus Robb.”
Ignaas: “Toch heb ik nog een
dertigtal “mystery calls” die nog
niemand voor mij heeft kunnen
determineren. Dit is meestal te
wijten aan de zwakke opname
van het geluid en een onduidelijk
sonogram. Ongelooflijk eigenlijk
hoe je met eenvoudige opnameapparatuur zoveel kunt vastleggen.
Zo’n toestel heeft uiteraard geen
filter voor vogelgeluiden en neemt
alles op dat een kik geeft ’s nachts.
Naast vogelgeluiden hoor je dus
ook achtergrondgeruis uit het
verkeer, je buurvrouw die haar
poes roept, een slecht werkende
straatlantaarn die zoemt, een zoon
die piano speelt…”
Free: “Je baby die ligt te huilen…”
Ignaas: “Gelukkig zitten die geluiden op een veel lagere frequentie
dan de meeste vogelgeluiden.”
Free: “Toch blijft het soms moeilijk. Zo piekerde Tom eens over
een klagend geluidje dat hij twee
nachten op een rij hoorde tot hij
de derde nacht ontdekte dat het
om de remmen van een vrachtwagen ging.”
Ignaas: “En soms ontdek je ook
andere verrassende passanten
door je tuin. Zo registreerde ik
eens een vreemd keffend geluid.
Het bleek om een vos te gaan.
Een vos begod middenin stedelijk
gebied op de rand van Heule en
Bissegem.”
Free: “Soms hoor je ook geluiden
van soorten die je wel kent, maar
die overdag een totaal andere roep
hebben dan tijdens de nachtelijk
trek.

V O G E LW E R KG R O E P
De roerdomp bijvoorbeeld of een
dodaars. Heel erg boeiend dus, al is
er ook een minder kantje aan. Ten
eerste is het frustrerend als je een
soort niet op naam kunt brengen
en je beseft dat het misschien wel
een spetter kan zijn. En ten tweede
kan het erg tijdrovend zijn. Niet
alleen om ongekende soorten
op naam te brengen, maar ook
gewoon om alles te tellen.”
Ignaas: “Zoals die nacht van
5 op 6 oktober… om nooit te
vergeten! Het hele zwerk boven
Zuid-West-Vlaanderen ging total
loss! Een gigantische stroom aan
lijsterachtigen overspoelde ons.
Free, Tom en ik hadden die nacht
samen meer dan 15.500 roepjes
van zanglijsters en zo’n 800 roodborstjes. Als je dan overdag merkt
dat bij het overtrekken van een
groep van 15 zanglijsters je er soms
maar twee hoort roepen, dan
besef je dat de werkelijke aantallen
nog veel hoger liggen. Hoogst
uitzonderlijk! Meteen een verpulvering van het nachtelijke record voor
zanglijsters op trektellen.nl” (zie
bijlage op blz. 22).

HOE HET WERKT!
Ben je ook nieuwsgierig naar de nachtelijke bewegingen boven je huis,
dan heb je deze uitrusting nodig: een geluidsrecorder, een micro (al dan
niet ingebouwd in je geluidsrecorder) met windmof en een programma
voor geluidsverwerking.
Wat de geluidsrecorder betreft moet je rekenen op een budget tussen de 150 en
300 euro. Free werkt met een Olympus LS 12 en legt zijn toestel gewoon op de
tafel. Ignaas gebruikt een Pc M10 van Sony en heeft die net als Tom op een tripod
gezet voor de stabiliteit. Maar er zijn inmiddels recentere toestellen op de markt. Een
windmof (“dead kitten” in het Engels) kost je zo’n 30 euro en dat geldt ook voor een
sd-kaartje van 64 GB. De geluidsoftware van Audacity waarmee je sonogrammen kunt
maken, is niet alleen heel goed, maar bovendien gratis!
Een nachtrekpost registreren doe je gewoon via trektellen.nl. Onder nachtopnames begrijpen we
alle registraties tussen een halfuur na zonsondergang en een halfuur voor zonsondergang. Ieder
vogelgeluidje heeft op een sonogram een typische vorm per soort met een typische frequentie
(zie spectogram). Dat kunnen voor één soort uiteraard meerdere geluiden zijn. Wie vaak opnames maakt, gaat frequente soorten zoals de merel gemakkelijk herkennen.

Free: “Omdat de aantallen zo
uitzonderlijk waren, hebben we
de opname van 14 uur integraal
beluisterd. Normaal gezien bekijken we de sonogrammen per 15
seconden en tellen we de roepjes,
maar omdat het oor nog altijd wat
meer registreert dan een computerspectogram, hebben we auditief

geteld. Nooit meer! Het duurde
tot 27 oktober voor ik uiteindelijk
na herbeluisteren en herbeluisteren
alles geteld kreeg.”

APP VOOR
HERKENNING
VOGELGELUIDEN
Ignaas: “Maar daar zal in de
toekomst verandering in komen!
Dokter Simon Gillings van het
British Trust of Ornithology
werkt aan een programma dat
vogelluiden kan analyseren en
determineren, een soort Shazam
voor trektelgeluiden dus. Hiervoor verzamelt hij zoveel mogelijk
geluiden van overtrekkende vogels
én van geluiden die te verwarren
zijn met vogelgeluiden, zoals de
remmende vrachtwagen van Tom
met goudplevierallures. Hij heeft
een site gemaakt met alle info over
nachtelijke migratie (nocmig.com).
Wij werken er met alle plezier aan
mee.”
Free: “Stel je voor: je hoeft je
nachtopnames maar op je computer in te laden en je weet wat en
hoeveel die nacht gepasseerd is.”
Ignaas: “En het fantastische is: je
kunt gewoon alles verwachten!

↖↖

Elke vogelsoort heeft zijn typisch sonogram

↖ Aantal zanglijsters per kwartier tijdens de nacht van 5-6 oktober in Kuurne. De plotse
daling in de curve is veroorzaakt door het overstemmende geluid van de regen, maar we
kunnen aannemen dat de trek gewoon doorging.
←

Aantal roodborstjes en merels per kwartier tijdens de nacht van 5-6 oktober in Kuurne

23•

FOTOGRAAF IN BEELD
In de reeks in beeld, passeert Danny Deceukelier deze keer de revue. Zijn naam
klinkt je allicht niet onbekend in de oren, want Danny is al sinds de oprichting van natuurpunt een trouwe medewerker van afdeling Zwevegem die zijn neus niet ophaalt
voor een dagje hard labeur in één van onze natuurgebieden. Dat hij oog heeft voor
de schoonheid van de natuur, bewijzen de winterbeelden die we selecteerden.
(Beelden Danny Deceukelier/teksten Emmanuel Desmet)

KOPPIGAARD

Terwijl veel loofbomen noodgedwongen hun bladeren verliezen tijdens de
winter, houdt deze reus zijn welisbaar
bruin geworden bladeren vast tot er in
de lente nieuwe in de plaats groeien.
Deze koppigaard heet dan ook heel
toepasselijk de wintereik. In het uitgestrekte landschap rond de Geitenberg komt deze prachtige gigant die
gemakkelijk honderden jaren oud kan
worden prima tot zijn recht.
(Wintereik – Priesterstraat Sint-Denijs)

RIJPEN IN DE DIEPVRIES

Terwijl een groot deel van een plant afsterft
door vorst, hebben de bessen van o.a.
sleedoorn, Gelderse roos en hondroos net
dàt nodig om rijp te worden en kiemkrachtig
te zijn. Pas daarna zullen vogels er in het vroege voorjaar van smullen en ook dat is een winwin voor zowel plant als vogel: het vruchtvlees
is een prima voedselbron en de pitjes die niet
verteerd zijn, zorgen via de vogelpoep dan
weer voor de verspreiding van de struiken.
(Rozebottel – Oude Spoorweg Moen)

KALE WACHTERS

Als kale wachters, zo staan deze esdoorns in
Grandvalbos zij aan zij te wachten tot de lente
weer hun suikerrijk sap door hun vezels stuwt
(wie kent niet de bekende ahornsiroop van
deze boomsoort?) Als je weet dat deze bomen
ooit gebruikt werden als hakhoutstoof, dan is
hun huidige formatie best imposant te noemen.
Maar de esdoorn reduceren tot een prima
brandstof, zou deze boom oneer aandoen.
Of hoeveel bomen ken jij die het tot nationaal
symbool hebben geschopt? De esdoorn heeft
namelijk zoveel toepassingen in de ambacht en
industrie, dat zijn blad zelfs de vlag van Canada
tooit.
(Esdoorns – Grandvalbos)

HELMEN OP!

Zwammen gaan we automatisch associëren met de herfst, maar ook tijdens andere seizoenen steken
paddenstoelen her en der dapper de hoedjes op. Deze prontige helmmycena’s groeien in bundeltjes
op rottend hout en steken tot diep in de winter hun leerachtige hoedjes door het bladerdek, zoals
hier toen ik ze vond op Kooigemberm. Deze talud is trouwens in eigendom van natuurpunt Zwevegem en bulkt tijdens de lente van de voorjaarsbloeiers. Het bezoeken waard!
(Helmycena’s – Kooigemberm)

V R O U W E N P R A AT

EEN VOGEL VOOR DE KAT

SCARLETT VANUXEM

↓Tamme roodborstjes vallen
nogal eens te prooi aan katten
© Hans Vermeersch
↓↓

Kat met bel

Kat met dode putter

Het is weer winter en dat merk je niet alleen aan de
met kerstballen versierde bomen, ook onze voedertafels krijgen extra aandacht. We willen natuurlijk niet
dat onze gevederde vrienden honger lijden. Daarom
hangen we vetbollen en strooien we rijkelijk met zaden
en pitten, zodat de vogels hun buikjes rond kunnen
eten. Helaas betekent dit in vele gevallen ook dat we
het buffet klaarzetten voor onze teerbeminde Felix,
die van de ene tuin naar de andere loopt om van het
feestmaal te genieten.
Twee Nederlandse juristen zouden dit meteen al aan
banden leggen door katten in hun vrijheid te beperken
via een toegepaste wetgeving. Ze verwezen hiervoor
naar de Europese wetgeving die zegt dat het verboden
is om beschermde diersoorten opzettelijk te doden of
te verstoren. Aangezien dit ook voor Vlaanderen van
toepassing is via het Soortenbesluit, speelde de media
de uitspraak van de twee Nederlanders maar al te
graag uit. Gelukkig voegde onze allengekende bioloog
Dirk Draulans een beetje nuance en relativering toe
aan het hele discours, door te verwijzen naar het
tekort aan onderzoek over de Vlaamse huiskatten en
hun impact op tuinvogels. En met zijn uitspraak: ‘Wij
zijn zelf het drama voor de vogelpopulatie.’ zette hij
hopelijk heel wat Vlamingen terug met de voeten op
de grond.
Nog voor de hele hetze van start ging, werd ik, als
vogelliefhebber maar eveneens als kattenhouder, al
meerdere keren gewezen op het feit dat beide niet
samengaan. Na uitspraken à la: katten eten alle vogels
op, ging ik zelf op onderzoek om te zien wat daar nu
werkelijk van aan is. Het was voor mij dan ook ergens
een geruststelling dat zelfs Dirk Draulans op hetzelfde
probleem stuitte als ik, namelijk dat er geen Belgisch

onderzoek terug te vinden is.
Ik vond wel een recent onderzoek dat de ringgegevens
uit Frankrijk en België gebruikt om na te gaan welke
vogelsoorten gedood worden door katten. Helaas
krijg ik geen toegang tot het volledig onderzoek en
moet ik het stellen met de korte samenvatting. Daaruit
blijkt dat het voornamelijk gaat om zangvogels die
in de winter hun voedsel op de grond vinden of op
voedertafels, zoals roodborst, heggemus en groenling.
Predatie door huiskatten is, volgens deze auteurs, één
van de belangrijkste doodsoorzaken voor tuinvogels
en komt in dezelfde grootorde voor als sterfte door
botsingen met vensters en verkeersslachtoffers samen.
Het onderzoek benadrukt dan ook dat het nodig is
om rekening te houden met katten en hun potentiële
impact op de biodiversiteit in steden. (Pavisse et al.,
2019)
Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want waar je als
kattenliefhebber helemaal niet op zit te wachten, is een
preek over de impact van gedomesticeerde katten op
tuinvogels. De meeste eigenaars van katten zijn zich
goed bewust van het feit dat hun teerbeminde Felix
een roofdier is en vinden hiervan regelmatig het bewijs
in huis. Echter, om er werkelijk iets aan te doen, moet
het jachtgedrag van de kat dus eerst als problematisch
beschouwd worden.
Een Brits onderzoek probeert hierin inzicht te krijgen
en vindt zowel katteneigenaars die het gedrag wenselijk vinden (bv. als ongediertebestrijding), als eigenaars
die het gedrag erg zorgwekkend vinden. Opvallend is
dat het jachtgedrag door alle baasjes gezien wordt als
iets natuurlijks en dus als normaal beschouwd wordt,
als zijnde deel van het instinct.
Het is dus duidelijk dat er wel degelijk
‘catlovers’ zijn die beseffen dat katten een
bedreiging kunnen vormen voor vogels,
maar ook hier komt naar boven dat katteneigenaars die zelf op onderzoek gingen,
geen afdoend bewijs vonden dat hun kat
een probleem vormt dat ze moeten aanpakken. Ze zien hun eigen kat dus niet als
potentiële bedreiging voor volledige vogelpopulaties en ze hebben ook het gevoel dat
ze als individu geen verschil kunnen maken.
Een gevoel dat heel wat mensen hebben
binnen de milieuproblematiek rond afval,
energieconsumptie etc. waar het probleem
zich stelt omwille van een cumulatie van
schadelijke acties. Hier hebben individuen
ook vaak het gevoel dat zij alleen geen
verschil kunnen maken.
Van oudsher worden katten beschouwd
als ‘vrije’ dieren en zijn er weinig wettelij-
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ke restricties voor katten. Daar komt nu toch stilaan
verandering in. Enerzijds door het verplicht chippen en
registreren van katten voor ze 12 weken oud zijn. Anderzijds door het verplicht steriliseren of castreren van
katten. Dit zorgt er niet alleen voor dat overpopulatie
tegengegaan wordt, maar het maakt je kat ook rustiger
en veel meer aan huis gebonden.
Katten mogen wel nog steeds vrij rondlopen, in
tegenstelling tot honden die deze vrijheid enkel kennen
in hun eigen tuin of daarvoor bestemde hondenzones.
Heel wat katteneigenaars zijn ook aangetrokken tot
de ‘onafhankelijkheid’ en het ‘ontembare’ karakter
van katten. Ze beperken in hun vrijheid lijkt dan ook
iets erg onnatuurlijks te zijn. Daarbovenop komt
het argument dat het binnenshuis houden van je kat
een negatieve impact heeft op de gezondheid en het
welzijn van de kat. Katten die altijd binnen moeten zijn,
hebben namelijk een verhoogde kans op obesitas en
veel meer stress dan katten die wel regelmatig buiten
mogen. Hoewel het binnenshuis houden van katten
de meest efficiënte oplossing is om predatie tegen te
gaan, zullen katteneigenaars er dus toch eerder voor
kiezen om hun kat wel buiten te laten.
Laten we dus een kat een kat noemen… De eerste
stap naar verandering is ervoor zorgen dat katteneigenaars zich verantwoordelijk voelen voor hun kat en dat
de perceptie dat een kat een vrij dier is, zonder verplichtingen of beperkingen, niet langer de sociale norm
is. Dat zal niet alleen het welzijn van katten verbeteren
maar vooral ook de impact op andere (prooi)soorten
verminderen. Verplicht chippen en steriliseren is hier
een eerste stap in en zal er in eerste instantie voor
zorgen dat de populatie zwerfkatten daalt. Zolang dat
niet onder controle is, zal je maar weinig échte kattenliefhebbers, die wel dagelijks actief bezig zijn met hun
teerbeminde Felix, kunnen overtuigen van de negatieve
impact op vogelpopulaties.
Wat in mijn ogen ontbreekt, is de verantwoordelijkheidszin ten opzichte van de buren, de maatschappij
en je huisdier, maar vooral ook sensibilisatie daarrond!
Helaas zijn er nog steeds zeer veel mensen die een kat
in huis nemen, zonder goed na te denken over wat dat
betekent. Is het een probleem dat Felix bij de buren
zit? Ben je bereid om je huis en tuin katveilig te maken?
Heb je voldoende ruimte voor zijn krabpaal?
En wat het jachtinstinct van katten betreft, dat zal er nu
eenmaal altijd zijn maar ook daarvoor kan je bepaalde
acties ondernemen. Wil je dat Felix minder jaagt, zorg
er dan voor dat je voldoende alternatieven hebt. Koop
regelmatig nieuw speelgoed zodat hij geïnteresseerd
blijft en speel zelf meerdere keren per dag met je kat.
Korte spelletjes met snelle bewegingen kunnen ervoor

zorgen dat Felix zijn jachtinstinct al voldoende bevredigd heeft wanneer hij dan toch de deur uitstapt. Wil
je het jachtsucces van Felix verminderen, dan moet je
de kat de bel aanbinden. Er bestaan halsbandjes met
belletjes, waardoor vogels en andere dieren gealarmeerd worden wanneer een kat in aantocht is en je
dus niet steeds zelf moet tussenkomen wanneer je
Felix in aanvalsmodus ziet. Het zal niet gemakkelijk zijn
en het vraagt wat tijd om ervoor te zorgen dat Felix
zich goed voelt met zijn nieuwe garnituur, maar het
kan wel een verschil maken.
En wat mijn twee moordmachines betreft, die mogen
nog steeds vrij buiten lopen en hangen de opportunist uit door bij meerdere buren bakjes leeg te eten.
Veel vogels heb ik ze nog niet weten vangen, maar ik
voorzie dan ook geen rijkelijk gevulde voedertafel voor
de vogels. Kwestie van de kat niet bij de melk te zetten. Af en toe brengen ze wel nog eens een rat naar
binnen, maar daar heb ik precies wat minder sympathie voor. Hoe dan ook, hun halsbandjes zijn besteld.
Benieuwd wat ze daarvan zullen vinden…
Voor wie zelf wat meer info wil over het houden van
een kat (of eender wel huisdier), ik vond deze website
van de Vlaamse overheid bijzonder interessant: www.
huisdiereninfo.be

Bronnen:
Roman Pavisse, Didier Vangeluwe, and Philippe Clergeau
“Domestic Cat Predation on
Garden Birds: An Analysis from
European Ringing Programmes,”
Ardea 107(1), 103-109, (8 May
2019).
Crowley, SL, Cecchetti, M, McDonald, RA. Hunting behaviour in
domestic cats: An exploratory
study of risk and responsibility
among cat owners. People Nat.
2019; 1: 18– 30. https://doi.
org/10.1002/pan3.6
https://www.rspb.org.uk/
birds-and-wildlife/advice/
gardening-for-wildlife/animal-deterrents/cats-and-garden-birds/
are-cats-causing-bird-declines/
https://www.nationalgeographic.
com/animals/2019/09/essay-tosave-birds-should-we-kill-off-cats/
https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2019/11/27/is-het-illegaalom-je-katten-te-laten-buitenlopen/
https://radio1.be/dirk-draulans-de-grootste-belagers-van-vogels-zijn-mensen-niet-katten?fbclid=IwAR1SWrj3dS33UDlSB1N5yi7x5UCrUKtMVTsR5JMpy8feT2bfcjQajqkLzbk

OPLEIDING WAARNEMINGEN.BE
EN MOBIEL INVOEREN VAN NATUURWAARNEMINGEN VOOR BEGINNERS
- 26 MAART
Natuur.koepel organiseert in samenwerking met
Natuurpunt Studie en Natuurpunt CVN een vorming
voor het gebruik van Waarnemingen.be en de mobiele apps zoals ObsMapp en iObs. Deze applicaties
zijn handige tools om in het veld of thuis je natuurwaarnemingen in te geven. Zo werk je mee aan een
actuele databank van de fauna en flora in de gebieden
die je bezoekt.
Wanneer: Donderdag 26 maart van 19.30 u. tot 22.00 u.
Waar: Natuur.koepel, Warande 9, Heule
Kostprijs en inschrijven: Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven via bit.ly/waarnemingenbeginners
Je mag je smartphone meebrengen, maar is niet vereist. Als je wil, installeer
dan alvast Obsmap (voor Android) of iObs (voor Apple smarthphones).
Op donderdag 18 juni organiseren we dezelfde opleiding voor gevorderden.
Inschrijven daarvoor kan via bit.ly/waarnemingengevorderden
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HET NIEUWE DECREET
GEMEENTEWEGEN

KANSEN VOOR EEN FIJNMAZIG
VOETWEGENNETWERK
Door het nieuwe Vlaams decreet
op de gemeentewegen (van kracht
sinds 1 september 2019) krijgen
de gemeenten meer slagkracht, en
dus ook een grotere verantwoordelijkheid, om het beleid rond trage
wegen in handen te nemen.
Doelstellingen en uitgangspunten
van het decreet zijn onder andere:
· het vereenvoudigen van de
procedures in verband met het
wegenbeleid; het betreft alle
gemeentelijke wegen, waaronder ook de trage wegen;
· de gemeenten stimuleren tot
uitbouw van een “functioneel,
recreatief en veilig wegennetwerk” op lokaal niveau;
· maximale focus op de uitbouw
van een functioneel en fijnmazig netwerk van trage wegen.
Een trage weg wordt in het decreet
gedefinieerd als “gemeenteweg
die hoofdzakelijk bestemd is voor
niet-gemotoriseerd verkeer”.

De trekkers van de
werkgroep in Zwevegem
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Concreet worden de trage wegen
(buurtwegen) beter beschermd:
ze kunnen niet meer eenvoudig
verjaren door niet-gebruik, de gemeente kan beter optreden tegen
particulier inpalmen van een weg…
Het decreet schept de mogelijkheid
een gemeentelijk beleidskader
vast te leggen met een visie en operationele beleidskeuzes voor het
gemeentelijk wegennet, waaronder
de “trage wegen”. Dit beleidskader
moet gepaard gaan met een voorstel van participatietraject, waarbij

“stakeholders” zoals gemeentelijke administratie, Natuurpunt,
wandelclubs, landbouworganisaties,
Fietsersbond,… kunnen betrokken
worden.
Bovendien zitten in het decreet een
aantal mogelijkheden verwerkt om
gemeenten effectief aan te sporen
werk te maken van hun tragewegenbeleid. Zo kan je als particulier
een verzoekschrift indienen bij
het College van Burgemeester en
Schepenen om een ‘last tot herstel’
te laten opleggen. Met zo’n ‘last tot
herstel’ kan de gemeente optreden tegen afgesloten voetwegen
en dient ze dus eigenlijk kleur te
bekennen. Ondertussen werd
in Izegem al zo’n verzoekschrift
ingediend.
Op basis van de atlas der buurtwegen is er in de regio een groot
potentieel voor een tragewegennetwerk. Er zijn in de streek heel
wat, al dan niet verharde, trage
wegen, waarvan sommige opgenomen zijn in een of ander wandelnetwerk. Het gaat echter meestal
om eerder korte verbindingen
tussen asfaltwegen. Er zijn weinig
langer aaneensluitende trajecten
stapsteentjes of niet-verharde
paden. Te velde en bij vaststelling
ter plaatse, zijn er talrijke “ingenomen” delen buurtweg, waardoor
vroegere langere verbindingen
onderbroken zijn. In de loop der
jaren zijn stukjes “authentieke
buurtweg” verdwenen of dienen
enkel nog als toegangsweg naar een
woning of landbouwperceel, maar
lopen niet meer door en worden
een “ingenomen buurtweg”. Op
sommige plaatsen kan met enkele
kleine ingrepen continuïteit worden
hersteld en kan een langer tragewegentraject gemaakt worden.
Als Werkgroep Trage Wegen
pleiten we in alle gemeenten
van Zuid-West-Vlaanderen
voor een gemeentelijk beleidskader Trage Wegen.

Hoofddoelstelling: een verbinding
maken tussen de verschillende
dorpskernen van alle deelgemeenten, via een aaneensluitend net
van trage wegen, en ja, gemeentegrensoverschrijdend. Daarbij
dient maximaal gebruik gemaakt
te worden van al bestaande trage
wegen, waarbij met herstel van
kleine stukken buurtweg een langer
traject kan gerealiseerd worden.
Waar nodig en nuttig kunnen
vroegere langere verbindingen van
buurtwegen hersteld worden.
Naast het verbinden van de dorpskernen beogen wij de verdere
uitbouw van een meer fijnmazig
netwerk van trage wegen, zowel op
recreatief als functioneel vlak:
· Het behoud of aanleggen van
trage wegen als veilige verbindingen tussen nieuwbouwwijken en de dorpskernen.
· Gebruik maken van bestaande
landschapselementen (bv. beken) om langsliggende stroken
als voetweg te realiseren.
· Rekening houden met grensoverschrijdende trage wegen
door communicatie met de
buurgemeenten.
· Het trage-wegen-beleid is
uiteraard ook te kaderen
in klimaatmaatregelen en
gezondheidsdoelstellingen van
de gemeente.
· Mogelijkheden en kansen
genoeg om, gesteund door
het Decreet Gemeentewegen,
met Natuurpunt mee te werken aan een toekomstgericht
trage-wegen-beleid.
Aanvullende literatuur:
https://www.vlaamsparlement.be/
parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1316975
www.tragewegen.be
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FOCUS OP ZWEVEGEM:

HEROPSTART WERKGROEP TRAGE WEGEN NATUURPUNT ZWEVEGEM
Bij de start van het nieuwe gemeentebestuur, en mede op vraag
van Natuurpunt, werd in Zwevegem de gemeentelijke Werkgroep
Trage Wegen heropgestart, die tijdens de vorige legislatuur wat
“ingedommeld” was. Het is alvast een positief signaal dat in Zwevegem participatie werd mogelijk gemaakt al van bij de start van de
werkgroep.
Reeds vorige jaren werd een inventaris gemaakt van de buurtwegen
in alle deelgemeenten van Zwevegem. Op basis van de Atlas der
Buurtwegen is er een groot potentieel voor een tragewegennetwerk op het grondgebied van Zwevegem. Er zijn nu al heel wat,
al dan niet verharde, bruikbare trage wegen, waarvan sommige
opgenomen zijn in het wandelnetwerk Land van Mortagne. Op het

inventarisplan, en bij vaststelling ter plaatse, zijn er echter talrijke
“ingenomen” delen buurtweg, waardoor vroegere langere verbindingen onderbroken zijn.
We pleiten voor een gemeentelijk beleidskader Trage Wegen met
als hoofddoelstelling een verbinding maken tussen de verschillende
dorpskernen van alle deelgemeenten via een aaneensluitend net van
trage wegen, gecombineerd met een fijnmazig tragewegennetwerk.
Er is werk aan de winkel in Zwevegem. Jammer genoeg is de
eerstvolgende gemeentelijke werkgroep voor meer dan 3 maanden
uitgesteld. Hier een greep uit vele aan te pakken situaties; dit zijn
allen voetwegen waar we de laatste jaren met de Dag van de Trage
Weg doorwandelden.

1.

2.
1. De sentier nr. 143, de Mortagneweg, in Sint-Denijs is sedert
2015 nog altijd afgesloten, ook na
vaststelling van een bouwovertreding
(in 2015)
2. De sentier nr. 50, au Veerke, in
Otegem, gelegen tussen de Zwevegemstraat en de Zolderstraat, waar
je als wandelaar nu over een poortje
moet stappen.

4.

3. De sentier nr. 39, de Bosweg, in
Otegem, gelegen tussen de Brouwerijstraat en de Scheldestraat, werd bij
beslissing van de Deputatie van de
provincie West-Vlaanderen in 2008
officieel verlegd. Dit is op heden het
resultaat.
4. De sentier, nr. 41, Couterwegeltje
in Heestert, gelegen tussen de
Pontstraat en de Brouwerijstraat: een
paar korte ingepalmde ontbrekende
stukken om de trage verbinding tussen Heestert en Otegem te maken.

3.

5.

5. De sentier nr. 164, Saint Cornil,
in Sint-Denijs, een verbinding tussen
Ter Klare en de Brucqstraat, is sedert
2019 volledig ontoegankelijk.
© Eddy Loosveldt
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LANGS LANDELIJKE WEGEN NAAR

HET HOOGSTE PUNT
IN HULSTE
Afstand:
Openbaar vervoer:
Startpunt:
Beschrijving:

DIRK VERHAEGHE

8,25 km
Lijn 74 (Hulste - Bavikhove - Harelbeke - Kortrijk) stopt aan de kerk
Sint-Pieterskerk in Hulste Dorp
We maken een wandeling naar het hoogste punt van Hulste, namelijk de heuvelkam tussen de Leie- en de Mandelvallei. Op die plaats staat de welbekende Muizelmolen, die we
dan ook meestal zien van op alle punten tijdens onze wandeling. Langs talrijke landelijke
wegen, smalle paadjes en landbouwwegen genieten we van talrijke vergezichten. De
wandeling is niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Ontwerp en beschrijving wandeling:
Eric Vandorpe en Dirk Verhaeghe

1.

5

4

B

We starten onze wandeling aan de St.
Pieterskerk in Hulste Dorp. Hulste is een
deelgemeente van de stad Harelbeke. We
zien van op het mooie dorpsplein Café ’t
Oud Gemeentehuis staan, het 300 jarige
dorpscafé is de oudste herberg van Hulste.
Voordien was het een schepenhuis en is
al sinds 1718 een herberg. We wandelen
links van dit café de Kasteelstraat in. Links
merken we het dorpshuis “De Rijstpekker” op. Een voormalig schoolgebouw,
thans ingericht als bibliotheek en OC
van Hulste. Voor het dorpshuis staat het
standbeeld met beeltenis van Roland Garros naar aanleiding van 100 jaar noodlanding van de piloot op 18 april 1915.

		Op het einde van de straat slaan we links de

3

A

2.

6

2

1
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Muizelstraat in. Op een kaart van 1752
staat deze aangegeven als “Straete van
Cortryck naer Thielt”. We zien een lange
dreef naar hoeve Snoeck. Het neerhof
is gebouwd in 1622 naast het vroegere
kasteel van Hulste. Het kasteel Schiervelde
is gebouwd omstreeks de jaren 1435 en
verdween in 1854.

We slaan rechts de Oostrozebeeksestraat
in. Rechts van deze straat was er een
munitiedepot van de Duitsers tijdens WO
1. Er waren van hieruit verschillende smalsporen naar het front. Ter hoogte van een
rij knotwilgen slaan we links de Aardappelstraat in. We stappen voorbij een industriële melkgeitenhouderij “De Muizelhoeve”
tot aan hoekhuis Muizelhof 20. We slaan
rechts in om iets verder aan de splitsing
(bordje 6264) links het asfaltwegeltje, dat
overgaat in een smalle aardeweg, te volgen
tot aan de Muizelmolen.

T R AG E W E G E N

A. Het gehucht Muizel en de Muizelmolen

B. Roland Garros

Het gehucht Muizel, in het begin van de 20ste
eeuw belangrijkste woonkern van Hulste. Er
stond niet alleen een windmolen, maar ook een
smisse, wagenmakerij, klompenmakerij, zwingelkoten, talrijke herbergen en een hofstede.
De Muizelmolen is een stenen stellingmolen
van 1840 gebouwd op heuvelkam tussen Leie
en Mandel. Op de huidige plaats stond er al
een houten molen die in brand zou zijn gestoken. Op de drijfas van de molen van de molen
staat het jaartal 1799 vermeld.

3.

De Franse oorlogsvlieger en luchtvaartpoinier
Roland Garros maakt op 18 april 1915 een
noodlanding op de vlakte “Hoog Wallegem
“ in Hulste. De piloot probeert zijn vliegtuig
in brand te steken en vlucht naar de verdere
gelegenhoeve; Met de hulp van enkele omwonenden wordt snel naar een schuilplaats
gezocht. Duitse soldaten vinden de vliegenier in
een gracht achter de hoeve. Hij wordt gevangen
genomen en overgebracht naar Duitsland. Het
vliegtuig van Garros had een geheim wapen
en had in enkele dagen tijd drie vijandelijke
vliegtuigen neergehaald. In 1928, tien jaar na
zijn dood, werd als eerbetoon het pas gebouwde tennisstadium naar deze luchtvaartpoinier
genoemd.

We slaan rechts de Tombroeckstraat in, langs
de parking Muizelmolen. We volgen deze straat
tot voor een hoeve met inrijpoort, daar slaan
we links de weg in om juist voor een woning
links een voetweg te volgen. We wandelen op
de voetweg rechtdoor door tot we opnieuw op
een kleine aftakking van de Muizelstraat terecht
komen. We hebben uitzicht op talrijke akkers en
weiden, maar rechts ook op het industriegebied
van Oostrozebeke gevestigd langs het kanaal
Ooigem - Roeselare. We slaan linksaf.

4.

Terug op de Muizelstraat gaan we naar rechts en
wandelen langs de bekende landelijke café “De
Meerlaan”. We bevinden ons op de grens van
drie gemeenten: Harelbeke (Hulste) - Oostrozebeke en Ingelmunster. We wandelen rechtdoor
tot aan een serre om daar links een grintweg in
te slaan. We komen uit op de Vuylstraat, deze
links volgen en afslag rechts negeren. Rechtdoor
wandelen en zo komen we uit op een trage weg
“Roland Garrospad”. Dit pad volgen tussen een
afsluiting van een grote tuin en akkers. De vlakte
rechts is: “Hoog Wallegem”. Hier heeft Roland
Garros een noodlanding moeten maken.

BEKIJK EN DOWNLOAD
DEZE WANDELING OP
Open landschap met op de achtergrond
de industriezone van Oostrozebeke
© Dirk Verhaeghe
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5.

Via het paadje komen we terecht op een asfaltweg,
die volgen we om rechts de Kleine Harelbeksestraat
in te slaan. Op het einde van die weg slaan we links
de Wantestraat in richting Hulste. We wandelen
langs een wit kapelletje “O.L.Vrouw van Lourdes” en
komen terecht in het gehucht “De Barzehoek”. Hier
wandelen rechtdoor tot we links een aardeweg zien
met naambordje “Stroomke”.

6.

Via de trage weg ”Het Stroomke” komen we terecht
in de bloemenwijk of Ter Elstwijk. Verwijzing naar de
historische hoeve “Ter Elst” , nu volledig ingesloten
in deze wijk uit de jaren 1970 - 1980. Links volgen
we Kwademeerslaan tot aan de Beukenlaan. Kijk
zeker eens naar de prachtige groengordel van deze
wijk. De berm en bloemenweide worden op een
voorbeeldige wijze ecologisch beheerd door de stad
Harelbeke.

		In de Beukenlaan slaan we links de Seringenstraat in.

Iets voor het einde ligt een voetpad die ons leidt
langs de sporthal. We komen terecht op de Tieltsestraat en zien de kerktoren van Hulste ons startpunt
van de wandeling.
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Een ecologische berm als in wijk Ter Els
© Dirk Verhaeghe
Voetweg met op e achtergrond de Muizelmolen
© Bernard Decock

WILDLIFE TAXI TEAM
WEST-VLAANDEREN

OP ZOEK NAAR TIENTALLEN VRIJWILLIGE HELDEN
1. CHAUFFEUR
Ben jij graag de redder in nood ter plaatse? Kom je
graag in aanraking met kleine of grote, veelvoorkomende of zeldzame inheemse wilde dieren? Kan en wil
jij noodlijdende wilde dieren veilig naar een VOC overbrengen? Dan ben jij voor ons de geknipte chauffeur!
2. TELEFONIST
Ook van thuis uit kan je noodlijdende dieren helpen!
Ben jij een sociaal persoon met een gezonde portie
verantwoordelijkheidsgevoel? Ga je graag nauwgezet
te werk en werk je zaken liefst tot in de puntjes af?
Dan pas jij als telefonist perfect in ons plaatje!
Ben je op zoek naar een uiterst nuttige en nobele
tijdsbesteding? Spring jij graag mee in de bres voor
noodlijdende inheemse wilde dieren in jouw buurt?
Vogelbescherming Vlaanderen werkt nauw samen met
de erkende Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende en Beernem om een Wildlife
Taxi Team (WTT) in de provincie West-Vlaanderen
uit te bouwen. Een WTT is een transportnetwerk van
vrijwilligers dat noodlijdende inheemse wilde dieren
naar het dichtstbijzijnde VOC vervoert. Dankzij de
professionele opvang en verzorging van het VOC
krijgen veel dieren een tweede kans op een leven in
de natuur. Jammer genoeg geraken niet alle hulpbehoevende dieren in een VOC en daar willen we samen
met jou verandering in brengen.
- Startschot Wildlife Taxi Team
West-Vlaanderen: voorjaar 2020
- Bereikbaarheid: 7 dagen op 7
van 9u tot 21u
- Gezocht: tientallen chauffeurs,
tientallen telefonisten en
minimum twee regio-coördinatoren
In West-Vlaanderen kunnen vinders van een noodlijdend inheems wild dier telefonisch advies bij VOC
Oostende en VOC Beernem inwinnen. Indien verzorging noodzakelijk blijkt, vraagt het VOC de vinder om
het dier over te brengen. Is de vinder verhinderd, dan
schakelt het VOC het WTT in. Een telefonist contacteert dan een chauffeur die het dier ophaalt en naar
het dichtstbijzijnde VOC voert. Eens hersteld, wordt
het dier opnieuw vrijgelaten.
De helden van WTT Oost-Vlaanderen, WTT Midden-Kempen en WTT Vlaams-Brabant hebben in 2018
samen 3.640 gewonde dieren helpen redden. Maak jij
graag deel uit van het West-Vlaamse heldenteam? Kies
één of meerdere vrijwilligersfuncties die bij jou passen
en breng ons op de hoogte!

3. REGIOCOÖRDINATOR
Ben jij een organisatietalent, een geboren coördinator
die graag de touwtjes in handen heeft? Neem je graag
initiatief om problemen op te lossen en draag je een
efficiënte werking hoog in het vaandel? Kan je vanuit
jouw eigen enthousiasme mensen warm maken en
heb je behoorlijk wat vrije tijd? Dan ben jij misschien
geknipt als regiocoördinator!
De eerste vrijwilligers, waaronder een zeer gemotiveerde regiocoördinator, hebben zich al aangemeld
en staan te popelen om hun collega’s te leren kennen! Interesse? Meer info gewenst over hoe jij heldenwerk als chauffeur/telefonist/regiocoördinator kan
verrichten? Wacht dan zeker niet langer en contacteer ons snel via afdelingenteam@vogelbescherming.
be. Tot binnenkort?
Volg WTT West-Vlaanderen ook op Facebook:
www.facebook.com/wttwestvlaanderen
VOGELBESCHERMING VLAANDEREN

Foto’s

↖ © Greet Brouckaert
← © Greet Donckers

33•

LANDSCHAP IN BEELD

DE GEITENBERG - KOOIGEM

DIRK LIBBRECHT

1.
Wie herinnert zich de overstap
van de vogeltrektelpost van de
bekkens te Escannaffles (“Slaffie”)
naar de Geitenberg te Kooigem?
Reden? De “Slaffiaanse” horizon
groeide dicht met hoogstammen
en belemmerde geleidelijk doch
onherroepelijk het uitzicht; dit
in een streek die nu niet echt
overloopt van bos. De Geitenberg
is ook geen privéterrein zoals
Slaffie en op het eerste - zeer
mooie panoramisch - zicht zal het
beeld richting noordoost niet snel
dichtgroeien. Want uit die richting
komt de jaarlijkse najaarsvogeltrek.
De overstap geschiedde in 2008
maar het verwachte aards paradijs
was daar te Kooigem soms heel
ver te zoeken. Meestal zakte je tot
de knieën weg in mest en modder,
gure herfstwind uit alle hoeken,
bijtende vrieskou net na zonsopgang of opgeschoten maïs die elk
panoramisch uitzicht belemmerde.
De enige medegebruikers waren
meewarig kijkende mountainbikers
en boeren die systematisch de site

bedolven onder een gigantische
mesthoop midden een uitdijende
vijver mestwater...
De mooie momenten echter,
zijn duidelijk in de meerderheid
met windstille, zonovergoten
Indian Summer-dagen, magistrale
zonsopgangen, prachtige kippenvel
vogelwaarnemingen, long-timeno-see ontmoetingen. Niet dat
ondergetekende daar zijn leven
slijt, dit wegens veel te ongeduldig, maar ieder bezoek is dubbel
en dik de moeite waard. In 2014
werd de site voorzien van een
aantal enorme betonblokken, die
netjes naast mekaar een droog,
moddervrij platform vormen. Een
controversiële luxe in tijden van
betonstop. Maar zie, vanaf dit moment werden de vogelkijkers van
Zuid-West-Vlaanderen salonfähig
in de ogen van de voorbijgangers.
Ze staan of zitten op beton, dat
moéten dus bijna zeker serieuze
mensen zijn, zie je ze denken, ogen
vol verwarring…
De site werd opgetooid met

infopanelen en afgeboord met
stroken wilde akkerbloemen. Het
is geworden tot een leuk uitkijkpunt, een ontmoetingsplaats, een
benchmark in het landschap, duidelijk zichtbaar op Google Earth,
mekka van vogeltrekobservaties in
Zuid-West-Vlaanderen, wereldberoemd beeld uit de generiek van de
Bevergem-serie.
Maar bovenal is de Geitenberg
een noordoostwaarts gerichte
“belle-vue” over de vallei van de
zuidelijk lopende Zandbeek, een
uniek panorama van de ‘streke’
met beelden op een aantal beboste, diepe ingesneden heuveltoppen
tussen erg grootschalige akkercompexen met zeer opvallend afwezige
perceelsrandbegroeiing. Nagenoeg
alle vegetatie hier bevindt zich op
de huiskavels of is gelieerd aan
waterloopjes en beekvalleien.
Kiest u een willekeurig weertype
en uur uit, ga, zit en geniet van het
soms zeer contrasterende beeld.
Mooie vogelwaarnemingen in
optie. Altijd prijs.

Foto’s: © Dirk Libbrecht
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3.
Overzichtskaartje met
aanduiding voornaamste
landschapskenmerken
(bron: Geopunt)
1) Bellegembos/Argendaalbos
2) Beerbos
3) Orveytbos
4) Mortagnebos
5) Kasteelpark Bossuit
6) Kluisbos
7) Kooigembos
8) Mont-Saint-Aubert (niet op kaart)

FOTO 1

Beerbos: Verkaveld bos op (8 ha) op de zuidzijde van kamlijn Schelde-Leie-bekkens tussen +60 en
+70 m hoogte. Molen Ter Klare (+75 m) nabij Laatste Oortje (ZW hoekpunt van Zwevegem)

FOTO 2
Kluisberg: Hoogste getuigenheuvel nabij Zuid-West-Vlaanderen met hoogtes tot >+140 m, bedekt
met 300 ha voornamelijk beukenbos. Kamlijn van de Kluisberg valt samen met taalgrens tussen
Henegouwen en Oost-Vlaanderen. In vogelvlucht op ca. 11 km van de Geitenberg. Ligt integraal in
het Scheldebekken.

FOTO 3
Grandval-/Kooigembos: Dit boscomplex (waardevolle voorjaarsflora!) ligt rond +50 m hoogte op
goed 2 km ten ZO van de Geitenberg. Het ligt op een zuidelijke uitloper van de kamlijn tussen Leie
en Schelde en wordt gekenmerkt door diep ingesneden valleien die westelijk afwateren naar de
Zandbeekvallei.

FOTO 4
Mont-Saint-Aubert/Kooigem: Vlak landschap met op achtergrond de Mont-Saint-Aubert tegen
Doornik. Geologisch en qua hoogte vergelijkbaar met de Kluisberg. Ligt op ca. 12.5 km van de
Geitenberg. Op voorgrond de kerktoren van Kooigem.

4.
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DE DURMEVALLEI EN DE
MOERVAARTDEPRESSIE

VERSLAG VAN DE GEOLOGISCHE BUSUITSTAP VAN 2018
ERWIN DECOENE

Voor de kritische lezer, ik ben rijkelijk laat met dit
verslag van de Geobustocht 2018. Dat is niet de schuld
van de redactie. Het is een perfide marketing truc van
onze werkgroep. We brengen verslag uit van de laatste
Geobustocht als smaakmaker voor de volgende Geobus.

1.
Foto’s 1,2,3 & 5 © Erwin Decoene
Foto 4 - © Koen Himpe
Foto 6 - © Anne Braet
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Jazeker, de Geobus rides again in 2020. Voor wie de
Geobus niet kent: Met zijn vieren - Dirk, Koen, Koen en
Erwin – gidsen we jullie langs een serie lijnvormige wandeltrajecten. De bus zet ons ergens af en pikt ons elders
weer op. Tijdens de busverplaatsingen kletsen de gidsen
alles aan elkaar. Maar eerst terug naar 2018.
De volle bus volgt het forenzenpad richting Antwerpen.
Enkele kilometer voor Antwerpen, slaan we links af,
richting Durme. De Durmevallei is geologisch gezien, één
van de jongste landschappen die we al hebben verkend.
Volgens de kaart rijden we langs mooie uitzichten maar
de lintbebouwing is onverbiddelijk. We rijden meteen
naar het Weymeerbroek tussen Waasmunster en
Hamme.
De eerste wandeling start op de dijk aan de Durmebrug
op de N446. Verrassend, er ligt een boot hoog en droog
op de modder. De Durme is hier getijdengevoelig. Bij eb
is de rivier een strook water geflankeerd door stroken
modder en riet. De kunstmatige hoogte van de dijk
biedt een goed uitzicht over het magnifieke landschap.
Verderop verlaten we de dijk en de unieke getijdennatuur. We volgen het jaagpad en wandelen door het
Weymeerbroek langs de meanderende Oude Durme
tot de oude watermolen.
De tweede wandeling start bij de vroegere Boelwerf
in Temse. Links beperken hoge industriegebouwen het
zicht, rechts een mooie rivierpolder afgezoomd door
de Schelde, de Durme en hoge dijken met bomen. We

vermijden de drukste weg en steken de polder door naar
de rustige Scheldedijk.
De strakke lijnen van de landbouwpercelen en de
grachten contrasteren met de kronkelende dijk. Langs
de dijk liggen enkele wielen. Dit zijn de visuele sporen
van vroegere dijkbreuken. Op de plaats waar het water
over of door de dijk komt, kolkt het water de polder in
waardoor de zachte poldergrond wordt weggeschuurd.
Na dijkherstel is het de moeite niet om het kolkgat te
herstellen. Een ruig begroeid, zandig, min of meer rond
‘wiel’ blijft over. Een plekje natuur in de strakke patronen
van de polder. Aan de Scheldekant van de dijk dekt de
vloed de slikken al af.
Het voetgangersveer zet ons over de Durme die hier
uitmondt in de Schelde. Langs een verhoogd pad trekken
we door de begroeide zoetwaterschorren in natuurgebied Den Bunt. Het pad sluit aan op de gloednieuwe,
hoge dijken van het Sigmaplan. Het Sigmaplan moet
watersnood voorkomen en stimuleert tegelijk ook
de waardevolle zoetwatergetijden van Den Bunt. We
picknicken in één van de horecazaken aan de voet van de
Sigmadijk.
Na de middag gaan we naar Eksaarde via Lokeren. De
gidsen lichten toe hoe de Durme is verhakseld in de
loop der eeuwen. De 3de wandeling van het programma
leert ons dat Vlaanderen meer dan één frontzone telt.
Minstens zo heftig bevochten was het grensgebied met
Zeeuws-Vlaanderen in het noorden tussen het Zwin
en Antwerpen. Het gebied tussen de versterkte steden
werd verdedigd door een ‘linies’ versterkingen van aarde,
hout en water. Het equivalent van de loopgraven en
prikkeldraad uit latere tijden. Het doel was hetzelfde als
later: verhinderen dat de gevaarlijk mobiele cavalerie kon
doorbreken en de grens verdedigen met goedkopere infanterie en artillerie. De linies dateren oorspronkelijk uit
de 80-jarige oorlog. Ze werden geregeld opgeknapt als
de vijandelijkheden in het grensgebied weer oplaaiden.
De restanten van de linies zijn 300-400 jaar later rustige,
natuurrijke hoekjes.
In Eksaarde volgen we een deel van de Liniewegel naar
de Kruiskapel (1621). De Kruiskapel dankt haar bestaan
aan met een middeleeuwse legende. Boudewijn met de
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1. De Durme, Zoetwaterslikken en
-schorren bij eb t.h.v. het Weymeerbroek.
2. Uitzicht over het Weymeerbroek.
3. Potpolder Temse, Een typisch wiel bij
de Scheldedijk.
4. De Durme, De overzet van Temse/
Tielrode naar Den Bunt bij hoog water.
5. Eksaarde, wandeling langs de Liniewegel naar de Kruiskapel (ca 1621).
6. Groepsfoto op de brug over de
Stekense vaart.

4.
3.

6.

5.
9 ponden vond ca 1317 bij het graven van een put
2 kruisen. In de 17de eeuw geeft dit aanleiding tot
religieuze feestelijkheden. In de 19de eeuw voegt men
er nog een kruisweg met 14 staties aan toe. Die staties
zien we hoofdzakelijk vanuit de bus want onze 3de
wandeling is een eerder korte eerste kennismaking
met de Moervaartdepressie.
Een korte busrit verder, verkennen we met onze 4de
wandeling de Fondatie van Baudelo. De Fondatie of
stichting van Baudelo is een natuurreservaat van de
VZW Durme vernoemd naar de grondschenking die
eind 12de eeuw de oprichting mogelijk maakten van de
abdij van Baudelo.
De gronden van het natuurreservaat behoorden oorspronkelijk tot de schenking. Het natuurreservaat ligt
in de Moervaartdepressie. Deze vindt haar oorsprong
tijdens de ijstijden. Het is een van de weinige gebieden
in Vlaanderen waar moeraskalk wordt gevormd door
kwelwater afkomstig van de hoger gelegen gebieden

aan de rand van de depressie. De Moervaartdepressie
is nauwelijks bewoond vanwege het oorspronkelijk
natte karakter van het gebied.
Wij wandelen door het beboste gebied met de talrijke
waterpartijen richting het sas op de Stekense vaart.
Vandaag is de Fondatie bekend om de libellen en de
stilte in het gebied. De voetgangersbrug bij het sas
biedt de best mogelijke plek voor een groepsfoto.

10DE GEOLOGISCHE BUSUITSTAP - ZONDAG
29 MAART 2020 - GA JIJ OOK MEE?

Voor deze lustrumeditie trekken we terug richting “le Nord”: we volgen de
Leie stroomopwaarts van Menen naar haar bron te Lisbourg. We hopen
op de allereerste lentekriebels en doorbreken zo de zuidelijke grens van
de Ieperiaanse klei richting zuidgrens van het cuestaland Artesië, gebouwd
uit kalksteen. We reizen door de baksteenstreek rond Armentières, langs
het Fôret de Nieppe en door Aire-sur-la-Lys en tal van andere historische
plaatjes tot waar de Leie een liefelijk klein beekje is. We zouden geen natuurliefhebbers zijn als we niet een paar fikse wandelingen deden die dag in
diverse biotopen, uiteraard af te ronden met een Frans “produit régional”.
Géén platgetreden paden, gewoon iets compleet nieuws, dichtbij huis, chez
les Ch’tis.
Afspraak:
Locatie:
Kostprijs:

zondag 29 maart 2020 van 8.00 u. tot 19.00 u.
Syntra West, Doorniksesteenweg 220, Kortrijk. Kom
op tijd, we vertrekken om 8.00 u!
20 euro voor leden van Natuurpunt, VELT of JNM. 25
euro voor niet-leden.
Inschrijven verplicht via www.natuurkoepel.be/geobus.
Na online inschrijven krijg je een bevestigingsmail met
de betalingsgegevens.
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CURSUS: VOORJAARSBLOEIERS EN LENTEKRIEBELS

Met de terugkeer van het licht en de lentezon voltrekt zich ieder voorjaar een wonder: de voorjaarsbloei komt op gang.
De ontwakende natuur bekijken we niet alleen in onze eigen natuurgebiedjes, maar tevens in moerassen en kalkheuvels
buiten de regio. Ook stinzenplanten komen aan bod, want dit zijn in de regel voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen, die eeuwen geleden als sierplant werden ingevoerd maar verwilderd zijn. Veel planten spreken tot de verbeelding
door de volkse verhalen en weetjes die ermee verweven zijn.
Tijdens deze cursusavond beleven we samen met enthousiast spreker Dirk Dubois, een ideale voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Bij de aanvang wordt een kleine syllabus gegeven aan iedere deelnemer; een uitgebreide bundel kan
eventueel gedownload worden.
Afspraak: vrijdag 6 maart van 19.30 u. tot tot 22.30 u. in bezoekerscentrum Hof te Coucx, Marionetten 12 Kortrijk (inrit via Cannaertstraat tegenover nr. 33)
Deelname: 5,00 euro te betalen aan de ingang, kopies en drankje inbegrepen.
Inschrijven: Graag een mailtje voor naar dirkjph.dubois@gmail.com
Contactpersoon: Dirk Dubois, 056 35 57 75

Daslook
© Dirk Dubois

CURSUS: VOGELZANG ROND HUIS,
TUIN EN BOS (DEERLIJK)
Een van de mooiste natuurervaringen blijft toch nog altijd het beluisteren van het ochtendconcert van de vogels. Maar voor heel wat mensen met een gezonde interesse voor
natuur is het ook behoorlijk frustrerend dat ze vaak niet weten wie er achter de micro zit.
In deze basiscursus leren we stap voor stap de courantste vogelzangen herkennen.
We richten ons hierbij op de vogels die we in onze tuinen en bossen kunnen horen. De
wandelingen vertrekken vaak in het midden van een dorp.
Recent gooien we het bij de theoretische lessen nog wat over een andere boeg met bijkomend ook visualisaties van het geluid. Hierdoor wordt de zangstructuur veel duidelijker.
Door de uitbreiding naar vier lessen komt er nog meer ruimte voor herhaling. Verder
leren we ook waarom en wanneer vogels vooral zingen en van elke behandelde soorten
wordt de levenswijze en het voorkomen kort belicht.
Wanneer:
Waar:
Prijs en inschrijven:
Begeleiding:
Meer info:
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Donderdag 6 februari, 20 februari, 12 maart, telkens van
19.30 u. tot 22.30 u. Zondag 3 mei van 6.00 u. tot 9.00 u.
Buurthuis De Statie, Sint-Jozefsweg 15, 8540 Deerlijk
Deelname kost 12 euro voor leden en 15 euro voor
niet-leden. Inschrijven kan via: bit.ly/cursusvogelzang
Koen Leysen van Natuurpunt CVN en Yann Feryn van
Natuurpunt Gaverstreke
Patrick De Clercq (0475 86 56 66 of info@fotografiepatrick.be)

RUBRIEK ZONDER NAAM

MEA CULPA
Ik heb een moord gepleegd, mea culpa. Maar ik kan
het uitleggen. Het was uit zelfverdediging. Ik werd
belaagd in het diepste van mijn schuif. Er was een
strafbaar feit; er was aan mijn dossiers en verslagen geknabbeld. En een bewijs; uitwerpselen waargenomen
in de hoek van de lade. Dus moest er één zitten, heel
zeker. Mijn literatuur belaagd door een indringer, er
moest direct gehandeld worden. Na al te kort beraad,
wat te kiezen? Life trap? Blauwe korrels? Muizenval?
Tot mijn grote spijt en immens verdriet achteraf kan
het niet anders geweest zijn dan dat mijn primitief,
genetisch bepaald jagersinstinct mij onweerstaanbaar
gedreven heeft naar het derde moordwerktuig.
Ik heb ‘Apodemuis Sympathicus’(*) vermoord, een
pracht van een bosmuis. Schaamte en schande dalen
neer over deze vriend van de natuur. Ik vraag vergiffenis met een ‘ode aan onze (hoe durf ik) BOSMUIS
‘zaliger’. Want dat blijkt een bijzondere soort te zijn.
Bij najaarsnachten met regen zonder einde, heldere
nachten met gegarandeerd rijm of vorst in de morgen,
stormachtige nachten die dakgebinten krakend tot
leven brengen, gaan, steenmarter, vleermuis, egel,
muizen en consoorten op zoek naar beschutting, een
onderkomen voor de winter, of in mensentermen
uitgedrukt: onderdak, warmte en gezelligheid.
Apodemus sylvaticus (de wetenschappelijke naam
nu wel correct gespeld) leeft ’s zomers in graanakkers,
rondom boomgaarden en aan de rand van bossen in
houtwallen. De bosmuis is een opportunist. Hij leeft
van graan, noten, vruchten, bessen, eikels, beukennootjes, hazelnoten, zaden, knoppen, paddenstoelen,

mossen en galappels, maar ook van insecten, duizendpoten, spinnen, regenwormen en slakken…De oren,
ogen en achterpoten zijn groot, groter dan die van de
huismuis die het steeds tegen hem moet afleggen.
Te oordelen aan zijn dieet (noten allerhande) is de
bosmuis uiterst handig. Hij graaft en klimt als de beste
en kan met allerhande spul aan de slag. Hij woont in
een zelfgegraven ondergronds hol, meestal met één
ingang, een nestkamer en een voorraadkamer. Het
nest bestaat uit bladeren, mos en reepjes gras.
Ik zie hem de reis naar zijn ideale overwinteringsoord
beginnen. ‘s Nachts is hij in zijn sas. Hij huppelt met
flinke sprongen van zijn stevig ontwikkelde achterpoo
tjes, de waaiervormige oortjes immer alert, op zijn
hoede voor grotere nachtdieren, een warmere wereld
tegemoet. ‘s Nachts kan het diertje grote afstanden
afleggen. Eenmaal binnen gaat hij aan de slag met
alle voor de hand(jes) en pootjes liggend materiaal.
Isolatiespul, papier, plastiek of textiel, alles is goed
om een nest mee te bouwen. Speursnuit overleeft
met alles. Overdag is het ‘muis’-stil maar ’s nachts is
hij altijd in de weer. Te slim voor de kat en ja naar ’t
schijnt behept met de gave van de communicatie; bij
gevaar, een dodelijke muizenkorrel bijvoorbeeld zal hij
nog snel eerst en vooral andere mogelijke slachtoffers
gaan waarschuwen, een bijzondere muis dus. Helaas. Ik
hoop op de absolutie.
(*) opzettelijk foutje (literaire vrijheid)
Bron: Wikipedia

JEAN-PIERRE CHRISTIAENS

↙

Bosmuis
© Bernard Dekimpe
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PA D D E N S TO E L E N W E R KG R O E P

HET STERREBOS

EEN BOS MET MEERDERE STERREN ALS
HET OP ZWAMMEN AAN KOMT

CHRISTINE HANSSENS

Foto’s: © Christine Hanssens

In het Sterrebos, nochtans buiten de grenzen van
ons werkingsgebied, gaan we jaarlijks paddenstoelen
zoeken en telkens is het meer dan de moeite waard.
De naam van dit bos; ‘het Sterrebos’ (zo’n 17 hectare
groot) verwijst naar de vele paden die in het midden
stervormig samenkomen (afb. 1).
Dicht bij het kasteel (afb. 2) groeien verschillende
platanen. Ze behoren tot de indrukwekkendste en
mooiste van West-Vlaanderen. In het gazon naast de
parking ontdekten we al grote groepen honingzwammen, fopzwammetjes en talrijke mycenaatjes.
In het bos zelf vonden we een heel bijzondere soort:
het harig saffraanoorzwammetje (Crepidotus cinnabarinus) (afb. 3). Het is oranjerood en behaard. De
plaatjesranden zijn eveneens oranjerood. Het is een
soort die vooral in Noord-Amerika te vinden is. Prof.
M. Verbeken van de UGent had deze zwammetjes hier
nog nooit waargenomen. We hebben ze natuurlijk

1.

2.
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onmiddellijk aan een microscopisch onderzoek onderworpen en alles klopt. Ze komen steeds voor op
loofhout, zoals op de schors van ratelpopulier. Dit was
dan ook de plek waar wij ze vonden.
De botercollybia’s (Collybia butyracea) (afb. 4) die
in de voorbije herfst overal voorkwamen waren
eveneens te zien. Hun hoedoppervlak in verschillende
tinten bruin, van bleek tot donkerbruin, voelt bij het
aanraken zo zacht aan als boter, vandaar de naam. We
konden er verschillende mycenaatjes bewonderen oa.
de heksenschermpjes (Mycena rosea) (afb. 5), een
opvallend rozige, tamelijk forse mycena met witte
plaatjes. Ook de draadsteelmycena (Mycena filopes)
(afb. 6) en de helmmycena (Mycena galericulata) (afb.
7) waren van de partij.
Een bijzondere soort, de eikhaas (Grifola frondosa)
(afb. 8) stond er te pronken op de voet van een oude
eik. Deze parasiet bezit een lappenhoed met radiaire
vezels. Verder zijn er op de witte onderzijde talrijke
fijne, rondachtige aflopende poriën te zien. Zijn geur
doet denken aan aardappelpuree. Eikhazen zijn eerder
zeldzaam.
Begin september waren er bijzonder veel nevelzwammen (Clitocybe nebularis) (afb. 9). Deze forse
paddenstoelen bezitten een opvallend korte steel.
Hun oppervlak is grijs tot grijsbruin en de hoedrand is
lang en naar beneden gebogen. Let ook eens op hun
plaatjes die wit tot crème-kleurig zijn en zeer dicht
bijeen staan.
Wat verder vonden we enkele welgevormde exemplaren van de parelamaniet (Amanita rubescens) (afb.
10). Dit zijn forse paddenstoelen met een witachtig
bekorreld oppervlak. Met verouderen krijgen ze een
bruinrode kleur. Heel anders en ook goed te herkennen zijn de roodstelige fluweelboleten (Xerocomus
rubellus) (afb. 11) met hun sponsachtige onderzijde,
die vuil-gelig kleurt bij het verouderen en blauw-zwart
wordt bij druk.
Er waren meerdere prachtige exemplaren van
vliegenzwammen (Amanita muscaria) (afb. 12)om
te bewonderen, een soort die we vooral bij berken
vinden. De kaneelkleurige melkzwammen (Lactarius
quietus) (afb. 13) waren eveneens in de nabijheid van
berken te vinden.
Geelwitte russula’s (Russula ochroleuca) (afb. 14) waren er dit jaar ook bij de vleet, ze groeien vooral in de
nabijheid van beuken waarmee ze in symbiose leven.
De witte bultzwammen (Trametes gibbosa) (afb.
15) mogen we ook niet vergeten te vermelden, het
zijn eigenlijk opvallende elfenbankjes, meestal is hun
oppervlak echter intens groen van de algen.
Er komt geen einde aan de soorten die in dit Sterrebos
te bewonderen zijn, teveel om ze hier allemaal op te
noemen. We komen hier altijd graag terug.

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

WOENSDAG 5 FEBRUARI // ZOEKEN
NAAR PADDENSTOELEN IN DE GAVERS
We gaan op zoek naar paddenstoelen in de Gavers in
Harelbeke met gidsen Joseph Iserbyt en Luc Pinoy.
AFSPRAAK: Om 13.30 u. aan de parking aan de
Koutermolen, Eikenstraat, Harelbeke

WOENSDAG 4 MAART //
PADDENSTOELENTOCHT IN DE LIBELLE
We gaan op paddenstoelentocht in de Libelle in
Kortrijk met gidsen Joseph Iserbyt en Luc Pinoy.
AFSPRAAK: Om 13.30 u. aan de parking Hoeve te
Coucx, Cannaerstraat, Kortrijk

WOENSDAG 1 APRIL // SPEUREN
NAAR BIJZONDERE PADDENSTOELEN IN
HET PALINGBEEKDOMEIN
We gaan speuren naar bijzondere paddenstoelen in de
Palingbeek in Ieper met gidsen Marc Rouzeré en Eddy
Vroman.
AFSPRAAK: Om 13.30 u. aan de parking aan de
cafetaria, Palingbeekstraat, Ieper
Info over deze activiteit bij Christine Hanssens (056/21
23 13 of christine.hanssens@gmail.com)
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TOPNATUUR

BART LEMEY

↗ pallas boszanger
© Philippe Devos
↓ Zicht op de nieuwe kijkhut
© Yann Feryn
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Over wat heb je het als gevraagd wordt om een stukje
te schrijven over het natuurreservaat en de bijhorende
kijkhut in De Gavers?
Vertel ik over dat verlaten en krakkemikkig spookkotje
op die heuvel, waarvan me achteraf duidelijk werd dat
dit één van de eerste kijkhutten in Vlaanderen bleek?
Schrijf ik iets saais over het nieuwe beheerplan? Volgt
een exposé over het habitat van de Roerdomp? Een
kleine writersblock dringt zich op… maar zoals zo
dikwijls, de natuur brengt rust, toont je de richting en
inspireert.
Deze keer in de vorm van een kwiek bolletje veren,
ocharme geen 10 gram wegend met een spanwijdte
van nauwelijks 5 cm per vleugel. Maar dan wel van zo’n
4500 km ver, helemaal uit Siberië. Een heuse “pallas
boszanger” fourageert bijgod tussen koolmezen,
pimpelmezen, staartmezen, goudhaantjes en vuurgoudhaantjes in de hoek van het reservaat rondom de
nieuwe kijkhut. Groot alarm! Bird-alert!
En wat vertelt dat paljasje (akkoord, ik moest die
gewoon binnen koppen) ons nu? Het is pas de tweede
melding van deze soort in onze regio, de vorige melding dateert van 1996 en de eerste voor de Gavers.
Jacques Leclercq, een gekend vogelaar uit Kain, kreeg
de eer om de piepkleine zeldzaamheid te ontdekken.
Een toeval dat je oog erop valt, maar geen toeval dat
enkel kraks het beestje in een glimp kunnen onderscheiden van een doorsnee vuurgoudhaantje. Zo’n
flock gedraagt zich immers als een hyperkinetische
springbal, tot grote frustratie

van wie zo’n beestje wil fotograferen. Ook geen toeval
te noemen dat de ontdekking tijdens een geleide
wandeling op de Gavers plaatsvond. Het illustreert
nog maar eens de aantrekkingskracht van het gebied
tot over de taalgrens. Nauwelijks een halfuur daarvoor
postte Francis Pattyn, zowat de huisfotograaf van
de kijkhut, ook al een roerdomp opvliegend uit de
rietkraag.
Het reservaat is wellicht de meest betrouwbare plek
in België en ver daarbuiten om woudaap te zien in de
zomer en roerdomp in de winter. Wie af en toe de
kijkhut binnenstapt of de kijkwand passeert, kijkt er
al lang niet meer vreemd van op als fotografen elkaar
in Frans aanspreken. Ik checkte even waarnemingen.
be, de databank met miljoenen waarnemingen van
elke natuurliefhebber. Wat het aantal waarnemingen
van woudaap betreft, staat de Gavers op de tweede
plaats en op derde plaats voor roerdomp. De kijkhut is
dé rustkamer, na een drukke werkdag of een gewone
vrije dag met veel tijd om in spanning te wachten op
watersnippen, boomvalken, buidelmees, baardmannetjes, de eerste zwaluwen, koekoek, ral, visarend,
purperreiger, ijsvogel... Ook het orchideeëntapijt dat
ieder jaar weer opduikt op het droog hooiland voor
de rietkraag is verre van alledaags.
Onze pallas boszanger liet zich op een vrije zaterdagmorgen herkennen. Nauwelijks 1 uur later was de
eerste gedocumenteerde waarneming, met de eerste
foto van deze soort in onze regio een feit. De spreekwoordelijke kat werd de digitale bel aangebonden:
whatsapp-vogelwerkgroepjes ontploften, waarnemingen.be ging ook in ’t rood. Het hele weekend deelden
kenners, beginners, natuurliefhebbers hun ogen, oren,
kennis en weetjes. Ook dat leert dit paljasje ons: het
reservaat brengt natuurliefhebbers en –beschermers
samen en de kijkhut fungeert als café zonder bier. Het
is nu zo, het was vroeger zo: de hut als open klas en
buurthuis voor natuur- en vogelkijkers, als bindmiddel
in hechte vriendschapsbanden.
Een vloot natuurliefhebbers vond er de kiem voor
een levenslange inzet voor natuur in onze streek.
Al in de vroege jaren ‘70 wezen de eerste
natuurbeschermers avant la lettre de
provincie op het belang van de
Gavers, die het gebied na de
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zandontginning kocht. Natuurwerkgroep De Gavers
werd gesticht in ’76, een eerste vogelhut kwam er in
’80. Ik kies lukraak een verhaal dat ik de laatste weken
sprokkelde en telkens gaat het in diezelfde trant: ik
heb daar ‘de stiel’ geleerd. Toen ik kind was, trok ik
zelf met mijn fiets naar de plas, eerst in vakantie en
woensdagnamiddagen, nadien ook steeds vaker na
school in de week. Ik was toen al gebeten door de vogelaarsmicrobe en zag toen mijn eerste kuifeenden en
futen. Zo leerde ik al gauw de kleppers kennen en van
hen leerde ik heel veel: de zang van grote karekiet en
wielewaal bv. In de trek kwamen soms groepjes gele
kwikstaarten er aan de grond, met regelmatig Engelse
en Noordse ertussen. Een visarend is nu nog net zo
spectaculair als toen. Het krijtbord in de hut had iets
magisch. De soorten die er werden gemeld, kreeg je
op het moment dat je hun aanwezigheid op het bord
las vaak niet meer te zien wegens alweer vertrokken.
En de afkortingen van de waarnemers spraken tot de
verbeelding want ze waren vaak nog nobele onbekenden of juist echte BV’s (Bekende Vogelaars). En dan
het gevoel om op een dag zelf een eerste melding op
het bord te schrijven: een eenvoudige steenuil was het,
denk ik, die broedde toen aan de noordzijde. Geen
bijzondere waarneming, maar het was een belevenis
om dat op dat bord te schrijven: steenuil (DBY).
Ik vergelijk het gevoel met zaterdagmiddag, eenzelfde
soort opwinding. Ik tokkel het rechtstreeks, zonder
krijtvingers, via mijn slimme telefoon op OBS Mapp in
waarnemingen.be: pallas boszanger. Check!
Natuurwerkgroep De Gavers stopte dit jaar de
activiteiten. Het reservaat en aanpalende kijkhut - het
symbool van topnatuur en -beleving in onze streekbleef best in beheer van natuurliefhebbers,-kenners
en –beschermers. De recreatiedruk op de Gavers is
immers zeer groot en een gezond tegengewicht is nodig. De provincie kon volgen en erkende hierdoor ook
de ecologische waarde van het gebied, de kennis en
het pionierswerk van vele vrijwillige natuurbeheerders:
Natuurpunt Gaverstreke kan nu het terrein verder
beheren. Ondertussen is er werk gemaakt van een
nieuw beheerplan, die voort bouwt op het verleden,
en is er nu al een tandje bijgestoken in de strijd tegen
de verbossing van de rietkraag en het dichtslibben van
de 2 poelen. Ons doel is om een meer open gebied
te creëren. Dat is nodig voor een aantal plantensoorten (voldoende licht), maar ook om de rietgroei te
stimuleren, predatoren minder kans te geven om in
het rietveld te kijken en dus rietsoorten een veiliger
gevoel te geven en tenslotte de inkijk vanuit de kijkhut
en de kijkwand gevoelig te verbeteren. Dus een betere
natuurbeleving voor iedere bezoeker.
Het beheer van het natuurreservaat heeft volgende
doelsoorten voor ogen:
woudaapje, roerdomp en orchideeënsoorten.
Een enthousiaste en positief ingestelde ploeg vrijwilligers kan de Gavers haar natuurgebied-elan van weleer

terug bezorgen en helpen bewaken dat de harde
recreatie niet (verder) de overhand neemt.
We bouwen hier verder met de ploeg VIPPS (VillaPlasjes Pro’s) die ook de natte weides en populierenbos in
de Villaplasjes beheert in de ZO-hoek van de Gavers.
De nieuwe 8.8 ha topnatuur vraagt helpende handen.
De woudaap zoekt vrijwilligers. Verwacht geen vergoeding, maar o.a. 10 gram pure energie in Siberisch dons
met een verschroeiend gele kam. Het geluk zit in
kleine dingen, niet?

woudaap in het riet
© Francis Pattyn

W O UDA AP ZK T
VRI JW I L L IG ER
Natuurpunt Gaverstreke beheert enkele belangrijke
natuurhoekjes in de Gavers. Het reservaat nabij de
kijkhut is er één van. Daar heerst de Woudaap.
Deze zeldzame en gevoelige reigersoort
behoeft een specifiek beheer,
en daar zijn vrijwilligers voor nodig.
Zin om een handje toe te steken?
BEZORG JE CONTACTGEGEVENS AAN DE CONSERVATOR
BART LEMEY - BART.LEMEY@GMAIL.COM OF DE
AFDELINGSVOORZITTER YANN FERYN - YANN@FERYNJAN.BE
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GROOT HANDBOEK
GENEESKRACHTIGE PLANTEN
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• Het Nederlandstalige standaardwerk voor fytotherapie, dat nu aan zijn
9e druk toe is
• Met een grondige inleiding over inhoudsstoffen, werking en bereidingswijzen
• Bevat, met zijn 719 pagina’s, 203 uitgebreide monografieën van geneeskrachtige kruiden, gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur
• Bevat 200 compactere kruidenfiches van minder gekende kruiden, van
kruiden die in de vergetelheid zijn geraakt en van “gevaarlijke” kruiden, die
met de nodige omzichtigheid moeten gebruikt worden.

Standaardwerk over fytotherapie
Met meer dan 200 uitgebreide monografieën van kruiden
en 200 beknopte kruidenfiches van nuttige planten
Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s

• Met een zeer uitgebreid repertorium

Met een uitgebreid repertorium

• Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s
VP €145,00 - ISBN: 9789080778467 - Uitgever: BV Mannavita
Verkrijgbaar in elke bio- & natuurwinkel of op bestelling bij uw boekhandel

Bezoek onze webshop op eurabo.be

Bio-ecologische materialen voor
energiezuinige houtbouw en renovatie

Steico flex FSC®
Houtwolisolatie
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Luchtdichting

gratis advies aan zelfbouwers!
isolatie opleidingen: eurabo.be/opleidingen
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ROK 52 - Pont West 112
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Bio-ecologische bouwpartner 2014

Wiedauwkaai 87
B-9000 Gent
+32(0)9 216 46 40

Wij kiezen voor verantwoord bosbeheer. U ook?

info@eurabo.be
www.eurabo.be
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GROOT HANDBOEK GENEESKRACHTIGE PLANTEN
door Dr. Geert Verhelst
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NATUURFOTOWERKGROEP
GROEIT EN BLOEIT
Twee jaar geleden werden de onzekere, eerste stappen
gezet om in de schoot van Natuur.koepel een fotowerkgroep op te richten. Deze jonge scheut viel in goede
aarde. Ze kreeg onmiddellijk aandacht van veel fotominnende natuurpunters en wint zelfs op vandaag nog aan
belangstelling. Zoals steeds: liefde en zorg resulteert in
groei en bloei. Een dynamische stuurgroep zorgt ieder
jaar voor vier leerrijke foto-uitstappen en fotobesprekingen. Zelfs de soms gure weersomstandigheden en de
vroege ochtendlijke aanvangsuren konden de geestdrift
van de fotoliefhebbers niet temperen. Wel integendeel,
er daagden telkens nog meer deelnemers op. Kortom,
het is met vol enthousiasme dat Natuurfotowerkgroep
Zuid-West-Vlaanderen straks het 3de werkjaar inzet.
De stuurgroep stelde opnieuw een heel aantrekkelijke
kalender op.

PROGRAMMA 2020
zondag ??/02/2020: workshop sneeuwklokjes fotograferen - dit gaat door langs de Scheldemeersen in
Pecq. Een pop-up datum want de bloeiperiode van
sneeuwklokjes is slechts bij benadering voorspelbaar.
De streefdatum is gesteld op 23/02/2020 maar
de exacte datum en locatie wordt pas vastgelegd
éénmaal er zekerheid is van de bloei van de sneeuwklokjes. Hou je mailbox in de gaten.
zondag 19/04/2020: workshop fotografie voorjaarsbloeiers in Bassegembos & Tiegembos (in samenwerking met NP Anzegem) Onder leiding van Nik
Dooms maken we 2 fotogenieke wandelingen:
- een hyacintenwandeling in Bassegembos
- een fototoer langs de flora en waterpartijen in Tiegembos
woensdagavond 06/05/2020: fotobabbel (Natuur.
koepel, Warande, Heule) Een ontspannen bespreking van de resultaten van de 2 voorbije workshops

- ter afsluit: aperitiefbabbel in Nec De Rand (i.s.m. NP
Wevelgem)
woensdagavond 18/11/2020: fotobabbel (Warande
Heule) Bespreking van de resultaten van de 2 voorbije workshops
zondag 06/12/2020: bezoek Lowlandfotofestival
We brengen een bezoek aan de fototentoonstelling
en pikken enkele lezingen of demo’s van prominente
natuurfotografen mee. Wie reist met ons mee naar
deze grote natuurbeurs in Antwerpen?

DIRK VERGOTE

Wil je op de hoogte blijven van de details van bovenstaande
activiteiten? Schrijf je in op onze mailinglist door een mail te
sturen met jouw gegevens naar werkgroepnatuurfotografie@
natuurkoepel.be

STUURGROEP ZOEKT
NIEUWE MEDEWERKER(S)
De stuurgroep van de natuurfotowerkgroep
bestond aanvankelijk uit Siegfried Desmet, Patrick
De Clercq, Anne Braet, Danny Deceukelier, Nik
Dooms en Dirk Vergote. Patrick zag zich onlangs
genoodzaakt wat gas terug te nemen en we hopen
dus dat er spoedig een of twee natuurfotoliefhebbers zich geroepen voelen om de stuurgroep met
raad en daad bij te staan. Je hoeft geen aanslag op
je vrije tijd te vrezen. De stuurgroep komt 3 à 4
keer bijeen om de activiteiten voor te bereiden,
ze zijn zoveel mogelijk aanwezig op de workshop
of uitstap die ieder kwartaal wordt georganiseerd
en op de fotobesprekingen. We verwachten ook
dat er actief wordt meegedacht om de werking
van NFW levendig te houden. Ben je bereid om de
stuurgroep te vervoegen? We vernemen het heel
graag via een mailberichtje aan werkgroepnatuurfotografie@natuurkoepel.be

Vanaf het terras van “Déjeuner
sur l’herbe rouge” werden de
zonsopgang en herfstpanorama’s gefotografeerd tijdens de
herfstactiviteit van 2019
© Dirk Vergote

zondag 21/06/2020: workshop vlinders herkennen en
fotograferen (in samenwerking met NP Avelgem)
Fotograferen gaat gemakkelijker als je ook je onderwerp kent. Natuurgids en lid van de NFW-stuurgroep Nik Dooms neemt ons mee in een vlinderrijk
natuurgebiedje en helpt mee bij de determinatie.
woensdagavond 16/09/2020: voor onze werkgroepleden - VRIJ PODIUM (Warande Heule)We geven de
kans aan onze leden om eigen werk aan de groep
voor te stellen. Om zoveel mogelijk mensen aan
bod te laten komen, wordt de tijd per voordracht
beperkt op 10 minuten.
zondag 25/10/2020: herfstfotografie om en rond
Bergelen in Gullegem
- fotografie van de zonsopgang in provinciaal domein
Bergelen o.l.v. Krist Hooghe
- ontbijtpicknick in NEC De Rand
- kleurenwandeling en paddenstoelenfotografie
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NATUURLIJK VAN DICHTBIJ

Ook bezorgd om het milieu? Doe je boodschappen bij Lokaalmarkt, een wekelijkse
boerenmarkt met bar en kinderatelier. Want onze producten komen van dichtbij.
Op die manier sparen we heel wat uitlaatgassen van vrachtwagens en vliegtuigen uit.
Kom je ook Lokaalmarkten?

WWW.LOKAALMARKT.BE | DEERLIJK | HEULE | ROESELARE |

V.U.: Peter Norro, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge - Foto © Karl Van Ginderdeuren

WEST-VLAAMSE
NATUURSTUDIEDAG

ZATERDAG 7 MAART 2020
Aanvang: 9.00 u - Einde: 16.45 uur (met receptie)
@ KU Leuven KULAK
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Leven in en op de bodem
mo
how
zeg

Waar zit die koolstof • patrijs • pladijs en andere platvissen •
weidevogels • mycorrhiza • ondergrondse slakken •
harkwesp • mestkevers • regenwormen • compost • de mol • ...

www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
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WAAR MEN GAAT LANGS
VLAAMSE WEGEN…
NATUURPUNT KREKEL-ANZEGEM PLANT
LINDEBOMEN BIJ KAPELLETJES

opdracht kregen de heidense tempels te laten staan
en om te bouwen tot een christelijke kerk, hebben zij
dan ook oogluikend moeten toezien dat de kersverse
christenen hun bomen bleven vereren? Hebben zij die
moeten ombouwen tot een ‘christelijke boom’, door
er een kapelletje bij te bouwen of er een beeldje in te
hangen? Wij weten niet met zekerheid hoe dit in zijn
werk is gegaan. Er zijn weinig geschreven bronnen uit
die tijd. Op het platteland bleven dikwijls nog eeuwenlang de oude gebruiken rondom bomen bestaan; tot
diep in de Middeleeuwen en zelfs nog later.

STIJN WILLEN

Uit: ‘Bomen en mensen: een oeroude relatie’

↗

Anzegem heeft hier en daar nog enkele landelijke kapelletje staan. Al vlug kwam Pol Deweer van Natuurpunt Krekel-Anzegem te weten wie de eigenaar van de
kapelletjes en de aanpalende gronden waren. Na de
toestemming van de eigenaars konden we aan de slag
om bij twee kapelletjes terug een boom te planten.
Als boomsoort is gekozen voor de grootbladige linde
(Tilia platyhyllos L.). Om de bomen de kans te geven
volledig uit te groeien werd aan elke kapelletje slechts
één boom geplant.
Op de Dag van de Natuur (zaterdag 23 november)

Toekomst verzekerd

↘ Volle actie
© Nik Dooms.jpg
…komt men kapellekes tegen. En zoals Nicole en
Hugo onafscheidelijk zijn, zijn een kapel en een linde
dat ook. Alhoewel, de combinatie wordt schaarser en
schaarser. Maar vanwaar komt het idee om een boom
aan een kapel te planten? We gaan even terug in de tijd
toen de Kelten hier in de streek leefden. Zij aanbaden
hun goden in de open lucht, onder het ruisende loof
van natuurlijke tempels. De missionarissen troffen op
hun missietochten die heilige bomen aan waarin goden
en godinnen als Wodan, Donar en Freya werden
vereerd.
De verering van heilige bomen werd als afgoderij gezien die met wortel en tak moest worden uitgeroeid.
Vele bomen werden dan ook omgehakt waarbij talrijke
heidenen aanwezig waren.
Op de plekken van de gerooide ‘heidensche’ bomen
lieten de missionarissen kleine kerkjes en kapellen verrijzen, soms gebouwd van het hout van de omgehakte
boom. De plaatselijke bevolking pikte dat niet altijd en
kwam in opstand. De missionarissen hadden de zware
taak te bewijzen dat hun God sterker was dan de
goden en de godinnen in de bomen.
Ondanks dat er heidense bomen werden gerooid
tijdens de kerstening, bleven er ook bomen gespaard.
Ze worden zelfs tot in onze tijd vereerd, zij het in
een christelijk jasje. Als de vroegste missionarissen de
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← Waterpas
↓ Eindresultaat aan de kapel in

de Bomstraat
© Nik Dooms

zijn beide bomen geplant. Vier boompalen rond elke
boom geven deze de nodige steun de eerste jaren en
voorkomen maaischade. Een dammetje rond de boom
zorgt ervoor dat er tijdens een droge periode watergift
kan gedaan worden. De gemeente Anzegem en de
Minaraad hebben dit project ondersteund.

De inwoners hielden woord en sindsdien staat er
een kapel in de Bomstraat en vanaf nu zelfs ook een
linde bij te pronken. De kapel is enkele jaren geleden
volledig gerestaureerd. Opmerkelijk is dat er geen
Mariabeeld in de kapel hangt maar dat daar de Heilige
Sint-Jozef aanbeden wordt.

EEN KAPELLEKE MET EEN VERHAAL
In de Bomstraat, aan de kant van de Sterhoek staat er een kapel waar er een waargebeurde geschiedenis aan
vasthangt. Medebestuurslid Pol Deweer vertelde dit verhaal tijdens een vergadering.
Anno 1850. In het gehucht Sterhoek was het al heel lang geleden dat er eens een feest had plaatsgevonden.
Geen trouwfeest, geen geboorte, geen overlijden. De vele jonggezellen vonden dat maar een saaie bedoening en besloten om dan maar zelf een verzonnen feest te organiseren. Wiens zijn idee het was weten
we niet, maar ze besloten een schijnbegrafenis te vieren. Na de vele pintjes en jeneverkes werd dan ook
besloten de zogezegde ‘dode’ dan ook effectief te begraven. Een put, stro erin, daarop de ‘dode’ Louis, nog
wat stro en tenslotte nog wat aarde…tot er toch een ietswat nuchtere medemens zei dat het misschien niet
zo een goed idee was. In allerijl werd de put weer opengemaakt maar de dode zag al blauw.
In zeven haasten werden de dokter en pastoor erbij gehaald. De dokter kreeg gelukkig de dode met wat
vlugzout weer tot leven. De pastoor die al aan het berechten was riep in al zijn furie: “Och, gulder domme
kl**ten. Jullie mogen allemaal te biechten gaan om vergiffenis te vragen over jullie dwaze daden en denk maar
eens goed na wat je voor je penitentie gaat doen.” De jonggezellen hebben toen samen besloten om een
kapel te bouwen op de plaats van het zogezegde graf.
Uit: Advanz Auteurs: Etienne Devolgelaere en Frans Speleers
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Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig om een woning te bezoeken die
verwarmd wordt met een pelletketel?
Neem eens een kijkje op www.pelletdays.be
Hier kunt u zien in welke gemeente u een ÖkoFEN-installatie kunt gaan
bezoeken, op een moment naar keuze.
Deelname is gratis, de installaties zijn verspreid over heel België.

ÖkoFEN Belgium
www.okofen.be | info@okofen.be
Kattestraat 81, B-8520 Kuurne | +32(0)56/72 36 30
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ROTERSMEERS KRIJGT HULP

ACTIEVE 80-PLUSSER LIEVEN KINDT DAGELIJKS VAN DE PARTIJ

Met de aankoop van een natte
weide in Bissegem langs de Leie
werd Natuurpunt Kortrijk in 2016
een nieuw natuurgebied rijker. Het
gebied kreeg de naam: ‘Rotersmeers’, een verwijzing naar het
vlasverleden van deze weide langs
de oevers van de Leie. Ondertussen werden in het gebied al heel
wat inrichtings- en beheerwerken
uitgevoerd. Zo werd er een houtmijt geplaatst en werden er al heel
wat struiken en hoogstambomen
aangeplant. Sinds midden 2019 kan
je van het gebied genieten vanop
een brugje

over de waterpartij.
Als je tegenwoordig een bezoekje
brengt aan de Rotersmeers, dan zal
je daar gegarandeerd een heel sympathieke, energieke man ‘spotten’.
Lieven Kindt, lid van Natuurpunt,
gaat zowat elke dag urenlang in de
Rotersmeers werken. Hij heeft het
gebied ontdekt in augustus 2019 en
is er niet meer weg te slaan. Lieven
doet er heel nuttig beheerwerk
zoals algen uit de vijver verwijderen, struiken vrijzetten, de haag
onderhouden… Hijzelf ervaart dat
als een soort therapie, het maakt
hem gelukkig. Hij geeft ook alle nodige informatie over het gebied aan
toevallige passanten en bezoekers.
In een vorig leven was Lieven
griffier, nu een gepassioneerde

natuurwerker van 80 jaar. Hij staat
niet op de lijst van de hulpploeg
van Natuurpunt Kortrijk en we
hoeven hem niet officieel uit te
nodigen voor beheerwerken, hij is
er sowieso…. elke dag opnieuw.
Intussen heeft hij kennis gemaakt
met een aantal mensen van onze
fantastische hulpploeg en het klikt
heel goed. Logisch, Lieven is een
heel aimabel man met een subtiele
humor. Als je binnenkort nog eens
de Rotersmeers bezoekt, dan mag
je deze actieve medewerker gerust
aanspreken, je zal er geen spijt van
hebben. Zo zie je maar dat broodnodige hulp soms van onverwachte
hoek kan komen. Bedankt Lieven!
Wil jij ook helpen bij het beheer
van de Rotersmeers? Contacteer
Jan Desmet (0497 624 416 of jan.
desmet1949@telenet.be)

↖
↙

Lieven Kindt

Rotersmeers
© Jan Desmet

Steun aankopen van natuur in de
regio met een gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt vzw. Vermeld het projectnummer van keuze. Vanaf 40 euro
krijg je een fiscaal attest toegestuurd.
Project 3515 Natuurgebieden Zwevegem
Algemeen nummer voor regionaal
Project 4015 fonds Zuid-West-Vlaanderen
Kruiskouter/ Rotersmeers in
Project 5014 Kortrijk
Project 5015 De Ghellinck Bissegem
Project 5083 Mandelhoek Ingelmunster
Project 5205 Avelgemse Scheldemeersen
Project 5548 Leiekant Marke
Project 5567 Bankbeekvallei in Gullegem
Project 5582 De Bonte os in Deerlijk
Project 5585 Leiekant Lauwe
Project 5590 Le Vivier
Project 6128 Gaverbeekse meersen in Waregem
Project 6697 Oude Leiearm in Oeselgem
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KLIMAATVERANDERING
EIST ZIJN TOL
DE DROOGTE IS NOG NIET VOORBIJ

KRISTINA NAEYAERT

Maart 2018: een gevulde
poel met amfibieën in de
Normandiëstraat
Eind november 2019:
dezelfde poel, maar helemaal
uitgedroogd
© Kristina Naeyaert

We zagen het nooit eerder gebeuren, maar op heel veel plaatsen in
Wevelgem stonden de poelen die
door grondwater worden aangevuld eind november nog compleet
droog. De extreme droogte en
hitte van vorige zomers eist alvast

zijn tol. Deze waterpoelen zijn
hotspots voor de voortplanting
van o.a. kleine watersalamander,
alpenwatersalamanders, kikkers en
padden. We vragen ons sterk af
wat er begin februari zal gebeuren
met de amfibieëntrek als de poelen

ZATERDAG 8 FEBRUARI
NATUURPUNT WEVELGEM
NODIGT ZIJN LEDEN UIT!

PROGRAMMA:
Om 16.00 u:

voordracht: Vogels in Wevelgem: verleden,
heden en toekomst.
		
Leer wat bij over de vogels en hun leefgebieden
in groot-Wevelgem. Lezing wordt gegeven door
Ignaas Robbe, vogelkenner bij uitstek.
Om 17.00 u: terugblik op de werking van Natuurpunt Wevelgem en planning 2020
Om 18.00 u: gezellig samenzijn met glaasje en tapas
Dit gaat door in De Startbaan, Veldstraat 17, Wevelgem.
Graag inschrijven tegen 1 februari bij anne.braet@gmail.com
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niet meer bijvullen deze winter?
We zijn met Natuurpunt zeer
verontrust over deze aanhoudende droogte en zullen een aantal
informatieve vragen stellen bij
de Vlaamse Milieumaatschappij
die de grondwaterstanden en de
grondwaterwinningen bijhoudt. Is
de oorzaak enkel de droogte van
de voorbije jaren of spelen er nog
andere factoren mee? Worden er
andere en nieuwe waterbesparende (klimaatadaptieve) maatregelen
voorbereid door de overheid? Eén
voorbeeld maar: bij bouwwerken
en langs autostrades wordt massaal
veel water opgepompt dat prompt
verdwijnt in de riolering kan dit niet
systematisch terug geïnfiltreerd in
de grond?
In afwachting van meer structurele
aanpak kunnen we alleen uitkijken
naar regen. Maar het wordt wel
bang afwachten voor de amfibieën
in Wevelgem, er moet immers
ook voldoende water in de poelen
komen en blijven tot na de voortplanting en de opgroeiperiode van
de larves in de zomer.
Wie vanaf februari wil komen
helpen bij de oversteekacties mag
steeds contact opnemen met nachtergaeleherman@gmail.com. Wij
ontvangen in die periode ook graag
klassen met enthousiaste kinderen!

MINI-CURSUS:
NATUUR IN WEVELGEM
Vrijdag 8 mei starten we een mini-cursus,
kennis maken met natuur in Wevelgem. We
voorzien 1 theoretische en 3 praktijklessen
(verdere data worden in overleg gepland)
Lesgever:
Herman Nachtergaele.
plaats/tijdstip:
natuur-educatief centrum
De Rand Bergelen van 20
tot 22 uur
Bijdrage:
voor leden 10 € / niet
leden 15 €. Inschrijven
verplicht - via
anne.braet@gmail.com

UIT DE VERENIGINGEN

NEC SCHUTTERSHUISJE
EEN VOLTREFFER

HENDRIK DEBEUF

Opening
© Hendrik Debeuf

TRAGE WEGEN
Ondertussen heeft Natuurpunt De Buizerd vzw het
verzoekschrift mede ondertekend om buurtweg 43 parallel lopend met de Italianenlaan ( VTI Izegem) terug
open te stellen met als voornaamste argumentatie
“fietsveiligheid”. Wie het volledig verzoekschrift wil
opvragen graag via vrijwilliger voor Trage wegen vzw dani.nolf@telenet.be
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zaterdag 29 februari 2020
zondag 1 maart 2020
LOCATIE : DE CULTUURFABRIEK
KORTRIJKSTRAAT 4 , INGELMUNSTER
Zaterdag 29 februari: 13.30 - 18.30 u - Zondag 1 maart: 9.00 - 16.00 u
Vrijdag 28 februari: 9.30 - 18.00 u
Zaterdag 29 februari:: 9.00 - 11.00 u

meer info:

Debeuf Hendrik
De Smet Kurt
Deleersnijder Pol
Declercq Ivan
Maes Bart
Frank Eggermont

051/31 21 62 - gsm 0475/365 955
051/30 06 73 - gsm 0473/900 284
051/30 14 23
gsm 0479/950 801
gsm 0468/563 743
051/30 35 26 - 0486/624 657

(na 18 u.)

v.u.: Natuurpunt De Buizerd vzw - Kortrijkstraat 40 - 8770 Ingelmunster - NN. 424 261 568 - RPR: Kortrijk - vrij van zegel: artikel 198 bis

Tijdens het weekend 11,12 en 13 oktober na ongeveer
één jaar renovatie, was er de officiële opening van
het Natuur Educatief Centrum “Schuttershuisje” in
Ingelmunster. Het Schuttershuisje was vroeger het
“clubhuis” van de Schuttersgilde St.Sebastiaan. De
gemeente Ingelmunster financierde hier een mooi
nieuwe natuureducatieve site waar wij als vrijwilligers
van Natuurpunt De Buizerd dankbaar gebruik willen
van maken. Bij de opening op vrijdagavond waren
er de openingsspeeches en een goeie receptie. Op
zaterdagvoormiddag was het alle hens aan dek om alle
infostanden van Natuurpunt De Buizerd, imkersgilde
“De kasteelbie”, Tuin hier en Oxfam fairtrade op te
stellen. Het brede publiek was welkom en het ganse
weekend was het open huis met o.a. vrije wandeling in
Mandelhoek en natuurquiz. Met een paddenstoelenwandeling en een gesmaakte natuureducatieve explotheek van ’t West-Vlaamse hart sloten we op zondag
ons geslaagde open deur weekend. Van de meer dan
700 deelnemende wandelaars, nieuwsgierigen, sympathisanten kwam er niks dan lof over dit initiatief van
de gemeente en Natuurpunt. Ook veel oud-schutters
kwamen hun oude stek nog eens bezoeken. We maakten bovendien nog eens zo’n 15 nieuwe leden!
In de komende maanden gaan we het Schuttershuisje
verder inrichten en de activiteiten voor 2020 voorbereiden. Zie activiteiten kalender Natuurpunt – De Buizerd
of www.debuizerd.be
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ELECTRO YOUR LIFE

KURT MEERSCHAERT

↗Jong en oud gaan voor de juiste
oplossingen
© Kurt Meerschaert

↗↗Big E, de grote ster voor de
leefgroep van de Waak
© Dirk Desmet

Het moet een van mijn vroegere jeugdherinneringen
zijn… Apetrots, dat was ik. Ik had net een rood lampje
doen oplichten. Een spontane kreet “Jaaaa braavooo”
en het bijhorende gekir van mijn lieve tante kreeg ik
er op de koop toe bij. En geloof het of niet… telkens
wanneer ik erin slaagde dat kunststukje nog eens over
te doen waren diezelfde reacties mijn deel. Ik weet
niet of het toen was dat mijn honger naar kennis werd
gevoed, het zou best wel eens kunnen. Wat ik wel
nog herinner is dat de electro vanaf toen een vast spelonderdeel werd en algauw vond ik blindelings de weg
naar de juiste antwoorden. (Zo eenvoudig als het toen
leek, nu is het vaak moeilijker die weg te vinden…)
Wanneer we precies op het idee kwamen is niet meer
te achterhalen. Allicht tussen pot en pint zoals de
meeste briljante ideeën ontstaan. Dat is althans wat ik
me voorspiegel. Het is mijn motivatie om menig gerstenat te proeven, op zoek naar genialiteit. Misschien
was het wel in een zotte bui op één van onze maandelijkse bestuursvergaderingen… Vlasbekkers ondereen,
brainstormend, grappend en grollend… Een hechte
bende waar al eens mag gelachen worden en niets ons
te gek is. In die mate zelfs dat we onlangs in dierenpak
de Groene Long van Kuurne onveilig maakten tijdens
de 11.11.11-trail. Maar dat is weer een ander beestig
verhaal.
We legden al onze talenten samen. Onze Ward nam
het voortouw en was heer en meester in zowel het
ontwerp als de constructie. Jan, Dirk en Virginie
zorgden voor de inhoud en de eerste geplastificeerde
bordjes onder het motto “Wat je zelf doet, doe je
tot ’s avonds laat“. De vuurdoop kwam er op een
verenigingenbeurs in de lagere school van Lendelede.
Meteen was het succes verzekerd. Samen met Djoni
zorgde ik voor de bemanning. De belangstelling was
direct groot. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar
gestaag crescendo gegaan. Onze electro is ondertussen een vaste waarde geworden. Op ons beruchte
“Feest in het Groen” krijgt ‘big E’ een centraal plekje.
En ook tijdens de jaarlijkse bosbelevingen in het Patrijzenbos van Lendelede staat die natuurlijk bij Dirk en
mij te ‘shinen’. Tijdens ons jaarlijkse rendez-vous met
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een leefgroep van de Waak is ‘big E’ trouwens één
van onze grote sterren. Die populariteit eiste echter
ook zijn tol. ‘Big E’ wou zijn ambities verruimen en
werd aan Natuur.koepel vzw toevertrouwd, waar E
sindsdien uitgeleend kan worden. En dat voor iemand
van eenvoudige afkomst want meer dan een combinatie van enkele draadjes is het niet. Zodra je een goede
combinatie maakt, wordt er een doorlopende stroom
mogelijk en gaan de witte lampjes oplichten. ‘Big E’ is
swag. Ja, maar dat blauwe zwaailicht is er echt over.
Stoefer!
Vaak troepen ze samen rond ‘big E’. De ene wat
schuchter, de ander vol vertrouwen… Volwassenen
die het talent komen aanschouwen van de kinderen.
We kijken al helemaal niet meer op wanneer blijkt dat
de kids veel meer weten over de natuur. Bovendien
zijn onze jongsten veel scherper in het herkennen van
allerlei details. En die verwondering! (Dat meesterlijke
van het kinderbrein. Waarom raken zovelen dat talent
toch verloren?)
Kinderen komen vaak meerdere keren terug. Ze willen
nog eens opnieuw diezelfde trots voelen. Dat merk
je aan die grimas, de smakelijke lach, een “Kijk Papa.
Kijk dan naar mij”-blik. En dan voel ik weer waarom
we dit doen… Ik herken de fonkeling en guitigheid in
die ogen. De cirkel is rond. De honger naar kennis kan
opnieuw beginnen…

‘Big E’
verwondering
stroomt door je aderen
of hoe een klein licht
een baken kan worden
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SEIZOENSGROENTESPREAD
DE LUXE
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 ‘Lekker gesmeerd’ van Emelie Heller, Leentje Speybroeck en
Nadia Tahon. Het boek is te koop via de lokale Velt-afdelingen of via www.velt.nu/winkel

SEIZOENSGROENTESPREAD
DE LUXE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

100 g boerenkool
100 g wortel
50 g preigroen
100 g gekookte kikkererwten
2 el zachte olijfolie
1 el mosterd
1 el tahin
1 tl citroensap
1 el edelgistvlokken
1 tl kerriepoeder
1 el gehakte verse peterselie
peper
zout

Rits de boerenkool van de stelen. Schil de wortel en snijd
hem in blokjes. Snijd de prei in ringen.
Hak alles fijn in een keukenmachine of hakmolentje.
Voeg de andere ingrediënten toe en mix nog even, maar
zorg ervoor dat er voldoende structuur blijft in de spread.
Breng op smaak met peper en zout.

of rammenas. Vervang je de kikkererwten door bonen of
linzen, dan krijg je een wat zachtere textuur. In plaats van
peulvruchten kun je ook geroosterde zaden, pitten of
noten gebruiken.

VARIATIES

geraspte rode biet, augurk, tahindressing, ingelegde uitjes,
kiemen

Deze spread is eigenlijk een prima template. Je kunt zowel
de groenten als peulvruchten vervangen door andere
soorten. Experimenteer naargelang het seizoen met
groenten zoals rode biet, koolrabi, knolselderij, savooikool

BROODTIP

GARNEERTIP

Ardens brood

© Wout Hendrickx

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

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

VELTH VELT
VELTK VELT
VELTW VELT
VELTZ VELT

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

HYLA

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

IWG
GEO
MYC
SWG
PWG
VWG
ZWG
WGTW
BWG
SOL
WNF

INFO:

ZONDAG 19 JANUARI

BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE - NPDL
WAAR:

WANNEER:
WAT:

INFO:

Ingang van het domein (langs de spoorweg),
vroegere koer Novobloc, Spoorwegstraat,
Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Iedere 3e vrijdag van de maand werken we
in de Bramier in Lauwe. Zin om mee te
helpen?
Jozef Bousse (0476 47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 18 JANUARI
BEHEERWERKEN IN DE GAVERS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Parking Oost van de Gavers, Meersstraat 25,
Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de natuurgebieden in de
Gavers die we in beheer hebben - Villaplasjes en het Reservaat - 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 één
van de gebieden aan de rand van de Gavers.
Iedereen is altijd welkom! Nadere informatie
- verzamelplaats en welk gebied - volgt op
de website en facebookpagina in de week
ervoor.
Bart Lemey (0474/51 67 55 of bart.lemey@
gmail.com)

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
HELKIJNBOSJE – DAALBEEKBOSJE - NPZ
WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Zwevegem
WANNEER:
WAT:
INFO:

8.00 u. - 12.00 u.
We snoeien de randen en knotten de wilgen
van het Helkijnbosje en het Daalbeekbosje.
Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

VRIJWILLIGERSDAG NATUURPUNT KORTRIJK NPK
WAAR:
WANNEER:
WAT:
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NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
9.00 u. - 12.00 u.
Naar jaarlijkse gewoonte brengen we graag
onze vrijwilligers samen en nodigen we

NIEUWJAARSWANDELING IN DE OMGEVING
VAN WANNEGEM-LEDE - NPW
WAAR:
WANNEER:
WAT:

NATUUR TE KIJK NAMIDDAG - NPDB
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, Ingelmunster
13.30 u. - 17.00 u.
Om het brede publiek (naast de reguliere
geleide wandelingen) kennis te laten maken
met “De Groene Long” Ingelmunster Izegem” organiseert Natuurpunt - De
Buizerd vzw deze winter “vrij wandelen
in het Natuurreservaat Mandelhoek en de
aangekochte Mandelmeers”. Nakeuvelen kan
in het pas geopende “Schuttershuisje”.
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of hendrik.
debeuf@debuizerd.be)

WINTERWANDELING & ALGEMENE LEDENVERGADERING - NPDV
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

VRIJDAG 17 JANUARI

iedereen uit die zin heeft om Natuurpunt
Kortrijk met concrete zaken te helpen.
Nieuwsgierig hoe jij kan helpen? Kom dan
kennismaken, de koffie staat voor je klaar!
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

‘t Slot in Groene Long, Oudstrijderslaan 23,
Kuurne
14.00 u. - 18.00 u.
Wandelen langs de Leieboorden in Kuurne
& Harelbeke. Toelichting bij de Leiewerken,
nieuwe sluiscomplex , vistrap, ontwikkeling
warmtenet. Aansluitend (vanaf 16.30u.) gaat
de algemene vergadering van Natuurpunt
De Vlasbek door in het Slot in de Groene
Long. Daarbij nodigen we alle leden uit op
onze nieuwjaar receptie. Bij een hapje en
een drankje stellen we onze activiteiten van
2020 voor.
Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

KNOPPENWANDELING KULAK/VLASAKKER NPK
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

KULAK gebouw A, Etienne Sabbelaan,
Kortrijk
9.30 u. - 12.00 u.
In de winter hebben bomen en struiken
geen bloemen, bladeren of vruchten meer.
Om ze op naam te brengen kijken we naar
het silhouet, de schors, maar vooral naar de
knoppen. Sommigen lijken op bokkenpootjes, anderen zijn net hoorntjes of ze
zijn gesteeld en paars gekleurd. Bomen en
struiken in hun ware gedaante!
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

NIEUWJAARSDRINK - VELTW
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

OC Lauwe, Koningin Astridlaan, 45, Menen
18.00 u. - 21.00 u..
Nieuwjaarsdrink Velt Wevelgem-Menen
Katrien Opsommer (056/53 03 21 of bart.
katrienvdhop@edpnet.be)

WOENSDAG 22 JANUARI

INFO:

VRIJDAG 31 JANUARI
START 41STE WERKJAAR NATUURPUNT - NPDB
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

BEHEERWERKEN IN BERGELEN - NPWE
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

Zie blz. 15

BEHEERWERKEN NATUURRESERVAAT MANDELHOEK - NPDB
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, Ingelmunster
13.30 u. - 16.30 u.
Beheerwerken natuurreservaat Mandelhoek
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of hendrik.
debeuf@debuizerd.be)

VOGELTELWEEKEND KORTRIJK - NPK
INFO:

Zie blz. 15

ZONDAG 26 JANUARI
NIEUWJAARSRECEPTIE & UITREIKING KLIMOP.
AWARD - NK
INFO:

Zie achterflap

NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
9.00 u. - 12.00 u.
Beheerwerken in Bergelen.
Patrick Gheysens (056/41 77 22)

BEHEERWERKEN IN DE WEYMEERSCH - NPW
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Meersstraat tegenover huisnr. 3, Zulte
9.00 u. - 12.30 u.
Vandaag gaan we verder met het knotten
op de Weymeers langs de Meersstraat. We
spreken opnieuw af vanaf 9 u. aan de Weymeersch (ter hoogte van de Meersstraat,
huis nr. 3 in Zulte). Iedereen is welkom op
elk moment van de voormiddag. Drank en
versnaperingen worden voorzien.
Peter Depodt (0472/33 31 24) of Frederic
Piesschaert (0472/52 59 74)

ZONDAG 2 FEBRUARI
WANDELING DE GAVERS: GEOLOGIE EN LANDSCHAPSLEZEN - NPGS
WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 25 JANUARI
INFO:

Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of hendrik.
debeuf@debuizerd.be)

ZATERDAG 1 FEBRUARI

Zie blz. 41

VOGELS KIJKEN OP 200 METER VAN DE KERKTOREN - NPGS

NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, Ingelmunster
20.00 u. - 22.00 u.
Tijdens deze avond zal aan de hand van
een powerpointvoorstelling het voorbije
werkjaar toegelicht worden en het jaarprogramma voor 2020 toegelicht worden. Zowel leden en sympathisanten zijn van harte
welkom.

NAKEUVELEN MET EEN DRANKJE EN EEN HAPJE.

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zaaltje 2 dorpen, Ledestraat 42, Wannegem-Lede (Kruisem)
14.00 u. - 16.30 u.
Een deel van de wandeling volgt de groene
vallei van de Rooigemsebeek terwijl een
ander deel je naar prachtige vergezichten
brengt. Het afwisselend landschap en enkele
lichte kuitenbijters zijn typerend voor deze
pré – Vlaamse Ardennen. De vele eeuwenoude voetwegen, in de jaren ‘90 in ere
hersteld door de VLM, vormen een extra
pluspunt. We genieten ook van mooie schilderachtige dorpjes zoals o.a. Mullem, Huise,
een kasteeldomein en windmolens. Traditioneel wordt deze wandeling opgesmukt met
een klein hapje en een drankje.
Peter Depodt (0472/33 31 24 of depodt@
scarlet.be)

INFO:

Bezoekerscentrum De Gavers, Eikenstraat
131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.
Ooit al eens een strip in het Japans gelezen?
Niet eenvoudig he. Ons landschap is zowat
identiek: we zien de beelden maar begrijpen
vaak de inhoud niet. In een boeiend verhaal
vertelt een deskundige wat we kunnen
leren over het verleden maar ook over de
toekomst aan de hand van het landschap.
Felix Rodenbach (0473/773234 of felixrodenbach@hotmail.com)

WANDELING: HET BELANG VAN NESTKASTEN
IN BERGELEN - NPWE
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
15.00 u. - 17.00 u.
Geleide natuurwandeling met Ludo Braeckman
Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 of kristina@natuurkoepel.be)

WOENSDAG 5 FEBRUARI
ZOEKEN NAAR PADDENSTOELEN IN DE GAVERS
- MYC
INFO:

Zie blz. 41

DONDERDAG 6 FEBRUARI
CURSUS: VOGELZANG ROND HUIS, TUIN EN
BOS (DEERLIJK) - NPGS
INFO:

Zie blz. 38

AC T I V I T E I T E N
VRIJDAG 7 FEBRUARI
ALGEMENE LEDENVERGADERING - NPK
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke
Start om 19.00 u.
Wil je meer weten over wat Natuurpunt
Kortrijk te bieden heeft en in het verleden
al te bieden had voor de natuur in en rond
Kortrijk? Schrijf je dan zeker in voor onze
Algemene ledenvergadering. Breng je lidkaart
mee of maak je lid en geniet van een gratis
croque. We klinken op een groener Kortrijk!
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

WERKDAG: AANPLANTEN IN DE GHELLINCK NPK
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

SNOEILES KLEINFRUIT - VELTW
WAAR:
WANNEER:
WAT:

ZATERDAG 8 FEBRUARI
BEHEERWERKEN IN DE GAVERS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Parking Oost van de Gavers, Meersstraat 25,
Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de natuurgebieden in de
Gavers die we in beheer hebben - Villaplasjes
en het Reservaat - 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 één
van de gebieden aan de rand van de Gavers.
Iedereen is altijd welkom! Nadere informatie
- verzamelplaats en welk gebied - volgt op
de website en facebookpagina in de week
ervoor.
Bart Lemey (0474/51 67 55 of bart.lemey@
gmail.com)

FOTOAVOND FIETSEND DOOR ROEMENIË NPW
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Ontmoetingscentrum De Linde, Koekoekstraat 26, Sint-Eloois-Vijve
Start om 20.00 u.
Geert Taelman en Patrick Vandenbussche
vertellen over hun fietsreis naar Roemenië.
Inkom: 2,5 euro per persoon of 5 euro per
gezin. Ten voordele van Natuurpunt.
Peter Depodt (0472/33 31 24 of depodt@
scarlet.be)

ZONDAG 9 FEBRUARI
NIEUWJAARKE ZOETE - NPKA
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

De kleine kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42,
Anzegem
14.30 u. - 18.00 u.
We starten 2020 zoet. Na een gezinsvriendelijke wandeling in en rond de heuvels van
Grijsloke versterken we de inwendige mens
met chocolademelk en pannenkoeken.
Pol Deweer (pol-deweer@hotmail.com)

INFO:

INFO:

Kooigemplaats, Kooigem
14.00 u. - 17.00 u.
Llandschapswandeling in het prille voorjaar.
We wandelen van Kooigem tot St.-Denijs, in
het Land van Mortagne. Je vindt er heuvelende kouters, hoeven, kapellen, wegeltjes,
bosrelicten…
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

VRIJDAG 14 FEBRUARI
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI
MENEN - NPDL
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Groengebied Noordkaai, ingang van het
domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Iedere 2e vrijdag van de maand werken we
in het groengebied Noordkaai Menen. Zin
om mee te helpen?
Jozef Bousse (0476 47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

VOGELKIJKDAG ZEELAND - NPDV
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE - NPDL
WAAR:

WANNEER:
WAT:

INFO:

WANNEER:
WAT:
INFO:

VOORJAARSBLOEIERS EN LENTEKRIEBELS - PWG
INFO:

BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE NPDL
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG - NK
INFO:

INFO:

Ingang van het domein (langs de spoorweg),
vroegere koer Novobloc, Spoorwegstraat,
Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Iedere 3e vrijdag van de maand werken we
in de Bramier in Lauwe. Zin om mee te
helpen?
Jozef Bousse (0476 47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

Parking Kwaremontplein ,thv Café De Zon,
Kwaremont
14.00 u. - 17.00 u.
Tijdens deze wandeling op en rond de
Oude Kwaremont maken we kennis met het
prachtige landschap dat deze kuitenbijter uit
de Ronde ons biedt. De wandeling is zo’n 7
à 8 kilometer lang. Met begeleiding van Frans
Deleersnijder.
Pol Wannyn (0497/45 52 99 of polwannyn@
skynet.be)

ZONDAG 1 MAART
NATUURWANDELING BERGELEN, THEMA:
LANDSCHAPSLEZEN - NPWE
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

NEC De Rand, Muizelstraat, Gullegem
15.00 u. - 17.00 u.
Geleide natuurwandeling in Bergelen met
Erwin Decoene
Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 of kristina@natuurkoepel.be)

WANDELING DE GAVERS: NATUUR-LEUK WERKEN - NPGS
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Meersstraat tegenover huisnr. 3, Zulte
9.00 u. - 12.30 u.
Vandaag gaan we verder met het knotten
op de Weymeers langs de Meersstraat. We
spreken opnieuw af vanaf 9 u. aan de Weymeersch (ter hoogte van de Meersstraat,
huis nr. 3 in Zulte). Iedereen is welkom op
elk moment van de voormiddag. Drank en
versnaperingen worden voorzien.
Peter Depodt (0472/33 31 24) of Frederic
Piesschaert (0472/52 59 74)

PLANTDAG HET KOEKSKE - NPGS
WAAR:
WANNEER:
WAT:

Bezoekerscentrum De Gavers, Eikenstraat
131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00
Met om en bij de 180 ha is De Gavers een
groene oase in een verstedelijkt gebied: een
stukje natuur om te koesteren.De provincie
West-Vlaanderen doet dan ook een beroep
op Natuurpunt Gaverstreke om enkel
stukjes waardevol en kwetsbare natuur te
beheren. Op deze wandeling kan je vanop de
zijlijn meegenieten van deze groene pareltjes.
Felix Rodenbach (0473/773234 of felixrodenbach@hotmail.com)

INFO:

PADDENSTOELENTOCHT IN DE LIBELLE - MYC
Zie blz. 41

Ingang Koekske, Oudstrijderslaan, Bavikhove
9.00 u. - 12.00 u.
Na het verwijderen van de reusachtige
populieren uit deze beekvallei, is er ruimte
ontstaan om te planten. We gaan soorten
aanplanten die hier meer op hun plaats zijn
en daarmee zorgen we voor een duurzamer
bosje in ons dorp. In verschillende groepen
gaan we zwarte els, berk en zomereik
aanplanten, zeshonderd bomen in totaal. De
plantgaten zullen vooraf gemaakt zijn, zodat
enkel nog de bomen in het plantgat moeten
gezet worden. Het is nuttig een hak of een
schop mee te brengen en laarzen zijn in dit
natte valleigebied een must.
Stef Boone (0485/10 60 25 of stef.boone@
skynet.be)

ZONDAG 8 MAART
ENTDAG - VELTW
INFO:

Zie blz. 19

VRIJDAG 13 MAART
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI
MENEN - NPDL
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Groengebied Noordkaai, ingang van het
domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Iedere 2e vrijdag van de maand werken we
in het groengebied Noordkaai Menen. Zin
om mee te helpen?
Jozef Bousse (0476 47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 14 MAART
BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
VAARTTALUDS - NPZ
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Snoeien op de Vaarttalud zuidwest
Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

ZONDAG 15 MAART
LANDSCHAPSWANDELING IN TIELT - NPDV
WAAR:
WANNEER:
WAT:

WOENSDAG 4 MAART
INFO:

Zie blz. 47

BEHEERWERKEN IN DE WEYMEERSCH - NPW

WANDELING KWAREMONT - NPA
WANNEER:
WAT:

Menenstraat, ter hoogte van het huisnummer 150, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Iedere 1e vrijdag van de maand werken we
in het domein Leiekant Lauwe. Zin om mee
te helpen?
Jozef Bousse (0476 47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 7 MAART

ZONDAG 23 FEBRUARI
WAAR:

Zie blz. 38

Zie blz. 41

VRIJDAG 21 FEBRUARI

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
BIESTBOSJE EN MORTAGNEBOS - NPZ
Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Vrijstellen plantgoed en heraanplant in het
Biestbosje en Mortagnebos
Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

Parking Vlaskouter, Vlaskouter, Kuurne
7.30 u. - 18.30 u.
Vandaag gaan we vogels observeren in Zeeland. Onze gids neemt ons mee naar rijke
vogelgebieden in Zeeuws Vlaanderen. Zorg
voor je eigen lunchpakket voor ‘s middags.
Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

WOENSDAG 19 FEBRUARI

ZATERDAG 15 FEBRUARI
WAAR:

Tuin van Diego, Lagestraat 24, Wevelgem
9.00 u. - 12.00 u..
Naar jaarlijkse traditie leren we je de knepen
van het vak omtrent de wintesnoei kleinfruit.
In de mooie kleinfruit tuin van Diego wordt
er uiteengedaan hoe je kleinfruit goed kan
snoeien. Max. 15 personen.
Dieter Dewitte (0479/44 54 51 of dewittedieter@yahoo.com)

ZONDAG 16 FEBRUARI

LANDSCHAPSWANDELING - NPK
WAAR:
WANNEER:
WAT:

Waterhoennest, Kortrijk
9.00 u. - 12.00 u..
We werken de bosmantel af. Kom jij mee
helpen aanplanten?
Luc Dutranoit (0468/22 59 41 of luc.dutranoit@telenet.be)

VRIJDAG 6 MAART

INFO:

Parking Vlaskouter, Vlaskouter, Kuurne
13.30 u. - 17.30 u.
We wandelen in de omgeving van de Poelberg in Tielt. Via verharde en onverharde
wegen door een mooie groene agrarische
landschap bereiken we de Meikensbossen.
Goede wandelschoenen zijn aangewezen.
Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)
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AC T I V I T E I T E N
GELEIDE WANDELING NATUURRESERVAAT
MANDELHOEK - NPDB
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, Ingelmunster
9.30 u. - 11.30 u.
Na de “winterse” werkdagen in Mandelhoek
is het stilaan tijd om terug de natuur te
ontdekken in dit unieke reservaat pal hartje
Ingelmunster. Vooral zal aandacht geschonken
worden aan de eerste voorjaarsbloeiers en
wat reilt en zeilt
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of hendrik.
debeuf@debuizerd.be)

WOENSDAG 18 MAART
MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zie blz. 41

VRIJDAG 20 MAART
AVOND NATUURFOTOGRAFIE - NPDV
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Buurthuis ’t Senter, St Katrienplein 14, Kuurne
19.30 u. - 22.00 u.
Jaarlijkse avond natuurfotografie in samenwerking met fotoclub Retina Kuurne. Inkom 8
euro.
Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

“AFVAL” - NPDB
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, Ingelmunster
20.00 u. - 22.00 u.
Als gastspreker verwelkomen we Mike Van
Acoleyen met jarenlange ervaring op vlak
van afvalbeleid (OVAM, openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij, Arcadis) waar hij
vooral studiewerk verrichtte i.v.m. afvalbeleid
voor de Europese Commissie. Zijn we de
echte recyclage kampioen afval? Waar gaat
onze “blauwe zak”, “oud elektro” naartoe?
Aan de hand van vooral beelden en anekdotes zal Mike ons op een zeer gevatte manier
meenemen in deze ingewikkelde materie. Inkom: leden Natuurpunt 1 euro, niet-leden 1,5
euro.
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of hendrik.
debeuf@debuizerd.be)

WERKDAG IN LEIEKANT ’T SCHRIJVERKE IN
MARKE - NPK
WAAR: Beneden aan de Leieweg, Kortrijk
WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u..
WAT: Wil je de tekst bij Wat vervangen door:
		
We gaan aan de slag in Leiekant ‘t Schrijverke

INFO:

ZONDAG 22 MAART
BELEVINGSWANDELING MARIONETTEN - NPK
WAAR:
WANNEER:
WAT:

BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE - NPDL
WAAR:

WANNEER:
WAT:
INFO:

Ingang van het domein (langs de spoorweg),
vroegere koer Novobloc, Spoorwegstraat,
Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Iedere 3e vrijdag van de maand werken we in
de Bramier in Lauwe. Zin om mee te helpen?
Jozef Bousse (0476 47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 21 MAART
BEHEERWERKEN IN HET KANAALBOS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Ingang Kanaalbos, Bosdreef 46, Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Zwerfvuilactie met steun van Mooimakers in
het kader van de actie Grote Lenteschoonmaak. Tijdens deze beheerwerken maken
we het Kanaalbos klaar voor de lente. Het is
nog even, maar sommige soorten ontwaken
bijna uit hun winterslaap, dus het is het ideale
moment voor de winterschoonmaak! Vele
handen maken licht werk, dus iedereen is van
harte welkom!
Dirk Naert (0489/23 30 76 of dirknaert@
pandora.be)

BEHEERWERKEN NATUURPUNT ZWEVEGEM:
VAARTTALUDS - NPZ
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

INFO:

58

Don Boscolaan, Kortrijk
14.30 u. - 17.00 u..
Beleef het Stadsgroen de Marionetten, we
ontdekken het domein met al onze zintuigen
en gaan op zoek naar de kleine wonderen
van de natuur. Deze wandeling is geschikt
voor jong en oud en een ideale uitstap voor
families.
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

DONDERDAG 26 MAART
VRIJWILLIGERSOPLEIDING: WAARNEMINGEN.
BE EN MOBIEL INVOEREN VOOR BEGINNERS
(HEULE) - NK
INFO:

Zie blz. 27

ZATERDAG 28 MAART
BEHEERWERKEN LE VIVIER - NPZ, NPA & NPWE
WAAR:
WANNEER:
WAT:
INFO:

Rue du Vivier, Escanaffles
9.00 u. - 12.00 u.
Takken weghalen in Le Vivier + maaibeheer.
Els Pauwels (069/58 13 52 of els53.pauwels@
gmail.com)

UILEN HERKENNEN EN ZIEN TIJDENS EARTH
HOUR - NPZ
WAAR:
WANNEER:
WAT:

Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Snoeien op de Vaarttalud zuidwest.
Danny Deceukelier (056/75 61 39 of danny.
deceukelier@telenet.be)

INFO:

•

in Marke: kapotte bescherming rond eiken in
de weide wegnemen, snoeisel haag verwijderen, vlieren snoeien, poetsen infoborden,
erosiemateriaal uit opvangput verwijderen
... Iedereen is welkom! Laat gerust weten of
je komt helpen, dat helpt ons zeker om alles
mooi in te plannen. Alle materialen zullen
aanwezig zijn en we zorgen uiteraard voor
een natje en een droogje :-)
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23, Zwevegem
19.00 u. - 21.30 u.
Gedurende een wandeling van een kleine 3
km spelen we steenuilengeluiden af. Hierop
reageren de steenuilen in de omgeving en
zullen we, als de omstandigheden meezitten,
de uiltjes horen en waarschijnlijk zelfs zien.
Mensen van de steenuilenwerkgroep geven
uitleg over het kleinste uiltje. Er wordt getoond hoe de gestandaardiseerde methode
voor inventarisatie in zijn werk gaat en wat
er momenteel reeds gebeurt om het steenuiltje te helpen. Met begeleiding van Lieven
Vuylsteke.
Lieven Vuylsteke (0475/95 27 83 of lieven.
vuylsteke@telenet.be)

VRIJDAG 3 APRIL
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE NPDL
WAAR:
WANNEER:
WAT:

INFO:

Menenstraat, ter hoogte van het huisnummer
150, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Iedere 1e vrijdag van de maand werken we in
het domein Leiekant Lauwe. Zin om mee te
helpen?
Jozef Bousse (0476 47 78 31 of voorzitter@
natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZONDAG 29 MAART
GEOLOGISCHE BUSUITSTAP: NAAR DE BRON
VAN DE LEIE - GEO
INFO:

Zie blz. 37

WOENSDAG 1 APRIL
SPEUREN NAAR BIJZONDERE PADDENSTOELEN
IN HET PALINGBEEKDOMEIN - MYC
INFO:

Zie blz. 41

ZATERDAG 4 APRIL
JEUGDHENGELEN, WE LEREN VISSEN IN EEN
OUDE LEIEARM IN WEVELGEM - NPWE
INFO:

Zie blz. 15

ZONDAG 5 APRIL
GEZINSACTIVITEIT AAN BERGELEN, THEMA:
WATERDIERTJES & AMFIBIEEN - NPWE
INFO:

Zie blz. 15

WANDELING DE GAVERS: WILDE BIJEN - NPGS
WAAR:
WANNEER:
WAT:

Bezoekerscentrum De Gavers, Eikenstraat
131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00
Met zijn allen kennen we de potjes met het
‘zoete goud’. Producent: enkele duizenden
werkbijen, productieperiode voor 1 kg
honing: honderden vlieguren, goed voor een
kleine 40.000 km vliegafstand. Wat minder
gekend en geliefd is zijn de vele soorten solitaire bijen. Tijdens een boeiende wandeling
doorheen de Gavers, onder begeleiding
van een deskundige, speuren we naar deze
gevleugelde ‘vrienden’ (?) en proberen

Natuur.koepel vzw is de overkoepelende organisatie van natuur- en
milieuverenigingen in Zuid-West-Vlaanderen. Natuur.koepel overkoepelt 16
vrijwilligersorganisaties in Zuid-West-Vlaanderen. Vrijwilligers uit deze aangesloten
lidverenigingen vormen daarnaast 11 thematische regiowerkgroepen.
Natuur.koepel vzw wil van Zuid-West-Vlaanderen een groene en duurzame
leefomgeving maken.

L IDVERENIGINGEN

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

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

NATUURPUNT GAVERSTREKE
Yann Feryn, Desselgemstraat 75, Deerlijk
0495/21 57 72 - yann@ferynjan.be
NATUURPUNT KORTRIJK
Trees De Prest, Maandagveld 5, Kortrijk
0485/95 87 60 - cats@telenet.be
NATUURPUNT KREKEL ANZEGEM
Griet Couvreur, Blaarhoekstraat 29, Anzegem
0484/02 93 70 - griet.couvreur@scarlet.be
NATUURPUNT WAREGEM
Peter Depodt, Aststraat 35, Waregem
0472/33 31 24 - depodt@scarlet.be
NATUURPUNT WEVELGEM
Patrick Gheysens, Tombroekstraat 40, Gullegem
056/41 77 22 - gheysens.foulon@skynet.be

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

REDACTIE
klimop@natuurkoepel.be
Claudine Decocker, Virginie De Coene, Thijs Calu,
Els Deprez, Emmanuel Desmet, Mira Feryn, Yann
Feryn, Dirk Libbrecht, Kristina Naeyaert, Joke
Libbrecht, Maarten Tavernier, Hans Vermeersch
ARTIKELS
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid
voor de inhoud van hun teksten. De redactie heeft
het recht de artikels in te korten. Overname van
teksten en illustraties mag mits toelating van de
redactie en bronvermelding ‘Klimop - Natuur.
koepel vzw’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw
30ste jaargang nr 1, januari - maart 2020

CO N TACT E E R O NS
SECRETARIAAT
Warande 9, 8501 Heule
contact Hans Vermeersch, coördinator
e-mail hans@natuurkoepel.be
tel 056/36 28 04
gsm 0487/64 45 85
open Van maandag t.e.m donderdag van 9u-12u en van 13u-16u.
Vrijdag bereikbaar via gsm.
web www.natuurkoepel.be
klimop.flits Voor up-to-date informatie uit de regio: abonneer je op de digitale
nieuwsbrief Klimop.flits. Stuur een mail naar flits@natuurkoepel.be.
facebook www.facebook.com/natuurkoepel
twitter www.twitter.com/natuurkoepel
issuu www.issuu.com/natuurkoepel
rekeningnr. BE45 7755 7540 1189

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op
de redactie zijn op 1 maart 2020. Het volgende
nummer verschijnt begin april 2020.
PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Hans Vermeersch - hans@natuurkoepel.be
OPLAGE
5900 exemplaren
EINDREDACTIE EN VORMGEVING:
Emmanuel Desmet - emmanuel@natuurkoepel.be
Mira Feryn - mferyn@gmail.com
DRUK
Drukta NV, Walle 109, 8500 Kortrijk
056/23 45 67 - info@drukta.be
DRUKPROCES
Het drukken van Klimop verloopt 100% isopropylalcoholvrij, met biologische inkten en chemievrije
drukvormvervaardiging op FSC gecertificeerd papier.
Klimop enkele digitaal ontvangen? Stuur een mail
naar hans@natuurkoepel.be

WERKGROEP GEOLOGIE EN
LANDSCHAP
Erwin Decoene
G. Gezellestraat 15, Wevelgem
0495/24 88 79 - erwin.d@telenet.be
WERKGROEP TRAGE WEGEN
Secretariaat Natuur.koepel vzw
Warande 9, 8501 Heule
056/36 28 04
tragewegen@natuurkoepel.be
ZOOGDIERENWERKGROEP
Secretariaat Natuur.koepel vzw,
Warande 9, 8501 Heule,
056/36 28 04
info@natuurkoepel.be

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

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

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

MET DE STEUN VAN

ZONDAG 26 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE NATUUR.KOEPEL &
UITREIKING KLIMOP.AWARD
Alle leden van Natuurpunt, Velt en JNM
zijn uitgenodigd op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
- netwerkmoment - van Natuur.koepel en de
uitreiking van de prestigieuze ‘Klimop.award’.
9.30 u.
Natuurwandeling: Traditiegetrouw trekken we onder leiding van Natuurpunt Gaverstreke op
ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes van provinciedomein De Gavers.
11 u.
Nieuwjaarsreceptie Natuur.koepel
We kijken vooruit naar onze werking in 2020 en klinken erop!
11.30 u.
Uitreiking Klimop.award
Jaarlijkse uitreiking van de Klimop.award aan een bedrijf of organisatie die
natuur en milieu hoog in het vaandel draagt. Wie wordt het deze keer?
Na de uitreiking van de Klimop.award genieten we
van een drankje en een gratis portie frietjes.

PRAKTISCH
Afspraak in het Provinciehuis van De Gavers - parking zuid - Koutermolen - Eikenstraat 131, Harelbeke.
Iedereen welkom!

