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E V E N VO O RSTELLEN
/ COLETTE EMBO//

Colette Embo is 70+ en ze wil eindelijk
met pensioen. Tot onlangs was ze wekelijks
op het veld van Ourobouros (Dikkele) te
vinden, het biodynamisch tuinbouwbedrijf
waar haar zoon stichter en manager van is.
Ze hielp er o.a. de flexibele groentenmanden
voorbereiden. Nu zal ze meer energie steken
in haar stokpaardje, de trage wegen. Haar
lidkaart spreekt voor zich, die draagt het
lidnummer 65. Colette was namelijk al lid van
in het prille begin, toen Trage Wegen nog het
domein was van de Bond Beter Leefmilieu.
Ze stapt niet alleen veel langs trage wegen,
ze reist ook traag. Vliegreizen zijn niet aan
haar besteed, liever de trein en de boot, naar
Engeland bijvoorbeeld. Het Verenigd Koninkrijk is al zijn ‘public footpaths’ in ere blijven
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houden. Deze trage wegen van dorp tot
dorp liggen sinds mensenheugenis wettelijk
vast en net zoals Nederland een fietsparadijs
is, is Engeland een wandelparadijs. Gelukkig
is in ons land sedert september 2019 de wetgeving verbeterd. De gemeenten hebben nu
meer macht om o.a. op basis van de atlas van
buurtwegen de Trage Wegen te handhaven.
Het Aubette pad in Bellegem staat bovenaan
de verlanglijst.
Niemand die beter weet hoe belangrijk stappen is voor onze gezondheid dan Colette.
Daar waar ze woont, aan het Beneluxpark in
Kortrijk, ziet Colette vanuit haar woonkamer
het kantoorpersoneel ’s middags naar buiten
komen om een wandelingetje te doen en een
luchtje te scheppen. Wandelpaden bieden
rust en natuurschoon maar de luchtkwaliteit
is niet meer wat ze geweest is. Kantoorgebouwen, bedrijvencomplexen, AZ Groeninge
genereren meer verkeer dan goed is voor
onze gezondheid.
Maar het is niet allemaal kommer en kwel,
zoals de Dag van de Trage weg die Colette
samen met het team van 11.11.11 organiseert. Deze sponsortocht is een jaarlijks
terugkerend succesnummer, de opbrengst
is voor ontwikkelingssamenwerking en de
wandeling is voor ons. Bedankt Colette!

BLOEDMOOI
Even mooi als de vorm van de figuur die dit rupsje
heeft uitgeknipt in dit blad, is haar naam: dit is
een larve van de Iepenzigzagbladwesp. Een pluim
zowaar voor de bedenkers van de Nederlandse
wetenschappelijke naam! Hoe idyllisch het plaatje
er ook uitziet: de groene druppel op haar rug is
hemolymfe of insectenbloed. Ik vraag me af of wij
nog zouden eten bij dergelijk bloedverlies…

© Nik Dooms

E D I TO R I A A L

VOORWOORD KLIMOP
Beste Klimoplezer,
Net voor het ter perse gaan van deze Klimop kwamen we met zijn allen terecht in een virusoorlog
waardoor heel onze programmatie van activiteiten
niet kan doorgaan. Heel jammer als ik kijk naar al
die toffe zaken die onze vrijwilligers gepland hadden. Maar die komen later zeker terug, desnoods
in 2021.
Het is een beetje cynisch: al jaren werken we met
onze vrijwilligers keihard om wat meer natuur te
creëren dicht bij ons en nu blijkt dat onze enige
verantwoorde uitstap te zijn in deze tijden van
quarantaine. Gelukkig begint nu de lente en krijgen
we extra tijd om het mooiste seizoen van het jaar
te beleven. Onze “ophokplicht” kan ons natuurlijk
ook wat tijd geven om eens na te denken wat we
meer zouden kunnen doen met onze eigen tuin:
bloemen laten groeien voor de bijen, hagen en
bomen aanplanten voor de vogels, een vijvertje
maken voor de amfibieën, kortom creatief bezig
zijn met levende materie. Dit doen samen met de
kinderen kan natuurlijk ook een extra dimensie
geven. Waarom niet ook eens beginnen met het
aanleggen van een moestuin met de kinderen? Er is
massa’s informatie hierover te vinden op internet.
Meer dan eens schreven we in deze Klimop over
het belang van een duurzame en zelfvoorzienende
land- en tuinbouw dicht bij huis, misschien kan
deze crisis ons hierbij helpen?

Bij het nemen van de Coronamaatregelen zei
onze Vlaamse minister president Jan Jambon dat
ze vanuit de regering luisterden naar de raad van
wetenschappers en experts en dat ze er alles aan
deden om deze aanbevelingen op te volgen, en dat
is maar goed ook. Ik heb een vraag voor meneer
Jambon: willen we dan straks de term Corona-crisis vervangen door Klimaat-crisis?
Klimaatwetenschappers en biologen zijn al jarenlang aan het smeken opdat hun aanbevelingen
rond klimaat en biodiversiteit zouden opgevolgd
worden. Politici, wereldwijd en ook bij ons, willen
nog steeds niet luisteren. In tegenstelling met de
Coronapandemie zal de klimaat- en biodiversiteitscrisis niet weggaan en zal er geen vaccin worden
ontwikkeld. De gevolgen zijn nu al desastreus,
maar dan vooral in de armere landen die zich maar
moeilijk verweren tegen de combinatie van gevolgen. En ook hier is de tijd om te reageren alsmaar
korter en zal de factuur steeds hoger worden
naarmate men langer afwacht.

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

Laat ons hopen dat deze gezondheidscrisis ook
iets positiefs oplevert: het inzicht dat er urgent
gewerkt moet worden aan een meer duurzame
wereld!
Hou jullie allen verder gezond en tot ergens in de
natuur, zij het op de nodige afstand …

B E L A NG RIJ K!
Wegens de maatregelen in functie van het Coronavirus werden
alle activiteiten tot en met 19 april afgelast. Dit was de situatie op
het moment van druk en dit kan ondertussen al gewijzigd zijn.
Op www.natuurkoepel.be vind je de meest recente informatie
of de vele activiteiten in deze Klimop al dan niet doorgaan.
Natuur.koepel wenst je veel leesplezier en genot
van de natuur van bie oes in deze moeilijke periode.
Ook willen we drukkerij Drukta bedanken omdat ze het mogelijk
gemaakt hebben Klimop eenmalig te verzenden zonder dat we
hiervoor vrijwilligers moesten samenbrengen. Hou jullie goed!
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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

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

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

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

O P S TA P J E S

B E T E R É É N KO E I N H E T WAT E R ,
DA N T I E N I N D E W E I

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

Wanneer je lief zegt dat je hem niet meer hoeft te onderbreken telkens je koeien ziet
grazen, dan hoort hij zichzelf ofwel heel graag spreken of deelt hij niet dezelfde fascinatie voor grazende koeien. Om eindelijk klaarheid te scheppen in deze verwarrende
situatie zijn we laatst naar Marsa Alam getrokken. Een stukje godverlaten Egypte aan
de Rode Zee. Dat je in de Rode Zee prachtig kan snorkelen weet iedereen, dat je er
ook zeekoeien kan vinden, is voor de meesten een goed bewaard geheim. Uren hebben we het water afgesnorkeld naar dat beest. Dat we eerder de ernstig bedreigde
‘halavi gitaarrog’ mochten treffen, dreef ons zowel tot extase als tot wanhoop. Tot
op de laatste avond de zeekoe zich eindelijk kwam presenteren, grazend op anderhalve meter diepte, tussen ons in. Mijn lief was sprakeloos, de situatie werd eindelijk
uitgeklaard.

DON Q UICHOTES DOLLE STRIJD
Het klimaat gaat naar de botten en er is dringend nood aan doortastende
klimaatmaatregelen. Daar zijn alle Natuurpunters van nature van overtuigd.
Maar laat ons dat eens in de praktijk brengen met windturbines. Mooie
slanke blanke constructies die vreedzaam statig draaien in het duurzame
landschap van de toekomst. Hoe vaak treffen we Natuurpunters onder de
tegenstanders van een lokaal windproject? En dat terwijl windturbines geen,
ik herhaal, geen milieuhinder veroorzaken. Maximaal acht uur slagschaduw
per jaar, berekend vanuit het idee dat iedereen in een glazen serre woont
zonder bomen of andere obstakels in de weg. Meer slagschaduw en de
molen valt vanzelf stil. En als het geluid wat boven de scherpe norm gaat,
draait hij automatisch trager en stiller. Plaats geen molen op een drukke
vogeltrekroute, maar los daarvan: weg met NIMBY (*), weg met nepargumenten en leve de windmolen.

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.

(*) Not In My Backyard

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

Storm en wind en vrieskou, alles heeft het speenkruid geduldig getrotseerd. Maar de ondergrondse knolletjes zijn ontwaakt en opeens
bedekt een geel bloementapijt mijn tuin. Ze hebben net als ik tijdens
deze lange donkere winter gewacht en gehoopt. Tussen de sneeuwklokjes, krokussen en sleutelbloemen spreiden ze hun kleurig kleed
uit. En zie, de lente is daar, ze komt ieder jaar opnieuw. Er zijn nog
zekerheden.

BELEID

GROENE RUIMTE OF NIEUW
IMMOBILIËNPROJECT IN
HARELBEKE?
KRISTINA NAEYAERT
NATUUR.KOEPEL VZW

Nu het stof rond het grootste deel van de Leiewerken in Harelbeke is gaan liggen en het feest van de
“Leieleute” achter de rug is, wordt het tijd om een bilan
op te maken.
Het globaal plaatje van de ruimere omgeving moet
bekeken worden, want niet alleen de Leie heeft met
de nieuwe sluis een flinke transformatie doorgemaakt.
De voorbije jaren is het open gebied in Harelbeke en
Kuurne dat er nog was voor de Leiewerken begonnen,
langzaam maar zeker getransformeerd in één grootstedelijk woongebied. Zowat 1.000 woongelegenheden
kwamen er bij. De betonboeren en de immomakelaars
zijn hier duidelijk de grote winnaars. Een evenwichtige
en open structuur van het stedelijk weefsel, de biodiversiteit, de leefbaarheid en de schoonheid van een
stadsdeel zijn de verliezers.

1.

2.

3.

4.

EEN HISTORISCHE KANS OM
EEN FRIS, OPEN, GROEN, LEEFBAAR
STADSDEEL IN HARELBEKE TE CREËREN
GAAT VOORGOED VERLOREN.
De weinige natuur die er nog was heeft dan ook
een zware prijs betaald: van de groene zone die het
Moleneiland was blijft niets meer over behalve een
kale vlakte en veel extra beton. De oude Leiearm, onderdeel van een beschermd stadszicht, is zijn natuurlijke oevers grotendeels kwijt. De Molenput, het enige
overgebleven biologisch zeer waardevol gebied in de
stedelijke omgeving heeft belangrijke schade geleden,
het oorspronkelijke Molenbos is grotendeels verdwenen. Tot op heden, op de aanleg van de vistrap na, is

oude leie

onverhard of
knuppelpad

kijkhut

ruigte

1. Zo kregen de bewoners van Harelbeke vóór
de werken het Moleneiland te zien door de Vlaamse Waterweg
2. Zo zag de Vlaamse Waterweg het écht
3. Zo zag het Moleneiland eruit vóór de werken
4. Zo wilde Natuurpunt dit Moleneiland zien evolueren
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mantelzoom
molenput

molenbos

rietland met
waterpartij

BELEID

nog niets te zien van het natuurherstel dat de Vlaamse
Waterweg nv steeds zegt te willen koppelen aan de
infrastructuurwerken van het regionale Leieproject.
We zijn dan ook uitleg gaan vragen over de afwerking
van het project.
Wat we te horen kregen heeft ons niet gerustgesteld.
Eén van de belangrijkste discussies die nog openstaat
is wat er verder met het Moleneiland zal gebeuren.
Nadat vroegere plannen voor een jachthaven werden
afgevoerd op advies van het Agentschap Natuur en
Bos, wil een bepaalde strekking binnen de Vlaamse

aan behoud van de resterende open ruimte temidden
haar dichtgebouwd centrum. De realisatie van een
ecologisch ingericht parkgebied moet de kers op de
taart worden van de Leiewerken. In klimaattijden is het
de énige verantwoorde keuze.
Ook uw stem kan bijdragen tot een groene oplossing:
https://www.petities.com/moleneiland_harelbeke_je_
stem_is_hout_waard

IS HET WEL NORMAAL DAT DE
VLAAMSE WATERWEG ZICH
GEDRAAGT ALS EEN ECONOMISCHE
BOUWPROMOTOR EN NIET ALS
EEN ORGANISATIE DIE VOORAL
INITIATIEVEN MOET NEMEN DIE DE
GEMEENSCHAP TEN GOEDE KOMT?
Waterweg nv nog een nieuw bouwproject realiseren
op het Moleneiland. Als dit gebeurt verdwijnt de laatste open ruimte in dit gebied. Een historische kans om
een fris, open, groen, leefbaar stadsdeel in Harelbeke
te creëren gaat voor goed verloren. Lucratief zou zo’n
nieuwe woontoren zeker zijn. Naast de bestaande
bloemmolen denkt men immers aan 2 of 3 bijkomende woonblokken. Toch staat in alle plannen en op de
maquette in het stadhuis aangegeven dat het Moleneiland na de bouw van de nieuwe sluis een groen
recreatief karakter zal krijgen. Dit vervangen door een
bouwproject is dus zuivere grondspeculatie die de
kwaliteitsvolle ontwikkeling van dit stadsdeel voorgoed
teniet doet. Dit doet vragen rijzen over de kerntaak
van een overheidsbedrijf dat de uitbouw en het beheer van waterwegen: is het wel normaal dat deze zich
gedraagt als een economische bouwpromotor en niet
als een organisatie die vooral initiatieven moet nemen
die de gemeenschap ten goede komt?
Zuid-West-Vlaanderen beschikt op heden meer
dan 5 maal meer beschikbare woningvoorzieningen
dan nodig (studie Leiedal ruimtemonitor 2015). Het
draagvlak bij de bevolking voor dit project is bovendien vrijwel onbestaand. Wij rekenen erop dat de
Vlaamse Waterweg zich bedenkt en inziet dat hier
verkeerde keuzes worden gemaakt. De inwoners van
Harelbeke en de woonbuurt die zich hier ontwikkelt,
hebben recht op de open groene ruimte zoals die bij
het begin van de planning altijd voorgesteld werd door
de Vlaamse Waterweg. Harelbeke heeft, als één van
Vlaanderens bosarmste gebieden, beduidend nood

Zo evolueert het Moleneiland nu…
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OP ZOEK NAAR
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

GROOT HANDBOEK GENEESKRACHTIGE PLANTEN
door Dr. Geert Verhelst

NATUURLIJK WEGWIJS

GROOT HANDBOEK
GENEESKRACHTIGE PLANTEN
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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 uitgebreid repertorium

9e DRUK

Dr. Geert Verhelst

• 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.
• Met een zeer 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

Contacteer
info@natuurkoepel.be
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NAAR EEN RIVIERCONTRACT
VOOR DE HEULEBEEK
Door de meanderende Heulebeek rest er ons nog wat open ruimte in de streek;
een groene corridor met een blauwe ader, want we hebben geleerd om af te blijven van de brede winterbedding van de Heulebeek om de overstromingszones te
vrijwaren. Door de effecten van de klimaatverandering, riskeren we nu ook meer
hete zomers met een droge beek en waterschaarste als gevolg.

CHARTER
De Vlaamse Milieu Maatschappij
heeft een participatieproject opgestart voor het volledige stroomgebied van de Heulebeek. Op 6
februari, tijdens de persconferentie,
ondertekenden de VMM en 11
partners: de gemeenten Kortrijk,
Kuurne, Ledegem, Moorslede,
Wevelgem en Zonnebeke, Intercommunale Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement
Landbouw & Visserij, Natuur.koepel
Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen het charter.
Ook het Vlaams Kenniscentrum Water steunt het project.
De bedoeling is om alle betrokken
overheden, geëngageerde burgers,
bedrijven en verenigingen maximaal
te betrekken om samen tot oplossingen en maatregelen te komen
om het overstromingsrisico te
verminderen, om de waterkwaliteit
te verbeteren en ook om in droge
periodes de waterschaarste in onze
waterlopen tegen te gaan.
In de loop van de maand maart
werden alle betrokken inwoners van
Kuurne tot en met Zonnebeke uitgenodigd om de online test te doen
en deel te nemen aan verschillende
inspraakrondes of Heulebeekfora in
de betrokken gemeenten.

GEMEENTEGRENSOVERSCHRIJDEND
PARTICIPATIEPROJECT
Tot en met 10 mei wordt de problematiek rond wateroverlast, droogte
en waterkwaliteit niet langer op

lokaal niveau maar wel gemeentegrensoverschrijdend bekeken.
Op de website https://heulebeek.
riviercontract.be kan je ideeën, oplossingen en maatregelen voorstellen
en uitwerken. Ga zeker ook eens
kijken naar de ideeën en suggesties
van andere inwoners. Lanceer zelf
een idee over wat je zelf, samen met
anderen, wat de overheid of wat
bedrijven, verenigingen of organisaties kunnen doen. Reageer op één
van de reeds ingediende ideeën of
steun een idee. Er wordt bijzondere
aandacht besteed aan specifieke
problemen bovenstrooms, benedenstrooms en de samenhang van
beide.
Via deze participatieve aanpak kan
een mix van maatregelen uitgewerkt
worden, rekening houdend met de
mogelijke functies en gebruikers van
het gebied. Er zal gestreefd worden
naar maatregelen waar een draagvlak voor bestaat.

PUBLIEKSMOMENT EN
PLECHTIGE ONDERTEKENING RIVIERCONTRACT IN 2021

zijn, die het waterbeheer in de vallei
van de Heulebeek vorm zal geven.
Er volgen afspraken voor overleg,
opvolging, evaluatie en sturing.
“Natuur.koepel is lid van de stuurgroep en is dus betrokken bij dit
overheidsinitiatief. We zien er een

mooie kans in om de bezorgdheden
van Natuurpunt in de verf te zetten.
We kunnen onder meer meewerken
aan het luik biodiversiteit. Er kan
bijvoorbeeld ook meer aandacht
gaan naar het problematische bemestings- en pesticidengebruik
aan de rand van de beek…”, aldus
onze voorzitster Kristina Naeyaert.
Zijn we klaar voor de toekomst?
Doe de test op
heulebeek.riviercontract.be

ELS DEPREZ

↑De ondertekenaars van het

Riviercontract

↓Wandelen in de winter-

bedding van de Heulebeek
© Els Deprez

De input, ideeën en voorstellen van
de stakeholders uit de workshops,
fora en website dienen als basis voor
het Riviercontract Heulebeek 2021.
De stuurgroep Heulebeek zal gedragen kostenefficiënte oplossingen en
de engagementen van alle betrokkenen in een riviercontract voor
de Heulebeek gieten. Dat zal dan
de komende jaren de rode draad
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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

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

WILDEBRAS WINT
KLIMOP.AWARD 2020
Op zondag 26 januari werd voor de twaalfde keer de
Klimop.Award uitgereikt. Met dit initiatief wil Natuur.
koepel elk jaar een bedrijf, organisatie, project,… in
de picture zetten die een vooruitstrevende rol speelt
op vlak van natuur en/of milieu in de regio en zo de
‘achterblijvers’ inspireren.
Dit jaar ging onze prijs naar de organisatie “Wildebras”. “Wildebras”, vooral actief in Kortrijk en Wevelgem, zet in op het stimuleren van spelen in de natuur.
Ze gaan op zoek naar verborgen stukjes groen die de
ideale ruimte vormen voor creatief en avontuurlijk
spel. Kampen bouwen, vliegers of miniatuurvlotten
maken, buiten koken, buitenspeelgoed maken, vuur
maken, moddernamiddag,… de mogelijkheden zijn
ruim. Er werden ook speelkoffers ontwikkeld die te
huur of te koop zijn.
In deze tijd van alomtegenwoordige schermen is
promotie van spelen in de natuur een heel belangrijke
opdracht. Spelen in de natuur heeft vele voordelen:
kinderen leren risico’s inschatten, hun grenzen aftasten,
worden er sterker van. Het is gezond en goed voor de

ontwikkeling van allerlei vaardigheden. En last but not
least: kinderen leren zo de natuur kennen en waarderen. En omdat jong geleerd oud gedaan is, draagt dit
later bij aan bewust omgaan met natuur en milieu.
En dat is iets dat we met Natuur.koepel natuurlijk erg
belangrijk vinden en willen bekronen met de Klimop.
award. We hopen dat veel organisaties, gemeentebesturen, speelpleinwerkingen zich hierdoor laten
inspireren. Plezier en vuile kleren gegarandeerd.
De Klimop.award bestond dit jaar uit een werk van
Leander Depypere, geprint zonder oplosmiddelen
op FSC-gelabeld berkenhout. Het ‘decor’ van de afbeelding is gebaseerd op een foto van één van de vele
braakliggende sites langs de Leie in Kortrijk die lag te
wachten om te worden ingepalmd door één of ander
prestigieus nieuwbouwproject. Het is volgens Leander
niet alleen een idyllisch beeld, maar ook en vooral een
pleidooi om in onze sterk verstedelijkte en dichtbevolkte regio voldoende plaats te geven aan natuur en
spelende kinderen.
Meer info: www.wildebras.org en www.ogenbliksem.com
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MILIEU EN BEDRIJVEN

ADDAX

ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
UIT EIGEN STREEK
gaan we de productietijd kunnen
MAARTEN TAVERNIER

Zuid-West-Vlaanderen wordt niet direct geassocieerd met de auto-assemblage-industrie. Maar toch worden bij ons elektrische voertuigen geproduceerd.
Weliswaar geen klassieke personenwagens, wel kleine bedrijfsvoertuigen. De
firma Addax uit Deerlijk ontwikkelde een 100% elektrische bestelwagen,
waarvan er ondertussen rondrijden in heel Europa, van Portugal tot Noorwegen.
Bij het oprijden van de parking is het meteen duidelijk dat het bedrijf consequent probeert te zijn: er staat een hele rij elektrische laadpalen klaar voor de
voertuigen van het personeel en bezoekers. Ik word er ontvangen door CEO
Jean-Charles Carrette. Addax deelt de bedrijfszetel met andere onderdelen van
een bedrijfsgroep: Congenius als ICT-leverancier in de energiesector, Elexis als
energieleverancier van industrie en grotere KMO’s en European Commodities die
zich bezighoudt met balancing en trading in de energiemarkt.
Klimop: jullie zijn dus het enige
productiebedrijf van de groep?

Jean-Charles: Dat klopt, Addax
is eigenlijk een uitvloeisel van
Westlease, een autoleasebedrijf
dat vroeger ook tot de groep behoorde maar enkele jaren geleden
verkocht werd. Van daaruit werd
gestart met het ontwikkelen van
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wat uiteindelijk sinds 2016 de ADDAX MT 10/15 geworden is. Deze
wordt hier in Deerlijk geassembleerd in een korte productielijn,
waar we in 650 stappen van chassis
tot afgewerkt voertuig gaan. Nu
vraagt het nog wat meer tijd, maar
binnenkort zal de cabine kant- en
klaar gemonteerd door een onderaannemer geleverd worden, en

reduceren tot zo’n 40 manuren.
Voor 2020 is voorzien om 240
stuks te produceren, in 2021 willen
we die productie verdubbelen. Het
lijkt misschien uitzonderlijk dat een
voertuig hier geassembleerd wordt,
maar de trend in de hele sector
is om opnieuw te evolueren naar
kleinere, maar flexibeler productiesites dicht bij de afzetmarkt.
Naast de eigenlijke productie is er
ook een belangrijk luik onderzoek
en ontwikkeling. We zijn steeds
op zoek naar verdere technische
verbeteringen aan ons product.
Klimop: wie zijn de klanten van
Addax?

Jean-Charles: Onze klanten
zijn grosso modo verdeeld in 4
groepen. De eerste zijn gemeentebesturen en andere overheden, die
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Jean-Charles Carrette bij
enkele voertuigen klaar
voor levering
© Maarten Tavernier

dit voertuig gebruiken voor reinigingstaken, groenonderhoud,… De
voertuigen zijn te verkrijgen met
een opbouw op maat volgens de
wensen van de klant. Ook tijdelijke
ombouw is mogelijk, bijvoorbeeld
met een zoutstrooier voor in de
winter. Een tweede groep klanten
zijn pret- en themaparken. Net als
bij gemeentes is daar het geluidloos en emissievrije karakter en de
grote flexibiliteit van de voertuigen
een voordeel. Ook in de industrie
worden onze voertuigen gebruikt,
voor zaken als interne transporten
binnen bedrijven. En tenslotte gaat
het over post- en koerierdiensten.
Onze voertuigen zijn zeer geschikt
voor de zogenaamde ‘last-mile’
leveringen van allerhande poststukken en pakjes. Snel genoeg voor
ringlanen en klein genoeg voor de
kleinste steegjes in de stadskernen.
Er kan tot 1000 kg of 5,5 m3 vervoerd worden en elk voertuig kan

ook gedatalogd en gelocaliseerd
worden.
Klimop: wat houdt mogelijke
klanten nog tegen om te kiezen
voor elektrische oplossingen?

Jean-Charles: De voordelen
daarvan zijn nog niet bij iedereen
gekend, waardoor nog te vaak
gekeken wordt naar klassieke
brandstoffen. Soms wordt teveel
gekeken naar de aankoopprijs,
terwijl de ‘brandstof ’- en onderhoudskosten bij elektrisch
rijden heel wat lager liggen. Maar
elektrische mobiliteit is wereldwijd
aan een stevige opmars bezig, de
evolutie gaat in de goede richting.
De Addax heeft met een bereik
van 80 tot 120 km/dag heel wat
te bieden: het voertuig is zowel
energievriendelijk, geruisloos, compact en wendbaar, en heeft een
behoorlijke laadcapaciteit. Onze

voertuigen vragen bovendien geen
speciale uitrusting: het opladen kan
’s nachts gebeuren via een gewoon
stopcontact. Voor mobiliteit in
stedelijke omgevingen en op
industriële sites zorgt dit voor een
aanzienlijke besparing op brandstof
en een emissievrije mobiliteit. We
werken trouwens ook nog aan de
ontwikkeling en de homologatie
van een groter voertuig, om de
mogelijkheden te verruimen.
Van onze productie gaat tot nu
toe 98% naar het buitenland, dus
er is in Vlaanderen en België nog
wat werk om onze doelgroep te
overtuigen van de mogelijkheden
van elektrisch rijden.
Klimop: Enkele edities geleden
hoorden we hetzelfde bij VDL als
het ging over elektrische bussen,
werk aan de winkel voor het
beleid, dus!
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Dagvlinders!
Om met de deur in huis te vallen: in deze editie staan de dagvlinders in de spotlights. Vanaf het
vroege voorjaar kan je bepaalde soorten al spotten. Ze heten ‘dagvlinders’ om het verschil te
maken met nachtvlinders - een veel elegantere naam dan ‘motten’, vind je ook niet?
JOKE LIBBRECHT

groot

Wat valt er te zien?

koolwitje

Onder andere deze soorten kan je vanaf
april tegenkomen in Zuid-West-Vlaanderen:

citroen

dagpauwoog

vlinder

boomblauwtje

puzzel

landkaartje

oranjetipje

Ben jij een Slimste Vlinderkenner? Dan vind je vast de 3
sleutelwoorden bij deze puzzel.
Er horen telkens 4 woorden bij
elkaar. Je kan bijvoorbeeld met
3 kleuren werken, om de zaken
aan te duiden die bij elkaar
passen. De oplossingen vind je
onderaan de bladzijde.

Libellen

Eitje

Witjes

Muizen

Vlinder

Wespen

grote pages

Pop

Dikkopjes

Larve

De mens

Blauwtjes

Sleutelwoord 1:……………………………………………
Sleutelwoord 2: ……………………………………………
Sleutelwoord 3: ……………………………………………

Oplossingen puzzel:
1) vijanden: libellen, wespen, muizen, de mens
2) soorten: grote pages, dikkopjes, witjes, blauwtjes
3) levensfases (of stadia) van de vlinder: eitje, larve, pop, vlinder.
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zelf doen?

Wil je graag meer
vlinders naar je tu
in
lokken? Dan heb
je het perfecte ex
cuus te pakken al
s ‘tuin opruimen’
op
je klusjeslijst staat
(sorry, ouders
).
Vlinders houden va
n slordige hoekje
s,
afgevallen fruit, en
vooral van gezellig
e
brandnetels en di
stels. Wij zijn geen
fan van die prikke
rs maar ze zijn be
langrijk als ‘waard
plant’: dat is de pl
ant
waar de vlinders
hun eitjes op legg
en
en waaraan later
de rupsen rustig
kunnen transform
eren. Laat dus maa
r
lekker staan!

Wist je dat
• … sommige graslandvlinders lekker slapen terwijl ze aan een grasspriet hangen?
• … zonnebaden een belangrijke vlinderhobby is?
			 Dat doen ze om het warm genoeg te krijgen om te kunnen vliegen.
• … vlinders niet alleen nectar lusten, maar af en toe ook een heerlijk brokje mest?
• … ze dat allemaal opslurpen met een tong die ze helemaal kunnen oprollen?
• ... ze heel nuttig zijn voor de bevruchting van vele planten?

Met de kids de natuur in!
NATUUR TE KIJK NAMIDDAG - INGELMUNSTER

De tweede Natuur te Kijk namiddag van dit werkjaar.
Vrij wandelen op de wandelpaden het reservaat en
voor wie wenst kan educatief materieel ontlenen en samen met het gezin op ontdekkingstocht gaan. Vondsten
kunnen achteraf gedetermineerd worden in “’t Schuttershuisje” bij een drankje en evt. een versnapering.
WANNEER
WAAR

ORGANISATIE & BEGELEIDING
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zondag 24 mei van 13.30 u. tot 17.00 u.
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6,
Ingelmunster
Natuurpunt De Buizerd
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig

GELEIDE WANDELING
IN DE GROENE LONG - KUURNE

We gaan wandelen en observeren in de
Groene Long van Kuurne. Onze gids trekt
je aandacht op de talrijke facetten in dit
prachtig natuurdomein. Vooral voor de
kinderen heeft hij heel wat “weetjes en
datjes” in petto!
WANNEER

WAAR

ORGANISATIE & BEGELEIDING
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

GEZINSACTIVITEIT:
KLIMAATWANDELING - ZWEVEGEM

Zondag 24 mei van 14.00
u. tot 16.30 u.
‘t Slot Groene Long
Kuurne, Oudstrijderslaan,
Kuurne
Natuurpunt De Vlasbek
Dirk Verhaeghe (0476/86
59 09 of di.verhaeghe@
telenet.be)
Gratis deelname,
inschrijven is niet nodig

Meer info vind je op www.natuurkoepel.be
WANNEER
WAAR

ORGANISATIE & BEGELEIDING
INFO

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN

Zondag 5 juli van 14.00 u. tot 16.00 u.
Transfo Zwevegem,
Blokellestraat 113, Zwevegem
Natuurpunt Zwevegem
Ignace Tanghe (0487/48 40 26
of ignacetanghe@yahoo.com)
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig

Foto’s:
Dagpauwoog: © Yves Gevaert
Oranjetipje: © Herman Nachtergaele
Boomblauwtje: © Herman Nachtergaele
Bronnen:
- Maes, D. e.a., Dagvlinders in Vlaanderen – Nieuwe kennis voor betere actie, Lannoo Campus, 2013.
- https://www.natuurpunt.be/pagina/vlinders-je-tuin
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PROVINCIAAL RECREATIE- EN NATUURCENTRUM
DE GAVERS EN TRANSFO ZWEVEGEM
www.west-vlaanderen.be/domeinen/gavers

NATUURHELDEN!

DE GAVERS

natuurworkshops in De Gavers en Bergelen

zet in op pop-up NME

‘Natuurhelden!’ is een speels vrijetijdsprogramma rond
leuke, actuele natuurthema’s. Vooral kinderen komen in
‘Natuurhelden!’ aan hun trekken, maar we hebben ook
aandacht voor volwassen en gezinnen. Onthou de naam, want
‘Natuurhelden!’ wordt op vraag van gemeenten ook buiten
de provinciedomeinen georganiseerd, misschien wel op een
boogscheut van bij jou thuis.

Een kerntaak van het provinciaal recreatie- en natuurcentrum is
het aanbieden van een ruim en gevarieerd aanbod rond natuuren milieueducatie. Tot op vandaag lag de focus van de educatieve
werking in De Gavers op scholen. Jaarlijks genieten meer dan
tienduizend jongeren, van kleuters tot studenten hoger onderwijs,
van een educatief pakket. Dit kan variëren van het ‘Beestig
natuurpad’ tot ‘onderzoek naar macro-invertebraten in de vijver’.
Dit jaar gaan we een stapje verder door pop-up NME op te starten.
Met dit initiatief wil de provincie West-Vlaanderen in de vakanties
zo veel mogelijk losse bezoekers bereiken. Weinig mensen die
in de Gavers wandelen beseffen wat voor een mooie en boeiende
dingen er om hen heen te zien zijn. De pop-up NME probeert hier
verandering in te brengen.

Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie kunnen
kinderen tussen 8 en 12 jaar deelnemen aan uitdagende
natuurworkshops, zowel in De Gavers in Harelbeke als in
Bergelen in Gullegem. Tijdens de paasvakantie kunnen
kinderen zich uitleven met het vullen van insectenhotelletjes
om thuis op te hangen en deelnemen aan een spannende
natuur-geocaching. In de grote vakantie organiseren we in
beide domeinen een heuse natuurweek, 5 volle dagen vol
natuurpret. Deze week gaat door in Bergelen van 6 tot 10 juli,
in de Gavers van 13 tot 17 juli. Het aantal plaatsen is beperkt,
snel inschrijven is de boodschap!

speciaal aanbod in de gavers
11/04/2020 - 19/04/2020
www.weekvandeprovinciedomeinen.be

© Steven Vroman

Info en inschrijven:
www.west-vlaanderen.be/gavers

Hiervoor werd een grote strandgocart aangekocht en omgebouwd
tot een rijdend ‘labo’. De elektrische aandrijving zorgt daarbij
voor een extra duwtje in de rug. Op deze manier doorkruisen
begeleiders het domein en stoppen ze bij de wandelaars of
bezoekers op de Gavers. Steeds snijden ze een actueel en
seizoensgebonden thema’s aan en proberen ze de bezoekers
hierbij op een interactieve en boeiende manier warm te maken.
Momenteel is het ‘waterlab’ al operationeel, de module
‘insectensafari’ wordt gefinaliseerd en de ‘woudzoeker’-module
en de vogelbox’ zijn gepland in het voorjaar.

EIGENWIJS

TWEE GEZICHTEN
Er zijn zo’n dagen waarop niets is wat het lijkt.
Een puik humeur ’s morgens kan zomaar omslaan in een pestdag, als blijkt dat ‘iemand’ gisteren je laatste koffiepad heeft scheefgeslagen.
Een monsterfile, een uitpuilende mailbox en/of
onverdraagzame klanten (kies er gerust zelf iets
uit) kunnen zo vergeten zijn als je een spontane
knuffel van je kroost krijgt.
Ook Google, doorgaans mijn meest behulpzame vriend, toont zich soms van een andere
kant. Tik iets banaals in als, ik zeg maar iets,
‘klein oorlelletje’, en hij transformeert in de lugubere Dr. Google, die je met plezier de meest
angstaanjagende ziektes aanpraat. Maken dat je
wegkomt is de boodschap, voordat je verdwaalt
langs the dark side.
In de echte, analoge wereld zijn er dan weer
bepaalde plekken die behoorlijk dubbel kunnen
zijn. De Wulfsberg, op eenzame hoogte tussen
Zwevegem en Sint-Lodewijk is er zo eentje,
voor mij althans. Tuurlijk, hij ziet er idyllisch uit,
en dat ìs hij ook. Maar het blijft altijd de monsterplek waar ik op moest zien te geraken met
mijn tweewieler. Iets wat ik hardnekkig bleef
proberen, maar waarbij ik toch altijd moest
plooien en afstappen.

Het werd er niet beter op toen de tweewieler
een vierwieler werd. De ongelukkige die mij
leerde rijden was op zich een toonbeeld van
geduld en beheersing. Maar ook dààr zat een
duister kantje aan, want hij vond het wel een
lollig idee om me midden op die helling te laten
stoppen. Motor af. En dan terug vertrekken. In
eerste. Ik krijg er nog steeds koud zweet van.
Maar uiteindelijk, met vier wielen in plaats van
twee, heb ik hem geklopt, die steile bastaard.

JOKE LIBBRECHT

En toch. Telkens als ik hem terug in het zicht
krijg, is het goed. Het is een nostalgisch geval,
die Wulfsberg. Nieuwsgierig naar de oorsprong
van de naam, ga ik te rade bij de vriend Google,
die intussen bekomen is van zijn uitstapje naar
de onderwereld. Veel kan hij me deze keer
niet leren, behalve dat er vroeger een molen
stond, dat er heel misschien ooit Kelten hebben
gewoond, en dat ik op zo’n zeventien plaatsen
terecht kan om mijn eigendom in de Wulfsbergstraat te laten schatten.
Geen schimmige wolvenlegendes? Saai. Ik denk
er wel het mijne van, als de kleinste bij het
woord ‘wolfje’ spontaan het hoofd in de nek
legt, en huilt tegen de maan. Zou er iets in de
genen geslopen zijn? Als dat maar goed komt.

Wulfsberg
©Emmanuel Desmet
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VOGELZANG
ERIK COOMAN

Het fascineert ons mateloos. Al in het vroege voorjaar staan wij op voor dag en dauw, om te luisteren naar een klassiek
ochtendconcert. Neen, niet op Klara. We gaan naar buiten, en nemen kou-kleumend deel aan een vroege-morgenzangtocht. Kinderlijk enthousiast zijn we als de vroegste vogels hun eerste, nog zwakke, wijsjes laten horen. Het raakt ons diep.
Dat weet ook Natuurpunt dat zijn nieuwe leden beloont met een cd’tje vol vogelgeluiden. In deze bijdrage illustreren we
even wat vogelzang met mensen doet.

AKELIG STIL
Wie lente zegt, zegt vogelzang. Wat zou een lente zijn
zonder? Een stille lente. “Silent spring” is ook de titel
van een boek van Rachel Carson dat in 1962 werd
uitgebracht en een schokgolf veroorzaakte. Het is
een wetenschappelijk werk dat het verdwijnen van
vogelsoorten beschrijft als gevolg van het gebruik van
pesticiden. “Silent spring” is een aanklacht tegen de
desinformatie door de chemische industrie en een
lakse overheid. Het zou behoren tot de meest invloedrijke wetenschappelijke werken ooit.
De Spanjaard Jorge Semprún was in het verzet tijdens
de tweede wereldoorlog. Hij werd gearresteerd door
de Gestapo en naar Buchenwald gebracht. Hij overleefde en werd daarna een Spaans politicus én een gevierd schrijver. In zijn autobiografie getuigt hij hoe er in
het concentratiekamp een doodse stilte heerste. Alle
vogels leken verdwenen. “Verjaagd door de rook van
het crematorium, zeggen ze. Nooit vogels in dit bos…
De geur van verbrand vlees, dat is het!” Vele jaren later
bezoekt hij als een vrij man het kamp. En jawel hoor,
de vogels zijn terug. “Hun ritselende en veelvoudige
aanwezigheid, tussen de takken in het dal. Hun zang,
hun trillers, hun gedruis dat me plotseling in vervoering brengt, dat wrikt aan mijn hart. Ze zijn gedempt
aanwezig, luisterrijk onzichtbaar, als een werveling van
leven, een abrupte dooi na al die jaren van ijzige stilte.
De vogels, vanzelf. De plotselinge, te sterke vreugde
dat ik ze weer hoor, beneemt me de adem.” (Schrijven
of leven, Autobiografie, Meulenhoff, 1994).

NIEUWE LENTE, NIEUW GELUID
In vele oude geschriften wordt de lente bezongen, zoals in het Oud Testament, maar ook door de dichteres
Sappho van Lesbos (“De zacht zingende nachtegaal
bode van de lente”, uit Verzamelde gedichten en
fragmenten. Anthos).
En wie kent nog die gevleugelde woorden van wat
waarschijnlijk de oudste tekst in het Nederlands is?
Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)
nda thu uuat unbidan uue nu. Alle vogels zijn nesten
begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op?
Of de verzuchtingen van iemand die, net als de vogels,
met zijn geliefde een nest zou willen bouwen.
Vogels zoals de nachtegaal, de leeuwerik en de
lijster zijn bij uitstek een bron van lyrische inspiratie.
Zo beschrijft Henry David Thoreau in een van zijn
dagboeken dat hij die dag een zingende boslijster heeft
gehoord. “Het is een genezende teug voor mijn ziel,
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een elixir voor mijn ogen en een bron van jeugd voor
al mijn zinnen.” In zijn magnum opus “Walden” is hij
heel diepgegaan om het unieke van elk levend wezen
tot zijn recht te laten komen. Een heel hoofdstuk is gewijd aan geluiden. De vergelijking met onze “condition
humaine” is nooit ver weg. Zo maakt de uil het meest
melancholische geluid in de natuur, als het stervend
gekreun van een mens. Thoreau maakt daarbij ook
een vertaalslag naar onze mensentaal: “Oh-o-o-o-o
that I never had been bor-r-r-rn!” Toch is hij erover
verheugd dat er uilen zijn: hun gekras en roep zijn in
harmonie met moerassen en bossen in het schemerlicht, een enorme en onontgonnen natuur die wij als
mens niet als zodanig herkennen. (Walden, Ed. 2004,
Princeton Classics, mijn vertaling).
Ik beperk me tot nog één voorbeeld: het heel lange
gedicht “Mei” van Herman Gorter (Bert Bakker, Den
Haag, 1965). Hierna de vier beginverzen, met het
iconische eerste vers:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
in een oud stadje, langs de watergracht

ZOETGEVOOISD
Talloze muziekcomponisten gingen aan de slag met
vogelzang, waarbij ze ofwel probeerden te imiteren,
ofwel het gegeven transformeerden van natuurlijke
naar een menselijke schoonheid. Voorbeelden te over:
Il Gardellino (een muziekstuk van Vivaldi over de distelvink), Pastorale (Beethoven), Carnaval des Animaux
(Saint-Saëns) en bij de moderne componisten Olivier
Messiaen en Vaughan Williams (“The Lark ascending”,
verklankt het opvliegen en steeds verder opstijgen van
een leeuwerik). En we hebben het dan nog niet eens
gehad over volkse deuntjes zoals de Koekoekswals, de
Vogelkensdans, etc.

OVER LYRICS EN MELODIETJES
Al die vogels die zingen… Je wilt daar als mens wat
orde in scheppen, hun zang doorgronden. Door een
transcriptie te maken in onze mensentaal bijvoorbeeld.
Neem nu het refrein. Onze doorsnee Vlaamse
popsongs hebben vaak gewoon een “lalala lalala” als
refrein. Zo ook, en soms zelfs wat gevarieerder, onze
gevederde vrienden. Wat te denken van die nerveuze
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opjagende zanglijster met “quick, quick, quick” gevolgd
door “plus vite, plus vite”, of de blijkbaar zwaar gefrustreerde zwarte mees met “djutoch, djutoch, djutoch”
of “tedju, tedju, tedju”.
Nog andere vogels zoals de koolmees bootsen
geluiden van activiteiten na, zoals bedienen van een
fietspomp of doorzagen van een metalen staafje met
een ijzerzaag. Een pimpelmeesje laat dan weer een
zilveren belletje rinkelen. En wie niet met zijn hoofd
omhoogloopt, wordt zich pas bewust van een buizerd
als hij die boven zich hoort “miauwen”.
Onstilbaar is onze drang om ook dit fascinerend fenomeen binnen een menselijk
kader te vatten. Soms is het
wat moeilijker. Dan moet
de enthousiaste
vogelaar-pedagoog
zich bij gidsbeurten van lyrische
omschrijvingen
bedienen, en er de
nodige adjectieven
tegenaan gooien.
Zo is de zang van
een roodborst
parelend, melancholisch, als een
watervalletje.
Je hebt vogelgezang waar je niet
omheen kunt,
waar de zang en de
vogel als het ware
samenvallen, wat je
dan ook terugvindt
in de naam, die
klanknabootsend
is. Heten zo omdat
ze zo’n geluid maken: de tjiftjaf, de
koekoek, de kievit,
de oehoe. Voor die
stijlfiguur is een leuke term
bedacht, uit het Grieks nog wel: onomatopee. Daar
kunnen rappers wat mee aanvangen.
Er wordt gezongen om het territorium af te bakenen,
te verdedigen. Sommige vogels zijn daar behoorlijk
fanatiek in, zoals de merel. De zang van mannetjes
speelt voor het vrouwtje vaak ook een rol bij de partnerkeuze. Of het mannetje gezond en sterk genoeg
is bijvoorbeeld. Zo eenvoudig kan dating zijn. Of net
niet?

voortdurend het bewustzijn verloor, dat hij af en toe
kreunde (in het Engels nog wel) en dat zijn laatste
woorden waren: “Ik heb geleefd in simplicitate cordis
en veritate”.
Jaren later heeft Caesar Gezelle een heel andere
versie gegeven. Geen vroom Latijn meer dit keer (had
Caesar dat zelf bedacht omdat hij het passend vond?),
maar in het West-Vlaams, recht uit het hart:
’k Hoorde zo geern de vogeltjes
schuifelen.

© Vera Polfliet

ZIJN LAATSTE WOORDEN
We schrijven 1899. Guido Gezelle, 69 jaar oud, is
stervende in het Engelse klooster te Brugge. Caesar
Gezelle was aanwezig bij het sterfbed van zijn nonkel
(ook “heeroom” genoemd in katholieke kringen).
Caesar schreef achteraf een biografie over de priester-dichter. Daaruit blijkt dat de zieltogende dichter
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SCHEEF BEKEKEN

MIJN ROOFVOGEL
VOEDERTAFEL
LUC CAPPELLE

(*) nvdr: hoewel torenvalken
bij uitstek muizenjagers zijn,
durven zij wel eens een vogeltje
verschalken. Een torenvalk rond
de Geitenberg is gespecialiseerd
in het jagen op (verzwakte)
graspiepers en andere kleine
vogeltjes tijdens de najaarstrek.

Mannetje torenvalk
© Francis Pattyn
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Tot groot jolijt dook eind vorige zomer in mijn tuin
een familie ransuilen op die me veel leuke zomeravonden bezorgden. Ongetwijfeld hadden ze hier in
de buurt gebroed en waren de jonge vogels nog niet
lang uitgevlogen. Opdat ze de woelmuizen in mijn
moestuin makkelijker zouden kunnen wegvangen,
plantte ik drie wilgenstokken van enkele meter hoog
op het uiteinde voorzien van een horizontaal zitstokje. Daar maakten ze dankbaar gebruik van. Helaas enkele weken later zwermden ze uit en zag ik ze
niet meer terug. Maar tot mijn voldoening maakte
het mannetje torenvalk dat hier elke winter dagelijks
te bidden hangt, dankbaar gebruik van de zitpalen.
Dat bracht me op een idee: als ik nu eens naast zo’n
paal een voedertafeltje zou plaatsen en daar een
dode muis, vogel of wat vleesafval zou leggen?
En het werkte: het duurde niet lang of de valk zat er
het aas op te eten of hij nam in de gauwte de muis
en ging die dan op een boomtak naar binnen spelen.
Ik nam de gewoonte aan om wat te fluiten wanneer
ik met voer voor de roofvogel aankwam. Nu heb ik
(of heeft de valk) het al zover gebracht dat hij elke
dag komt zien of ik aan hem heb gedacht, soms
voor dag en dauw, soms pas in de namiddag. Maar
ook de kraaien hebben inmiddels door dat er wat
lekkers op de plank komt. Met vereende krachten,
ik en de valk, houden we hen van de voedertafel
weg. De valk vertrouwt me al in die mate dat hij
blijft zitten en eten tot ik op 15 m ben genaderd. Hij
wordt ook niet gewantrouwd door de zangvogeltjes
die hun eigen voedertafel bezoeken. Blijkbaar vangt
een torenvalk geen vogeltjes, hoewel iemand me

ooit vertelde dat hij dit wel al met eigen ogen heeft
gezien (*). De valk durft wel de sperwerman te lijf
gaan, die het dagelijks op de vinken gemunt heeft,
alsof hij wil duidelijk maken dat dit zijn territorium
is. Ondertussen heeft mijn tuintorenvalk gezelschap
gekregen van een tweede exemplaar, waarvan ik
vermoed het een wijfje betreft. Uiteraard kent die
de voedertafel niet en zij is er bij mijn weten nog
nooit op geland. Mijn hoop is nu dat het eventuele
paar gebruik zal maken van de nestkast die ik voor
hen heb opgehangen, in het besef dat er hier makkelijk voedsel te halen is. De voorbije jaren dook
een koppel al meermaals de kast binnen, maar ten
slotte broedden ze toch elders.
Het is niet zo simpel om elke dag gepast voedsel
te vinden voor de valk. Dus heeft mijn vrouwtje
aan onze beenhouwer gevraagd of hij wat afval
kon missen. Zo eet deze torenvalk af en toe wat
varkensvet of een oude kippenvleugel. Ik ben op
zoek gegaan naar roofvogelvoer, maar tot hiertoe
zonder resultaat. Mijn laatste hoop ligt bij de kippenbroeierij waar men grote aantallen dode eendagshaantjes heeft die wellicht in varkensvoer verwerkt
worden. Die zou ik dan invriezen en er eentje per
dag beschikbaar stellen. Wie weet komt dan ooit
het moment waarop een wilde torenvalk op mijn
uitgestoken hand komt zitten om het kuikentje op
te halen... Stel je voor. In elk geval heb ik geleerd dat
vogels wel degelijk het onderscheid kunnen maken
tussen een mens die erop uit is om hen te vangen
of te doden en iemand die het beste met hen voor
heeft.

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

VOGELS IN ONZE STREEK
Nu elke vogelkijker toegang heeft tot waarnemingen.be en iedereen daar op elk moment lijstjes kan opvragen, heeft vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen beslist om niet langer de soortenlijst van zeldzame vogels per kwartaal te publiceren. In plaats
daarvan komen artikels bij bijzondere waarnemingen en seizoensgebonden fenomenen met wat duiding bij soortherkenning.

HET VOORJAAR
OP STELTEN
Na alweer een kurkdroge zomer,
werd het gelukkig voor onze natuur
een kletsnat voorjaar. In december
had niemand er een stuiver voor
gegeven, maar nog voor de aanvang
van de voorjaarstrek gingen de
hemelsluizen rijkelijk open en stonden
onze poelen en meersen weer onder
water. En het bleef maar regenen, in
die mate zelfs dat beken en rivieren begin maart buiten hun oevers
traden. De ideale timing om eenden
en steltlopers op hun terugweg naar
hun broedgebieden te laten bijtanken
in de overstromingsgebieden. Het is
vaak een komen en gaan tijdens die
massale terugtocht, het komt er dus
op aan om die interessante gebieden
met de regelmaat van de klok te
bezoeken. Overal waar water aanwezig is, kun je bijtankende steltlopers
tijdens de trek zien. Zo fotografeerde
een student vorig jaar met zijn smartphone op 21 mei een steenloper
langs de Leie aan het Nelson Mandelaplein, een erg zeldzame soort
bij ons. Naast de meersgebieden in
de Leie- en de Scheldevallei zijn de
Ledegemse Gavers tussen Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois Winkel de
plaats bij uitstek om doortrekkende
steltlopers te spotten in onze regio.
De gemeente Ledegem opende daarom een vogelkijkpunt langs de Waterpachtgoedstraat (je kunt het niet

missen, er staat een groot infobord),
maar de beste plaats om de vogels te
observeren blijft langs de Rollegemkapelstraat. Wel opletten, er wordt hier
hard gereden en er is geen parkeerstrook! Bergeend en scholekster
broeden hier en in het voorjaar kun je
er allerlei steltlopers aantreffen zoals
de grutto. Die soort bijt de spits af
bij de grote terugtrek van steltlopers
uit het zuiden. Vogelkijkers voelen
steevast de lentekriebels opborrelen
als ze de eerste “wietowieto’s” horen

overtrekken. Op 2 maart streken
de eerste grutto’s van dit voorjaar
neer in de Ledegemse Gavers en
inmiddels zitten die al lang weer in
hun broedgebied. Het werd pas
echt interessant toen na dagen van
onophoudelijke regen de Heulebeek
op 6 maart fors buiten haar oevers
trad en het hele overstromingsgebied tussen Sint-Eloois Winkel en
Ledegem blank zette. Meteen kleurde
de regiopagina van waarnemingen.be
rood: zilverplevier, bonte strandloper,
grutto, kluut, kemphaan...stuk voor
stuk zeldzame steltlopers die met
de regen uit de lucht kwamen vallen.
Dat het ecologisch belang van deze
natuurlijke overstromingsgebieden
van groot belang is, daar hoef je geen
enkele vogelkijker nog van te overtuigen. Deze gebieden verdienen dan
ook de nodige bescherming.
Meer weten over de dagelijkse waarnemingen van vogels in onze regio? Voeg
dan https://vwgzwv.waarnemingen.
be toe aan de vast tabbladen van je
browser!

EMMANUEL DESMET

↖Een gemengde groep van
kemphanen en grutto’s aan de
Ledegemse Gavers, daarnaast
ook bergeend, brandgans en
Canadese gans – maart 2019
© Emmanuel Desmet
↓Van links naar rechts: ex-ondervoorzitter Peter Callewaert,
ex-voorzitter Christoph Wintein,
Johan Staelens alias Djoni,
voorzitter Ignaas Robbe alias
Djasse en ondervoorzitter Kristof
Waelkens
© Sam Callewaert

IGNAAS ROBBE: PLUIMVERS VOORZITTER VWG
Na tien aan het roer van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, geeft Christoph Wintein de fakkel door
aan een andere ervaren rot binnen de vwg: Ignaas Robbe, zeg maar Djasse. Djasse startte zijn vogelcarrière in
de jnm en is sindsdien met verrekijker in de aanslag in alle uithoeken van onze regio te vinden: van de Gavers
over telpost Geitenberg tot op het vliegveld van Moorsele. Als hij niet in het buitenland vertoeft, doet hij
dagelijks turend zijn toertje. Gaan waar anderen die dag al geweest zijn, zegt hem niet veel. Zijn uitdaging: iets
nieuws vinden. Alsof hij het geroken had! Bij het typen van dit tekstje, verschijnt een berichtje van hem op de
whatsapp van vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen: “Op Bergelen een geoorde Fuut net aan de schuilhut.
Enkele meter van de kijkgaten.” Het is Djasse ten voeten uit. Er valt smeltende sneeuw buiten, maar je mag
hem altijd en overal verwachten. Niet
alleen omwille van zijn uitgebreide kennis
van vogels over de hele wereld, maar net
omdat het een trimaar is die heel onze
regio kent en iedereen van het vogelwereldje Djasse kent, zal hij ongetwijfeld een
prima voorzitter zijn. Bovendien wordt
hij geflankeerd door een luitenant met
een ongezien organisatietalent: Kristof
Waelkens uit Waregem. De vwg dankt
voormalig voorzitter Christoph Wintein
en ondervoorzitter Peter Callewaert voor
hun inzet. Beiden blijven actief in de vwg
en zijn al druk bezig met de voorbereiding
van de volgende Djoni-Award. Ook een
dikke merci aan Thijs Calu die de voorbije
decade steevast de auteur was van “Vogels in onze streek”. Leve de vwg!
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“HIJ KOMT ZEKER TERUG”
OVER ROODPOOTVALKEN EN DIPS

EMMANUEL DESMET

Mannetje roodpootvalk, De
gavers 09-05-2019
© Christian Vandeputte

Drie zwarte ooievaars, een
vlucht kraanvogels, zeven zwarte
wouwen, een zeearend, elf (!) vale
gieren en een roodpootvalk. Het
zou een quizvraag kunnen zijn op
een vergadering van de vogelwerkgroep: wat is de gemeenschappelijke noemer van bovenstaand lijstje?
Triest maar keihard feit: ik heb ze
allemaal net niet gezien. Gedipt,
zoals we dat in birdwatchersjargon
zeggen. Balen als een stekker als
je nog net niet op de locatie bent
en je een whatsappberichtje krijgt:
“Waar ben je? Nu te zien: drie
zwarte ooievaars!” Rijden als een
gek, adrenaline giert door je aderen
en dan ter plaatse met gierende
banden of hijgend als een paard
met je tweewieler naar de waarnemers stormen… Je hoeft het zelfs
niet te vragen, je ziet het aan hun
veelzeggende blikken: gedipt! Foetsie. Weg. Het is dan zaak van dat
zo snel mogelijk weer te vergeten
of je kunt net zo goed voor de rest
van de dag een zak over je hoofd
trekken. Mijn lijstje met dips is
ongetwijfeld veel langer dan in mijn
aanzet en dat van andere vogelkijkers ongetwijfeld nog imposanter
- ik heb nog steeds medelijden met
dat koppel dat de Pallas’ Boszanger
op de Gavers nét niet zag nadat ik
hem tien minuten fantastisch dicht
had en me daarna een uur volgde
in de hoop dat… - maar die elf (!)
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vale gieren zal ik niet gauw vergeten. De hele morgen op de telpost
aan de Perrestraat in Sint-Denijs
gestaan en dan naar de verjaardagsbarbecue van mijn schoonvader
vertrokken. Nauwelijks iedereen
goeiedag gezegd of daar krijg je het
genadeloos op het displaytje van
je smartphone: “Elf vale gieren,
nu pal over de telpost, machtig…
mét foto’s!” Even gigantisch lelijk in
je binnenste vloeken en seconden
later vrolijk de fles cava opentrekken terwijl je eigenlijk alleen maar
in een hoekje wil gaan liggen janken
als een hond.
Maar de niptste dip uit mijn carrière is ongetwijfeld het mannetje
roodpootvalk dat vorig jaar op 9
mei een hele namiddag boven de
Gaverplas als een kamikazepiloot
tekeerging en laverend tussen de
boomvalken zich tegoed deed
aan de bulk aan insecten die als
een wolk boven het water hing. 9
mei was, u kunt het al raden, een
weekdag, een werkdag dus. Terwijl
de “whaaaws” en de “aaaahs” door
de whatsappgroep van de vogelwerkgroep knalden, wachtte ik
geduldig tot mijn vrouwtje van haar
werk thuiskwam. Vooral de ronduit
schitterende foto’s van dit beestje
(zie foto van Christian Vandeputte) hielpen me om hééééél kalm
te blijven. De kinderen hoefden

even niks te vragen en konden
zich beter in stilte bezighouden.
Maar ik had tijd, het was inmiddels
al bijna na zessen en ongetwijfeld
zou de Roodpootvalk nu niet meer
doortrekken. Waarom zou hij ook:
een overvloed aan voedsel en zo’n
beestje moet toch ook slapen.
Neen, deze keer zou het spook van
de dip mij niet bij mijn pietje hebben. Vrij zeker van mijn stuk stapte
ik dan ook op de Gaverparking
mijn wagen uit en spoedde me naar
de locatie van waar de schitterende
foto’s van de roodpootvalk die
dag gemaakt werden. Een handvol
bekende gezichten stond over het
water te turen. “Waar vliegt hij?”
vroeg ik geforceerd rustig. “Daar!
Hij vangt constant insecten tussen
de boomvalken!” Oef, ik had het
gehaald! Een fluitje van een cent,
hij zat er nog. Ik zag alleen maar
kokmeeuwen. Even de plas afturen,
zo’n mannetje in prachtkleed valt
meteen op. “Ik zie hem niet,”
zei ik aarzelend terwijl ik uit mijn
ooghoeken de andere vogelkijkers
scande in de hoop dat één van hen
onmiddellijk zou zeggen: “Daar op
elf uur, net voorbij de kijkhut naar
rechts vliegend!” Helaas, er kwam
enkel een ongemakkelijke stilte die
me hypernerveus maakte. “Rustig,
Manne, hij zit hier al de hele namiddag. Hij vloog hier niet nog en
soms maakt hij eens een ommetje

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

naar de middelste landtong, maar
hij komt zeker terug!” Naarmate
de minuten verstreken, voelde ik
die grote zekerheid langzaam in het
drijfzand van de twijfel wegzakken.
Pas toen Yves een half uur later
kwam vragen of ik hem goed had
gezien voor hij hoogte had genomen en vertrokken was aan de
tweede landtong, knapte de laatste
strohalm en ging ik definitief kopje
onder in “Het Moeras van Dip”.
Alweer.
Bijna een jaar later, is alles weg
gerelativeerd en weerklinkt het
strijdvaardig: “Op naar de volgende!” Dat kan nog wel een tijdje
duren. Het was alweer van juni
2016 geleden dat een koppeltje
roodpootvalken zich mooi liet zien
in onze regio en een paar dagen in
Bellegem bleef pleisteren. Een evidentie is het zeker niet: deze valk
broedt immers in Oost-Europa en
Azië en heeft op zijn trektocht naar
Afrika West-Europa niet nodig.
Enkel bij aanhoudende oostenwind
worden roodpootvalken op hun
trektocht over onze contreien
geblazen. Vaak gaat het ook om
onervaren juveniele exemplaren

en laat net juist die het moeilijkst
zijn om te determineren. Die
lijken namelijk heel erg op jonge
boomvalken. Het kan dus nog wel
een tijdje duren, maar misschien
ook weer niet. Want met vogels is
het net als met de doos pralines uit
Forrest Gump: “You never know
what you’re gonna get.”
En kijk, het voorjaar is volop losge-

barsten en ongetwijfeld verschijnen
er weer razend interessante vogelsoorten op de regiopagina van
waarnemingen.be en ongetwijfeld
zal ook het lijstje met vogelkijkers
die deze spetters zullen dippen
weer dik aangevuld worden.
Weet dan, beste collega-vogelkijkers, het gaat over en je bent niet
alleen.

ZONDAG 26 APRIL // EXCURSIE PLOEGSTEERT EN BREEMEERSEN
In de voormiddag gaan we op excursie naar de Kleiputten van Ploegsteert, na de middag
spreken we om 14u af aan de Markt van Nieuwkerke voor diegenen die willen aansluiten voor een wandeling in de Breemeersen in Nieuwkerke. Zorg voor verrekijker, lunch
en tussendoortjes, gepaste kledij, stevig schoeisel. Info bij Olivier Dochy (olivier.dochy@
west-vlaanderen.be)
AFSPRAAK: Om 7.00 u. aan parking Syntra West, Doorniksesteenweg 220, Kortrijk
(carpool) of 7.45 u. aan de Kleiputten van Ploegsteert zelf (50.716720,
2.911032), te bereiken langs de Gheerstraat.

ZATERDAG 9 MEI // BIRDATHON IN WESTLAND EN DE WESTHOEK
In verschillende regio’s in West-Vlaanderen wordt een Birdathon gehouden. We proberen
op 1 dag zoveel mogelijk soorten te ontdekken in onze regio. Het is geen wedstrijd, we
gaan met een groep de regio doorkruisen maar ook alle losse waarnemingen van die dag
tellen mee. Zorg voor verrekijker (eventueel telescoop), lunch en tussendoortjes, gepaste
kledij. Info bij Christoph Wintein (wintein.christoph@telenet.be)
AFSPRAAK: Om 5.00 u. aan parking Syntra West, Doorniksesteenweg 220, Kortrijk

ZATERDAG 27 JUNI // DJONI AWARD
Zie info op deze pagina
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F OTO G R A A F I N B E E L D

TOM BEIRLAEN

Ik (Tom) en Lien zijn een team wat natuurfotografie betreft. Lien heeft een arendsoog en spot
alles wat beweegt al van ver, ik leg de waarnemingen zo goed als mogelijk vast op de gevoelige
plaat. Op haar vrije dagen doet Lien ook aan landschapsfotografie. Samen hebben wij de Facebookpagina Tom en Lien Natuurfotografie en zijn we de huisfotografen van Natuurpunt Avelgem.
We deden onze grootste ervaringen op in de Ardennen, waar we fervente wildspotters /
wildfotografen zijn. Ook in eigen streek doen we ons best om onze volgers te trakteren op de
mooiste plaatjes en fijnste waarnemingen.
Tekst: Emmanuel Desmet

VROEG UIT DE VEREN

Wie iets wil spotten, doet
dit het best op de meest
ongewone tijdstippen. Als
eerste Avelgemnaar uit de
veren, fotografeerde ik deze
vos op Nieuwjaarsdag vroeg
in de ochtend in de Avelgemse Scheldemeersen. Duidelijk
genietend van de ochtendzon,
poseerde hij enkele seconden
voor de lens. Wat een fantastische ontmoeting!
NIETS GEMIST
VAN DE DAG

Wanneer wij opstaan op een
werkdag en een fotogenieke
ochtend opmerken, vertrekken wij wat vroeger naar het
werk om een ommetje door
de Scheldemeersen te kunnen
maken. Ochtenden met een
opkomende zon bij een lichte
mistsluier horen daar steevast
bij. Deze foto is het bewijs
dat ook smartphones met
prima camera sfeervolle foto’s
kunnen vastleggen. Deze foto
van vorige zomer haalde ook
het weerbericht die dag op
de vrt.

VERSTOPPERTJE IN DE VARENS

Een tweetal jaar geleden werd in Avelgem voor het eerst
sinds jaren weer een ree gespot. Spijtig genoeg was dit
dier enkel op doortocht en is het nog even wachten op
exemplaren die zich vestigen. Erg lang hoeft dit niet te
duren, want ze zijn talrijk aanwezig in het aangrenzende
Kluisbos. Als je het nodige geduld aan de dag kunt leggen
en heel stil kunt zijn, krijg je ze voor de lens. Deze reegeit zat enkele maanden geleden goed verstopt tussen de
varens. Je oog moet erop vallen.

DE WITTE DAME VAN DE
SCHELDEMEERSEN

De grote zilverreiger is talrijk aanwezig in de Ardennen, maar hem
in eigen streek spotten is altijd
een unieke beleving. Ondertussen is deze elegante witte dame
een vaste verschijning geworden
tijdens de winter in de Avelgemse Scheldemeersen. Maar elke
ontmoeting blijft een aangename
verrassing. Deze foto won zilver
op de Djoni Award 2019.

BY E BY E G R A S S

ONZE TUINEN DEUGEN NIET
MEER DODE MATERIE DAN LEVEND GROEN
IN ONZE NIEUWE TUINEN
YANN FERYN

Kort geknipt gras, gazon zeg maar, dat is een groene woestijn. Er is veel brandstof en elektriciteit voor nodig om dat zo te
houden. Niet meer van deze klimaattijd dus. ByeByeGrass probeert daar wat aan te doen. De campagne werd in 2019
gelanceerd aan het Brusselse Atomium. Kijk maar eens op www.byebyegrass.eu. Natuur.koepel steunt het initiatief volmondig.
Lekker lui niets doen en laten verwilderen. Het leek uw Klimopreporter wel wat. Klimop interviewt in deze nieuwe reeks mensen of organisaties in Zuid-West-Vlaanderen die mee aan de kar trekken voor een meer klimaatvriendelijke tuin. We beginnen
met Joos Van Tieghem. Joos is boomkweker, maar ook en meer en meer tuinfilosoof. Hij ligt er letterlijk wakker van.
Klimop: Hey Joos, oewist, ge ziet er
precies een beetje bleek uit. Het coronavirus?
Joos: Neen, neen, ben der nie goe van.
Klimop: Oe, waarom?
Joos: Spring in den auto, we gaan ne keer
gaan kijken.
We rijden twee blokken om door Beveren-Leie, maar het kon even goed door
om het even welke Zuid-West-Vlaamse
gemeente geweest zijn. We doorkruisen
een nieuwe wijk met recente woningen
en dito tuinen. Nauwelijks een boompje te zien in de
pas aangelegde tuinen. Joos kan er niet over zwijgen.
Joos: Kijk eens aan: Canadese kiezels, sierbeton,
schanskorven met buitenlands grind, kunststof afsluitingen, een stuk muurtuin, mediterrane pijnboomschors, metalen tuinlampen, boompalen die een stuk
dikker zijn dan het boompje zelf, kunststofplaten,
cortenstaalborduren, kunstgras en verdacht cleane
grasmatten. Je wil niet
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weten hoeveel meststoffen en bestrijdingsmiddelen
je daarvoor aan de grond moet toevoegen. Om nog
maar te zwijgen over wat er verder nog onder de
grond zit: stabilisé-beton, folies, kunststofdoeken,
buizen, kabels, … En dan de plantensoorten die we
hier vinden: enkel monotone exoten en siergrassen,
nergens een verticaal element. Kies dan beter voor
verlichte patattenvelden, dan heb je er nog patatten
van.
Klimop: Huh, het valt ons eigenlijk nauwelijks op.
We zijn het zo gewend om te zien.
Joos: Ken je het verhaal van het principe van de
schade?
Klimop: Eum, neen.
Joos: Als een kind in de auto zit, dan gaan de mensen
niet roken in die auto. Vroeger was dat wel zo. Nu
begrijpen mensen dat dit niet kan. Ze zijn zich ervan
bewust geworden dat hun gedrag schade berokkent.
Hetzelfde moeten we bereiken met onze tuinen. Als
je beseft dat kunststof niet nodig is om een tuin rijk
en levend te maken, als je dat begrijpt, dan doe je
dat gewoon niet. Als je snapt dat al die tuinvreemde
stoffen schadelijk zijn, dat ze altijd degenereren, dat
ze op het eind in ons grondwater en in onze zee
terechtkomen of in het beste geval in het containerpark, dan is dat misschien de stap om het anders
aan te pakken. Er zijn zoveel voorbeelden van blije
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rijke tuinen waar geen gram meststof, bestrijdingsmiddel of
plastic aanwezig is.
Klimop: Maar daar dienen tuinaanleggers toch voor?
Joos: Denk je? Die mensen zijn daar nauwelijks voor opgeleid en ze zijn zich meestal niet bewust dat ze meedoen aan
de schade. De tuinsector maakt tegenwoordig een systeem
van het gebruik van bodemvreemde materialen. Hier, kijk
eens in deze materialencatalogus voor tuinen. Je zou van
minder depressief worden.

ONZE TUINEN KLOPPEN WEL,
MAAR ZE DEUGEN NIET
Joos schenkt zuchtend een warme pot koffie terwijl ik door
de dure catalogus blader.
Joos: Het ergste is dat dit de norm wordt. Iedereen vindt
het normaal dat die rommel in de grond wordt gestopt.
Bekijk eens welk soort tuinen prijzen winnen in tuinwedstrijden.
Hij mikt een boekje van een tuiniersorganisatie voor mijn
neus. Het wordt uitgegeven met de steun van de VLAM,
het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. De
Vlaamse belastingbetaler, zeg maar. Bij de gouden medaille
staat een foto met een tuin vol tropisch hardhout, betonbakken, plastic kussens en exotisch siergras. In de verte
prijkt zowaar een boom. Een oude olijfboom in een pot,
zo blijkt. Vroeger stond die in Andalusië mooi te wezen en
leven te geven.
Joos: Bedien je van je eigen verstand. Wees op zijn minst
bewust. De particulier die tot het besef komt dat bodemvreemde stoffen niet gewild zijn in een tuin, kan dat om te
beginnen aan zijn tuinaannemer zeggen. Jij kan dat beslissen
als individu. Een tuinman die dat een paar keer hoort, zal zijn
werkwijze en zijn tuinvoorstellen wel wijzigen. Let wel, we
mogen verbruiken, want leven is verbruiken. Wees gerust
maar eens schuldig, maar het mag geen systeem worden.
We moeten een tuin bemeubelen met hetgeen waarmee hij
moet bemeubeld worden: met planten en nog eens planten,
op een gelaagde manier en met gradiënten. Nu zijn tuinen
niet meer vloeiend. Wat zien we? Een gazonnetje, een
haagje, een boordje, niets is nog verbonden, alles is telbaar.
Onze tuinen kloppen wel, maar ze deugen niet. Weet je, al
die stukjes grond samen vormen onze gemeente, ons land,
de wereld. Tuinen moeten muziek uitstralen. Dans je tuin.
Klimop: Ge krijgt precies weer wat kleur, Joos?
Joos: Het lucht op dat ik het es kon zeggen. Het ligt misschien aan mij dat ik me eraan erger. Dan moet men maar
voortdoen zoals men bezig is.
Klimop: Stel je gerust, Joos, aan jou ligt het niet.
Wil jij je tuin graag wat ecologischer inrichten?
Kijk dan zeker eens op www.velt.nu
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HELP HET LANDSCHAP
TE VERFRAAIEN

BETER VOOR DE NATUUR, MOOIER VOOR DE MENS

Hagen, houtkanten, poelen, bomenrijen en boomgaarden: ze brengen kleur en structuur in het Zuid-West-Vlaamse landschap én zijn ecologisch nuttig. Jammer genoeg verdwijnen dergelijke kleine landschapselementen stilaan uit onze omgeving.
Via landschapsplannen en eventuele steun helpt het Stadlandschap Leie en Schelde landschappelijke projecten te realiseren.
Maar daar hebben ze jou ook voor nodig!

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN, GROTE WAARDE

WIE KAN EEN LANDSCHAPSPLAN
LATEN OPMAKEN?

Met hagen, houtkanten, bomenrijen, poelen… maak
je het landschap mooier en help je plant en dier. De
kleine landschapselementen verbinden grotere stukken
natuur met elkaar. Zo kunnen dieren zich doorheen
het landschap verplaatsen via bomenrijen of zich verschuilen in hagen. In houtkanten kunnen ze nesten, in
poelen vinden ze voedsel enzovoort. Kleine landschapselementen zijn dus ook ecologisch belangrijk.

Dit aanbod geldt voor:
· landbouwers
· particulieren
· verenigingen
· bedrijven
in een open ruimte. Bebouwde omgeving en industriegebieden komen niet in aanmerking.

HOE WERKT HET?

Een aantal knotpopulieren
en een meidoornhaag
© Stadlandschap
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Samen met jou maakt het Stadlandschap via een landschapsplan werk van het behoud van kleine landschapselementen op je terrein. Wie weet kunnen we dit
netwerk zelfs versterken.
Laat een landschapsplan opmaken door het Stadlandschap en help zo mee het landschap te verfraaien. Ook
de buurt , toevallige passanten en recreanten genieten
hier mee van.
Na een plaatsbezoek maakt de landschapsconsulent
op een kaartje van je terrein een inrichtingsvoorstel:
welke bomen of struiken plant je best aan, welke
soorten plant je in de fruitboomgaard, waar kun je
eventueel een poel voorzien? Eens jij en het Stadlandschap het plan hebben goedgekeurd, bestelt Stadlandschap het plantgoed en maken we verdere afspraken
voor de levering of de aanplant. Alles gebeurt in
overleg en op vrijwillige basis.

WAT KAN HET STADLANDSCHAP
VOOR JE DOEN?
De landschapsconsulent van het Stadlandschap helpt
bij de opmaak van het plan, de uitvoering van de werken én geeft advies over het beheer na de inrichting. In
de aandachtsgebieden van het Stadlandschap Leie en
Schelde wordt bovendien een deel van de inrichtingskosten gesubsidieerd. Voor particulieren kunnen
beplantingen tot 70 % worden gesubsidieerd, voor
landbouwers zelfs tot 100 %.

INTERESSE OF VRAGEN?
Mail of bel naar landschapsconsulent Foeke Van Weverberg: stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be
of 056 23 49 54 - Provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen,
Universiteitslaan 2, Kortrijk
www.stadlandschapleieschelde.be

T R AG E W E G E N

SINT-DENIJS - GRANDVALBOS
- GEITENBERG (11 KM)
. en schat aan betegelde wegels leidt ons vanuit Sint-Denijs naar een prachtig landschap: het Grandvalbos, het dal
E
van de Zandbeek, de Geitenberg en de Tontekapel.
Afstand: 11 km, inkorten is mogelijk.
Toegankelijkheid: stapsteentjes en veel onverharde, vaak modderige wegen. Stevig schoeisel.
Vertrekpunt: kerk van Sint-Denijs, Sint-Denijsplaats.
Bereikbaarheid: Lijnbus nr 93 halte Sint-Denijs Kerk.
Deze wandeling is een herwerking van de wandeling van Frans Dejonge ‘Rondje Sint-Denijs en uitwaaien op de
Geitenberg’. De wandeling is niet bewegwijzerd. De beschrijving maakt gebruik van de knooppunten van het wandelnetwerk ‘Land van Mortagne’. De knooppunten laten toe de wandeling op sommige plaatsen in te korten. We
volgen de knooppunten evenwel niet aan het begin en aan het einde van de wandeling.

POL OSTYN

H

G
F
E

C
D

A
B

foto’s: © Pol Ostyn
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1.

Ga tegenover de kerk van Sint-Denijs (A) tussen de boerderij
aan Sint-Denijsplaats 5A en de bushalte ‘Kerk’ een wegeltje
in. Het is de Spiereweg. Na een 200 m sla je rechtsaf op
de Plaatsweg. Je komt voorbij het Daalbeekbosje (B), een
stukje natuur dat eigendom is van Natuurpunt. Je dwarst een
verharde smalle weg en blijft rechtdoor gaan langs de Plaatseweg. Negeer een weg naar rechts. De weg versmalt even en
gaat over in de brede Kooigemwegel. Sla verder links af, de
Kooigemwegel mondt uit op de Dalestraat.

2.

Neem de kerkwegel (C) rechtdoor. Na 100 m volg je een
pad naar links, naar KP 75. Na opnieuw 100 m draait het
pad naar rechts en verder weer naar links. Je komt uit op de
Wittogstraat, die je oversteekt. Blijf de wegel met de pas
aangeplante haag rechtdoor volgen door de velden naar KP
75.

3.

Aan KP 75, aan de Kaveiestraat, (een brede betonweg) ga je
rechts naar KP 76. Dan dwars je de drukke Kooigemstraat en
gaat de Zandbeekstraat in richting KP 77.

4.

5.

Na 300 m, aan KP 77, sla je links de Pevergnestraat in naar
KP 60. De weg is verder onverhard. Hier hebben je al een
fraai zicht op het landschap. Je bereikt het Grandvalbos (D),
waar de weg erg modderig kan zijn. Uit het bos komend
word je verrast door een prachtig vergezicht op het dal van
de Zandbeek en verder de Geitenberg en de Tontekapel. Ga
rechts op de Grote Dalstraat en je daalt af naar de Zandbeek, naar KP 60.
Steek aan een kapelletje de Zandbeek (E) over. Hou links,
volg even de Priesterstraat en ga dan langs de Zandbeek naar
KP 60. De weg verandert in een onverharde landweg die
naar een boerderij loopt. Na een kronkel naar links kom je

op een betonweg langs de boerderij. Aan de kapel bij KP 60
sla je rechtsaf naar KP 59. Daar sla je links de Ten Walledreef
in, tussen de hoevegebouwen van Goed te Walle door naar
KP 45. Daar neem je rechts de Geitenbergstraat naar KP 46.
		Je zou de klim naar de Geitenberg kunnen vermijden door je wandeling in te korten en aan KP 59 rechtdoor te stappen tot aan het
Tontekapel (KP 58)

6.

Na een stevige klim kom je op de Geitenberg (F), 52,50 m
hoog. Aan KP 46 neem je rechts een wegel naar KP 58. Je
kunt vooraleer in te slaan naar KP 58 even verder naar het
observatiepunt van de Geitenberg gaan en dan terugkeren.
Aan KP 58 ben je aan de Tontekapel (G), omgeven door 6
Italiaanse populieren. Ga rechtdoor tot op de Priesterstraat
die je 100 m naar links volgt tot aan KP 57. Daar neem je
rechts een halfverharde weg die naar een eenzame villa leidt.
Voor de villa volg je het pad naar rechts, naar KP 78. Een
gelegenheid om akkervogels te observeren.

7.

Je komt uit op de Wildingstraat. Volg links een met beton
verhard voetpad langs weiden en akkers naar KP 78. Dit is de
Zwijnshoek. Aan de Zandbeekstraat ga je rechts en na 200
m (KP 78) sla je links een grazige weg, de Brucqweg, in naar
KP 79. Je komt opnieuw aan de Zandbeek. Via een U-bocht
over een brugje stap je tussen de beek en een omwalde
hoeve tot aan KP 79. Daar ga je rechts naar KP 90. Je komt
voorbij een grasstrook gesubsidieerd door de Vlaamse
Landmaatschappij, een voedsel, broed- en schuilplaats voor
akkervogels,.

8.

Sla niet linksaf naar KP90 langs de Belvedereweg, maar ga
rechtdoor. Links op de hoogte staat een eigenaardig achtkantig gebouw op een moderne onderbouw, de Hul (H).
foto’s: © Pol Ostyn
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9.

deze verkavelingsweg tot het einde. Dan sla je rechtsaf op de
Dalestraat en meteen sla je links de Kooigemwegel in. Volg
die tot het einde en je komt weer op de Sint-Denijsplaats.
Rechtsaf en je bent weer bij de startplaats.

Aan het einde van de Brucqstraat ga je linksaf en even verder
meteen naar rechts op de stapsteentjes van de Bleekerijweg richting KP 91. Je hebt er een mooi zicht op het dorp
Sint-Denijs. Vlak voor de stapsteentjes overgaan in een
asfaltweg ga je rechtsaf naar de Vuurkruisersstraat. Je volgt

WEETJES
A. De kerk van Sint-Denijs.
		De Sint-Dionysius- en Sint-Genesiuskerk is een fraaie hallenkerk met vieringtoren. De koornis in Doornikse kalksteen is
romaans (12de eeuw). In de volgende vier eeuwen en ook
in de 19de eeuw werd de kerk uitgebreid. De oudste delen
zijn beschermd als monument.
		De heesters langs de kerk zijn taxussen. Ze dragen puntige,
platte naalden. De vruchtjes zitten in een rood vlezig omhulsel dat door vogels gegeten wordt. Zo worden de zaden
verspreid.

B.

C.

D.

Het Daalbeekbosje. Dit vroegere populierenbosje is
eigendom van Natuurpunt. Met streekeigen aanplantingen,
het aanleggen van een poel langs de Daalbeek en een
bloemenweide wordt dit gebiedje omgevormd tot een educatief bosje, onder meer ten dienste van de nabijgelegen
school.
De kerk- en veldwegels zijn ook in Sint Denijs talrijk aanwezig. Ze worden hier soms ‘messewegels’ genoemd. Vele
waren betegeld in Doornikse hardsteen. Men sprak daarom
zelfs van de blauwe schorren van Sint-Denijs. Ze waren
ongeveer een halve meter breed. Omstreeks de jaren ‘50
werden de meeste tegels vervangen door betontegels,
overlaagd met asfalt of simpelweg met weg en al omgeploegd.
Het Grandvalbos en het Kooigembos vormen samen
één bosrelict, doorsneden door de Kooigemseweg. De
oudste verwijzing gaat terug tot ca. 1450 als Graenvalbusch.
Het bos heeft een gevarieerd bomenbestand met zomereik, beuk en haagbeuk. Ook populier en hulst komen er
voor. Natuurpunt heeft een stukje in eigendom op de flank
van het Kooigembos. Het deel waar we doorwandelen is
eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. Dit oud bosgebied heeft een rijke voorjaarsflora (wilde hyacint, bosanemoon, muskuskruid, salomonszegel, spekwortel). Er is een
goede verhouding tussen de verschillende vegetatielagen.
Dood hout biedt kansen aan talrijke paddenstoelsoorten.
Boomkruiper en boomklever, wespendief, buizerd, boom-

valk, slechtvalk, smelleken, eekhoorn, grote bonte specht
zijn een greep uit recente waarnemingen.

E.

De Zandbeek kronkelt charmant rond de beboste heuvel
(52m). De omgeving is beschermd als landschap en een
Ankerplaats op de Landschapsatlas van Vlaanderen. De
naam Ankerplaats is voorbehouden aan de landschappelijk
meest waardevolle gebieden van Vlaanderen. De heuvel
had altijd al een strategische positie in de Scheldevallei. Op
de zuidelijke helling van het Kooigembos ontdekte men
archeologische sporen van een nederzetting uit de IJzertijd
en uit de Gallo-Romeinse periode, met onder meer een
Keltisch ‘oppidum’ of versterkte vesting.

F.

De Geitenberg (52,50 m) is een zuidelijke uitloper van de
heuvelrij, met ondermeer Bellegembos, die de waterscheiding vormt tussen Schelde en Leie. De plek is een gekend
oord als trektelpost bij vogelliefhebbers. Het weidse uitzicht
laat toe doortrekkende vogels van heel ver waar te nemen.
In het wintergroen overnachten vaak roofvogels als kiekendieven en buizerds.

G.

De Tontekapel ligt op de flank van de Geitenberg. De
vorige kapel uit 1729 brandde af in 1914. Het huidige
gebouwtje dateert van 1920. Gelovigen komen er dienen
om verlost te geraken van koorts of om andere gunsten
af te smeken. Naar aloud gebruik knoopt men een stukje
kledij of lintje vast aan de kapeldeur. Vandaar soms de
naam ‘Slunsekapel’. Sinds 2004 is de kapel beschermd als
monument.

H.

Den Hul, vroeger de Belvedère geheten, dateert van de
achttiende eeuw en was het zomerverblijf van de bisschoppen van Doornik die in het
naburige Helkijn een kasteel
BEKIJK EN DOWNLOAD
hadden. Het paviljoengebouwDEZE WANDELING OP
tje op een achthoekige plattegrond is onlangs geïntegreerd
in een hedendaagse woning.
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BERGELEN

ERWIN DECOENE

Een landschap is het resultaat van een
heleboel dynamische processen. Bij wijze
van voorbeeld lichten we enkele actuele
processen toe aan de hand van het provinciaal domein Bergelen. Eén sleutel betreft
natuurlijk de ‘gebruikers’ van het landschap.
De gebruikers zetten een heleboel processen
in gang. Laat ons de beelden eens bekijken.

1.

2.

Foto 1 dateert uit 1971. De foto
is niet al te scherp maar we zien
toch wel een landschap dat bestaat uit grote lappen landbouwgrond. Aan de noordkant zien we
de meanders van de Heulebeek.
Foto 2 is opnieuw een luchtfoto
uit de periode 1979-1990. De
foto toont wat meer detail. We
trekken het blikveld wat open
naar rechts. De perceelgrenzen
en de Heulebeek zijn nog herkenbaar dezelfde als in 1971. De
belangrijkste verandering is de
ondergelopen zandgroeve die nu
de kern vormt van het provinciaal
domein De Bergelen. Helemaal
linksonder zien we nog een stukje
snelweg en een brug. Voor de
rest is het een landschap dat nog
gedomineerd wordt door de
landbouw.
Foto 3 dateert uit voorjaar 2019.
Het landschap heeft een drastische wijziging ondergaan. In foto
3 is niet veel te herkennen uit
foto 1. Er zijn enkel wat rechte
lijnen waar oude veldwegen en
perceelsgrenzen hernomen zijn
als wandelpaden en de kronkels
van de Heulebeek.
Wie van bovenaf kijkt, kan niet
anders dan concluderen dat
bomen nu de nieuwe, dominante
‘gebruikers’ zijn van het gebied.
Naar biomassa gemeten klopt
dat zeker. Dat heeft een paar
interessante gevolgen voor de
landschapsontwikkeling.
Naarmate bos veroudert, wordt
het beter in het milderen van de
klimaatuitschuivers. Het jonge

bos was een goede plek om de
zomerhitte van 2019 te ontlopen. Er zijn ook andere effecten.
Bomen zijn goed in het dempen
van zware regenval. Ze spreiden
de regen die de grond bereikt beter. Last but not least: ze helpen
water goed in de bodem door te
dringen. Dat doen ze enerzijds
door de bodem te doorboren
met hun wortels en anderzijds
via hun dode bladeren. Dode
bladeren trekken humusmakende
beestjes en schimmels aan en de
strooisellaag is natuurlijke mulch
avant la lettre. Iedere tuinier
weet dat humus en mulch helpen
om de bodem vochtig te houden.
Bossen zijn niet alleen uitstekende klimaatregelaars op
zonne-energie die beter worden
met verouderen (welke airco kan
dat beweren?). Hun vermogen
om neerslag te dempen, zorgt er
voor dat de erosie op bosgrond
vrijwel tot stilstand komt. In het
vlakke landschap van foto 1 kon
een zware regenbui nog altijd
veel grond wegspoelen van de
akkers naar de Heulebeek toe.
Dat is in het landschap van foto 3
onmogelijk.
Een andere sleutel is het klimaat.
Het klimaat stuurt de neerslag
(hoeveel, hoe vaak, hoe extreem,
sneeuw, ijzel/sneeuw/regen,
….), de temperatuur, de wind, de
samenstelling van de atmosfeer,
enz… Klimaatveranderingen zien
we – geologisch gezien – het
snelst langs rivieren en beken.
Denk aan overstromingen maar

3.
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ook aan droogvallende beken.
Foto’s 1,2 & 3 tonen de meanders
van de Heulebeek. Strikt genomen zijn het alleen nog meanders
op papier. In feite kan de beek
niet meer vrij meanderen omdat
de beekoevers op veel plaatsen
versterkt zijn tegen oevererosie
en omdat de beekbodem geregeld
wordt uitgeschept.
De beek trekt zich inmiddels niet
veel meer aan van de wegrottende beschoeiingen. Dat is maar
goed ook. Een vrij meanderende
beek vertraagt de waterafvoer
en draineert minder. In tijden van
toenemende droogte en dalende
grondwaterstanden kan dat tellen.
Als de beek bovendien vrij haar
winterbedding kan overstromen
zijn dure bufferbekkens minder
nodig.
Foto 4 toont de Heulebeek op het
moment dat ze haar winterbedding begint te overstromen. Het
modderige water verraadt dat er

stroomopwaarts nog veel erosiegevoelige akkers liggen.
Foto 5 toont de verschillen in
stromingssnelheid in de beek. Het
kolkende water in het midden van
de foto markeert de ondergelopen
rand van de zomerbedding. Verder
naar achteren - in het ondergelopen weiland, alias de winterbedding staat het water vrijwel stil.
Wanneer het water zakt, zul je in
de winterbedding op en rond de
planten achtergebleven modder
vinden.
De kale takken op de voorgrond
van foto 5 zijn de droge stengels
van Japanse Duizendknoop. Dit is
een schadelijke exoot die mede
door slechte werfhygiëne en slecht
doordacht beekonderhoud grote
stukken grond kan inpalmen.
Het bos staat in schril contrast
met de omgeving. In de omgeving
spelen dan ook andere processen
dan in het domein. Wat elders

gebeurt, heeft voornamelijk via
de Heulebeek een impact op wat
er in het domein gebeurt en bij
uitbreiding wat er gebeurt verder
stroomafwaarts. Waterlopen als
de Heulebeek verbinden allerlei
landschapvormende processen
met elkaar. Als we onze landschappen willen beschermen tegen al
te drastische en problematische
veranderingen dan zullen we
dus bijzondere aandacht aan de
waterlopen moet schenken. Met
dure onderhoudsmethodes die
tegenstrijdige effecten bewerkstelligen komen we er al vast niet. Een
geïntegreerd beleid op alle niveaus
wordt steeds dringender (zie
artikel op blz. 9)
Dit artikel wordt opgedragen aan Marcel Pattyn. Marcel stond als vrijwilliger
bij Natuurpunt aan de wieg van het
provinciaal domein Bergelen. Hij was
ook een zeer gedreven natuurgids.

1: Geopunt 1971.
2: Geopunt 1979-1990.
3: Geopunt voorjaar 2019.
© Geopunt
4: De Heulebeek vanaf de noordoever bij de Hondschotestraat
op 6 maart 2020. De Heulebeek
begint haar winterbedding te
overstromen.
5: Verschillende stroomsnelheden
in de Heulebeek op 6 maart
2020. Het kolkende water markeert de overstroomde, zuidelijke
oever van de zomerbedding.
© Erwin Decoene

5.
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PADDENSTOELEN ZOEKEN IN

WALLEMOTE-WOLVENHOF

CHRISTINE HANSSENS

1.

Foto’s: © Christine Hanssens

In 1989 huurde de stad Izegem
dit domein en in 2000 kocht de
Provincie West-Vlaanderen beide
kasteelparken definitief aan om er
een Provinciedomein van te maken,
dat ondertussen uitgegroeid is tot
25 hectare. De 2 kastelen - Wallemote (afb. 1) en Wolvenhof (afb.
2) , waaraan het domein zijn naam
te danken heeft, zijn in eigendom
van de stad Izegem. Sinds 2001 zijn
beide kastelen beschermd als monument. In dit prachtig provinciedomein gaan we regelmatig speuren
naar zwammen en het loont steeds
de moeite.
Een veel voorkomende soort is de
zwerminktzwam (Coprinus disseminatus) (afb. 3). Deze zwammetjes
vormen regelmatig zéér grote groepen op één of andere boomvoet.

Probeer ze maar eens te tellen, je
vindt er al vlug enige honderden.
Soms is het prachtig om te zien dat
hun gegroefde hoedjes helemaal
bezet zijn met fijne haartjes en hun
steeltjes zijn prachtig wit.
Eveneens prachtig is het gestreept
nestzwammetje (Cyathus striatus)
(afb. 4), dat goed lijkt op een nestje
met eitjes. De jonge exemplaren zijn
kegelvormig. Ze bezitten stekelige zijwanden en een witvliezige
bovenzijde. Bij rijpheid barst dit
vliesje zodat de “eitjes” duidelijk te
zien zijn in het “nestje”. Door de
regendruppels worden deze naar
buiten geslingerd. Ze hechten zich
hierbij met een draadje vast aan
de omliggende vegetatie. Daarna
barsten ze open zodat de sporen
zich kunnen verspreiden.

2.
Afbeelding 5 toont de onderzijde van
de paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum). Deze soort
vormt, net als de elfenbankjes ook
consoles met een oppervlak dat
viltig behaard is. Ze bezitten nooit
poriën. Bij jonge exemplaren is de
onderzijde prachtig paars maar deze
kleur verdwijnt grotendeels met te
verouderen. Interessant om weten
is wel dat paarse korstzwammen
saprofyten zijn en pas verschijnen
als het hout dood is.
Op half vergaan hout dat vochtig
blijft liggen zijn er soms opvallende
gele proppen te zien. Ze heten
“heksenboter” (Fuligo septica)
(afb. 6). Deze structuren heten
plasmodiums. Ze tasten al kruipend
het substraat af naar voedsel. Indien
ze een rijke voedselbron vinden (bv.

3.
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een grote massa bacteriën) trekken
ze zich samen tot een grote klomp en
verdrogen zodat het sporenstof met
de wind verspreid wordt.
De vlierstruiken die er voorkomen
bezitten verschillende takken die
intens wit geverfd lijken. Dit is van
de witte vlierschorszwammen
(Hyphodontia sambuci) (afb. 7) die
praktisch alleen op vlier te vinden zijn,
vandaar ook hun naam.
Echt judasoor (Auricularia auricula-judae) (afb. 8) vormt donkerbruine
schelp- tot oorvormige lappen die
soms in grote aantallen op oude takken van de vlier voorkomen. Er doen
verschillende verhalen de ronde over
de herkomst van deze soort.
In het gazon vonden we alverschillende malen een grote bolvormige

paddenstoel, net een voetbal, het
is de reuzenbovist (Langermannia
gigantea) (afb. 9). Uit de literatuur
weten we dat hij reusachtige afmetingen kan aannemen, tot wel een halve
meter diameter.
Vooral tijdens het voorjaar zijn er her
en der kleine donkerbruine paddenstoeltjes te vinden met witte haartjes,
een “soort dons”, onderaan de steel.
Dit zijn de gewone donsvoetjes
(Tubaria furfuracea) (afb. 10). Soms
komen ze massaal voor op houtsnippers. Wie deze zwammetjes kent zal
ze regelmatig op vochtige plekken te
zien krijgen.
Een soort die we de laatste tijd
meer en meer vinden heet plooivlieswaaiertje (Plicaturopsis crispa)
(afb. 11). Speciaal is ze wel. Bij deze

4.

fijn viltige zwammetjes hangen de
hoedjes, zonder echte steel, zijdelings
vast aan het substraat. Ze bezitten
geen plaatjes maar radiaal verlopende
rimpels. Meestal vormen ze grote
groepen op neerhangende takken.
Het loont echt de moeite om er eens
naar te speuren.
Sommige rhododendronknoppen
worden zwartbruin en zien er
levenloos uit. Hun oppervlak lijkt
dan helemaal bezet met zwarte
mini-kopspeldjes. Dit komt van
een zwammetje dat behoort tot de
Fungi-imperfecti, de azaleaknopvreter (Pycnostysamus azaleae) (afb.
12). Wie er op let weet dat deze
minizwammetjes zeer regelmatig op
oude knoppen van de rhododendrostruiken te vinden zijn.

5.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

WOENSDAG 6 MEI // PADDENSTOELEN ZOEKEN IN HET
ZWAMMENPARADIJS DE BALIEKOUTER IN WAKKEN
Onder leiding van gidsen Marc Rouzeré en Gerard Demeester zoeken we
naar paddenstoelen in De Baliekouter.
AFSPRAAK: Om 13.30 u. aan parking van het domein, Ommeganckstraat, Wakken

12.

Info over deze activiteiten bij Christine Hanssens
(056/21 23 13 of christine.hanssens@gmail.com)
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“DE BENEDENWERELD - EEN
REIS DOOR DE DIEPE TIJD”
ROBERT MACFARLANE
DIRK LIBBRECHT

Rotskunst uit Alta, Noorwegen
© UNESCO

Al eens aan speleologie gedaan? Zo ja, dan ben je een moedig iemand. Ergens in de buurt van de Lesse in de Ardennen, door nauwe gangen en spleten over glibberig gesteente
kruipen, in ’t aardedonker een touw volgen, dat verdwijnt in
een ver zwart gat. Met je gezicht door het slijk en je mond
vol gruis. Mensen doen dit voor hun plezier… stel je voor.
Zelf herinner ik me enkel een veilig bootje, dobberend in
de waterplas van de grotten van Remouchamps, met een
charmante gids die geruststellend grapjes maakt. Klamme
handen rond de bootrand geklemd evenwel.

DE DIEPE TIJD
Weet jij wat er zich 2 m onder het grondoppervlak
bevindt en zo ja, hoe lang het er zich al bevindt? Kun je
het je voorstellen? De meesten onder ons niet. Wel,
we hebben minder moeite om onze ouwe, getrouwe
maan te plaatsen op zo’n dikke 300.000 km afstand.
We noemen ze zelfs ‘de wachter van de aarde’. De
auteur trekt op dit vlak alle registers open en definieert
het begrip ‘diepe tijd’. Je ervaart inderdaad al snel dat eens je ondergronds gaat - alle bekende gevoel voor tijd
en ruimte verdwijnt. Dit gebeurt abrupt. Wandel 20 m
in een onbekende grot met 2-3 bochten, veel kans dat
je de grootste moeite hebt er ooit nog uit te geraken.
Best mogelijk ook dat je, op diezelfde afstand, fossiele
tekenen van leven ontmoet die vele 100.000 jaar oud
zijn, iets wat buiten de grot bijna onmogelijk is.

GEBRUIK VAN DE ONDERGROND
- HET ANTROPOCEEN
Naast krommingen in ons ruimte- en tijdsbesef is er
nog het gebruik van de ondergrond, al dan niet oneigenlijk. Deze loopt als een grote rode draad door bijna
alle verhalen en rijgt verleden, heden en toekomst
aan elkaar. Zo zijn er de indringende verhalen uit het
kalksteengebergte in het grensgebied Slovenië/Italië,
waar talloze oorlogen het landschap letterlijk doorzeefd hebben, meer metaal dan kalk voorkomt in de
ondergrond en sommige bergtoppen tot 7 m verlaagd
werden door aanhoudend oorlogsgeweld. Loodrechte verdwijngaten, vaak 100den m diep, verbergen

36

•

gitzwarte geheimen van dorpsgenoten die elkaar uitmoordden. Vele tientallen speleologen wagen er hun
hachje om ondergrondse rivieren te volgen die erin
verdwijnen, maar waarvan niemand weet waar ze terug boven komen. Het karteren ervan is een obsessie,
een wedloop, een wereld die jij en ik niet kennen…
De oorlogsrestanten liggen er voor het oprapen. Je
struikelt erover.
Even angstaanjagend zijn de uiterst gedetailleerde
beschrijvingen van de kletsnatte tochten door de
catacomben onder Parijs, een subcultuur met alleen
mondeling overgeleverde gedragscodes tussen enkele
uitverkorenen. Fascinerend is het bezoek aan een uitgestrekte ondergrondse zoutmijn in Groot-Brittannië,
waar eveneens subatomaire fysica bedreven wordt,
gezien het compleet ontbreken van omgevingsruis en
achtergrondstraling.
Doorheen haast alle passages met menselijke voetafdruk, benadrukt MacFarlane de aanwezigheid van het
Antropoceen. Dit is een nieuw geologisch tijdperk,
ontstaan ergens midden vorige eeuw, dat ontegensprekelijk de menselijke aanwezigheid op Aarde aantoont,
zelfs al is dit binnen een paar miljard jaar als de zon aan
het uitdoven is. Met oog voor het kleinste detail weet
de schrijver een beeld op te hangen van de evolutie
van onze stedelijke bouwwerken doorheen toekomstige geologische tijden, binnen miljoenen jaren dus. Zelf
heb ik er vaak tevergeefs over nagedacht, nu heb ik
tenminste een vaag beeld.

GLETSJERMOLENS EN HET
“WOOD WIDE WEB”
Naast de gebruikte ondergrond - vooral in het heden
en verleden - wijdt MacFarlane ook een aantal hoofdstukken aan zuivere natuurfenomenen. Het meest
adembenemende is een fantastische voorstelling van
het ondergronds ecosysteem dat elk bos kenmerkt en
dat eigenlijk maar ontdekt werd eind de jaren ’90. Via
een ondergronds web van schimmel(?)draden zouden
alle bomen in een bos met elkaar kunnen communiceren en zelfs chemische stoffen uitwisselen als een
soort medicijn of bouwstof. Naast de naakte feiten zit
er onvermijdelijk een stuk interpretatie aan vast met
uitgesproken visies op de rand van - wat we denken
- het absurde: wat als de bomen in een bos ‘slechts’
de vruchten zijn van een ondergronds levend wezen?
Bij paddenstoelen is dit het geval, het organisme is
een ondergronds mycelium, net als de ondergrondse
draden onder een bos.… Bekijk het anders: zou de
wetenschap zo ver staan als vandaag als men niet over
absurde zaken nadacht?
Dichter in ons voorstellingsvermogen, maar met een
onaangename bijsmaak, is het sterk tot de verbeelding
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sprekende reisverhaal over de Groenlandse ijskap om
het fenomeen’ gletsjermolen’ te bestuderen. Dit zijn
quasi cirkelvormige, verticale schachten die ontstaan
door toestromend en inwerkend smeltwater. Dergelijke gaten vormen een kortsluiting doorheen de ijskap
die warmer smeltwater met sneltreinvaart onderin een
gletsjer brengt en daardoor de glijsnelheid naar zee
serieus versnelt. Het zoveelste versnellingspunt in een
somber proces van klimaatopwarming. We vermoeden dit allemaal wel, maar er met de neus op gedrukt
worden in grote precieze beelden is zeer confronterend.

WAT BRENGT DE RADIOACTIEVE
TOEKOMST VOOR ONZE PLANEET?
In analogie met de klimaatsymptomen in Groenland,
een direct gevolg van onze menselijke impact, is er het
so(m)bere verhaal over de opslag van radioactieve
afval in de granieten ondergrond van Finland, ver weg
in een afgelegen gebied. In technische details wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor Moeder Aarde van
ons ‘wangedrag’, zijnde: leven op zijn Westers! Projectie in de toekomst: wat moeten we ons voorstellen
van een job waarbij je uit werken gaat en de godganse
dag moet nadenken hoe je onze planeet van de totale
ondergang moet redden door ver over de tijdshorizon,
aan onze nazaten, wie dat ook zouden mogen zijn,
kenbaar te maken: Pas Op, Hier Ligt Kei-Gevaarlijk
Afval! Stay Out! Als eens over nagedacht? Die mens
moet gigantisch moe thuiskomen elke dag opnieuw.
Het meest radioactieve afval gaat 250.000 jaar mee.
Jezus is slechts 2000 jaar oud wat meer dan 100 keer
jonger is. Dit om het eens in een heldere tijdscontext
te plaatsen. Maar een veroordeling of zelfs maar oordeel van de schrijver blijft uit. Hij laat het aan ons over
om te zien of we wel goede voorouders geweest zijn
voor deze planeet.

metro over je hoofd denderen, terwijl je in doodsangst
opgesloten zit in het pikdonker tussen loszittende kalkstenen, een levend, trillend graf dat de ‘maat van je
doodskist neemt’. Ondertussen vreet je kalksteen, je
weet hoe het smaakt, je kent de textuur. Claustrofobie
in kalksteensmaak. Het laat je in het ganse boek niet
los, maar het mensdom beoordelen moet je zelf doen.
500 pagina’s. Ze zijn zó op.

↑↑Op stap ondergronds
↑De catacomben van Parijs

WAAROM ZOU IK DIT
BOEK NU LEZEN?
Je leest Klimop of je bladert er minstens door en
leest hier en daar iets? Reden genoeg om het boek
te lezen dan! Het staat bol van rake, leuke natuurobservaties die zo herkenbaar zijn, jawel, ook en vooral
van het bovengrondse. MacFarlane schetst beelden
op ons netvlies, brandt angst en gevaar tussen je oren
in de zoveelste Italiaanse grot op 300 m diepte. De
levensgevaarlijke helletocht die hij solo maakte langs
een bevroren, Noorse, onleefbare kust om simpelweg
rode rotstekeningen te ontdekken. Vergelijkbare creaties - uit hetzelfde Noorse bronstijdperk, maar andere
thema’s - die je met sprekend gemak ook bovengronds
kunt zien tussen Het Zweeds Göteborg en Oslo te
Tanum (UNESCO Werelderfgoed). In dit boek ben
je er in hoogsteigen persoon bij. Je voelt de Parijse

Robert MacFarlane, 2019, “Benedenwereld - Reizen in de diepe tijd”,
Athenaeum-Polak & Van Gennep,
Amsterdam, 507 pp
(vertaling uit Engels door Nico Groen
en Jan-Willem Reitsma)
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PLANTENRIJKDOM
IN DE BONTE OS

PIET MISSIAEN

Dit vochtige natuurgebied werd officieel geopend op 2
april 2017 en groeide ondertussen uit tot een pareltje in
de regio. Recent kocht Natuurpunt Gaverstreke een weide
met poel als uitbreiding van het gebied (zie blz. 40). De
aantrekkingskracht van de Bonte Os komt in de eerste
plaats van een bos, dat reeds halverwege de 19de eeuw
bestond. Een oud-bossoort als slanke sleutelbloem tref je
er aan. Een tweede bijzonderheid is de aanwezigheid van
het grootste natuurlijke rietveld in onze regio. De Wijmelbeek aan de rand van het bos zorgt voor een permanent
hoge grondwaterstand, waardoor een zeldzame soort als
muskuskruid hier gedijt.
De extreme droogte van 2018 heeft hier echter ook haar
sporen nagelaten. Zo was de waterviolier, die o.a. in 2015
was waargenomen, niet meer te bespeuren. Een andere
bedreiging zijn de 72 jaar oude populieren, die in de herfst
een gigantische hoeveelheid snelverterende bladeren verliezen en voor verruiging van het gebied zorgen.
Op 28 april en 5 juli 2019 ging de plantenwerkgroep er op
verkenning. Conservator Bart Goethals zorgde ervoor dat
we geen enkel belangrijk plekje misten. Uit de 110 waargenomen planten werden de volgende 8 uitverkoren:

het groter aantal bloemen; de duidelijk zichtbare zijnerven onderaan het blad en de nattere standplaats.

1. MUSKUSKRUID (ADOXA MOSCHATELLINA) - MUSKUSKRUIDFAMILIE

Vele distelsoorten hebben
paarse bloemen en dus letten
we op andere kenmerken om
hen uit elkaar te houden. Op
de weinig vertakte stengel
van kale jonker bevinden zich
vleugels, die tot in de top
gestekeld zijn. Die stekels zijn
vrij slap. De bloemhoofdjes
zitten dicht opeen. De paarse kleur van de bloemen
zet zich als het ware verder op de omwindselbladeren.
De Nederlandse naam is misleidend, want de plant is
niet kaal maar viltig behaard. “Kaal” slaat eerder op
het ijle silhouet. Deze tot 1,50 m hoge distel groeit het
best op moerassige plaatsen.

De nieuwe indeling
in families volgens
DNA-kenmerken
plaatst ook gelderse
roos, wollige sneeuwbal en de vliersoorten
in de muskuskruidfamilie.
Het zeldzame muskuskruid ontleent zijn naam aan de muskusgeur van
de bladeren. De 5 bloemen zijn gerangschikt in een
kubusvormig bloemhoofdje, waarvan 4 verticaal en 1
horizontaal. Het plantje wordt niet hoger dan 15 cm
en de gele en groene kleuren vallen niet op. De verspreiding gebeurt bijgevolg vooral via wortelstokken,
want de bloemen hebben weinig succes. Het is een
typische bewoner van vochtig bos.
Foto’s: © Bioweb
https://www.kuleuven-kulak.be/
bioweb/

2. MOERASROLKLAVER (LOTUS PEDUNCULATUS) - VLINDERBLOEMENFAMILIE
In tegenstelling tot klaversoorten bestaat
het samengesteld blad van rolklavers niet
uit 3, maar wel uit 5 blaadjes; 2 daarvan
bevinden zich op de stengel, gescheiden
van de 3 anderen. De gele bloemen trekken bijen en hommels aan. Net zoals bij
muskuskruid ontstaan nieuwe planten niet
alleen uit de zaden, maar ook vegetatief
via ondergrondse uitlopers.
Samen met gewone rolklaver is het een algemene
soort. Moerasrolklaver onderscheidt zich ervan door
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3. KNOPIG HELMKRUID (SCROPHULARIA NODOSA) - HELMKRUIDFAMILIE
Deze forse, tot 1 m hoge
plant valt op door zijn
tegenoverstaande bladeren
en kleine, geel-groen-roodbruine bloemen. Deze
keer zijn het wespen die
voor de bestuiving zorgen.
Komen die niet, dan is er
zelfbestuiving mogelijk of
vormt er zich een dikke
wortelstok, die bezet is met
knollen die op knopen doen denken; vandaar de naam.
Knopig helmkruid houdt van beschaduwde, voedselrijke plaatsen.

4. KALE JONKER (CIRSIUM PALUSTRE) COMPOSIETENFAMILIE

5. HAZELAAR (CORYLUS AVELLANA) BERKENFAMILIE
Samen met berken, elzen en haagbeuk behoort de
hazelaar tot een familie van bomen en struiken die een
verspreide bladstand hebben. Bij hazelaar uit zich dit
in een parapluvormig silhouet. Verder zijn typisch de
hangende mannelijke en de rechtopstaande vrouwelijke katjes, namelijk vereenvoudigde bloemen zonder
bloemdek. Bijgevolg zijn het
niet insecten maar wel de
wind die het stuifmeel verspreidt. Om dit te vergemakkelijken openen de katjes zich
reeds vanaf januari, wanneer
ze door de afwezigheid van
bladeren weinig hindernissen ontmoeten. De ronde
bladeren met hartvormige
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voet en spitse top van de hazelaar sluiten verwarring uit
met andere soorten uit deze familie. Hazelnoten zijn een
niet te versmaden lekkernij. Deze struik verkiest een
voedselrijke en vochtige bosgrond.

6. RODE KORNOELJE (CORNUS SANGUINEA) - KORNOELJEFAMILIE
Deze algemene struik is
gemakkelijk herkenbaar.
De rode kleur is die van
de bladeren en takken tijdens de herfst en winter,
wanneer het bladgroen
zich naar beneden
terugtrekt. In het tweede
deel van de Nederlandse
naam herkennen we het
Franse “corne”, wegens
de gelijkenis van de knoppen met de hoorns van een
rund. De tegenoverstaande, eivormige bladeren hebben
zijnerven die in de top samenkomen. De witte bloemen
groeien uit tot blauwzwarte vruchten. Qua bodem heeft
hij dezelfde voorkeur als hazelaar.

8. MANNETJESVAREN (DRYOPTERIS FILIX-MAS) - NIERVARENFAMILIE
Deze bosbewoner is de meest voorkomende varen. In
gunstige omstandigheden kan hij een hoogte van 1,20
m bereiken. De bladeren staan samen in een bundel en
vormen een spiraal. De bladschijven hebben bovenaan
een spitse top, verbreden naar het midden en versmallen
nauwelijks onderaan, in tegenstelling tot wijfjesvaren. Aan
de onderkant ervan vinden we niervormige sporenhoopjes; een verklaring voor de naam van de plantenfamilie.

7. MANNAGRAS (GLYCERIA FLUITANS) GRASSENFAMILIE

CURSUS ZOMERBLOEIERS

Deze cursus gaat over
een grote groep
inheemse landplanten
die bloeien tussen
eind mei en eind
oktober. Iedereen kent wel
de grote klaproos dankzij (of
ondanks) het hartverscheurende
gedicht van de Britse legerarts John
McCrae ‘In Flanders fields’. Maar naast deze iconische soort zijn er nog
zoveel andere soorten die tijdens de zomer kleur geven aan bermen en
open landschappen. Dankzij deze cursus krijg je extra botanische kennis
om ze te leren kennen. Lesgever is Hans Vermeulen van Natuurpunt
CVN.

Grassen zijn moeilijk te determineren, maar dit is een
gemakkelijk te herkennen soort. Vooreerst door zijn
lengte tot 1,20 m. Vervolgens is er de zeer langgerekte
bloeiwijze, die bestaat uit een pluim van lange, cylindrische aartjes. Op deze aartjes zijn geen naalden te vinden.
Let verder op de samengedrukte bladscheden. Zoek
hem op een voedselrijke en natte grond, die in de zomer
soms droogvalt.

Wanneer: Dinsdag 23 juni van 19.30 u. tot 22.30 u.
Waar: Bezoekerscentrum Hof te Coucx, Marionetten 12, Kortrijk (inrit met de wagen via
Cannaertstraat tegenover nr. 33)
Info: Carine Dendauw
(carine.dendauw@hotmail.com)
Kostprijs en inschrijven: 7 euro voor leden (neem je lidkaart van
Natuurpunt mee) of 9 euro voor niet-leden. Een begeleidende digitale syllabus is te
verkrijgen na afloop. Inschrijving via www.
natuurpunt.be/agenda/cursus-zomerbloeiers-kortrijk-38001

ZATERDAG 25 APRIL // PLANTENINVENTARISATIE VAN DE BRAMIER DEEL 1
We noteren alle planten aan de hand van een streeplijst, van de banaalste tot de
zeldzaamste. Een vergrootglas en een flora zijn goed bruikbaar. Voor deelnemers
met enige voorkennis.
AFSPRAAK: Om 14.30 u. aan de ingang aan vroegere koer Novobloc, spoorwegstraat, Lauwe

ZONDAG 3 MEI // PLANTENWANDELING IN BERGELEN (MET NP
WEVELGEM)
De lente trekt zich helemaal op gang en steeds meer bloemen ontluiken. In 2018
inventariseerde
de plantenwerkgroep 148 soorten in dit gevarieerde natuurgebied. De interessantste planten zijn
gebonden aan de vochtige bodem langs de Bergelenput, maar ook op de oevers van
enkele poelen
AFSPRAAK: Om 15.00 u. aan NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

ZATERDAG 6 JUNI // OP ZOEK NAAR GRASSEN, ZEGGEN EN
RUSSEN IN BULSKAMPVELD BEERNEM
Grasachtige planten vormen weinig tot de verbeelding sprekende bloemen. Gelukkig
zijn er andere kenmerken die ons helpen hun geheim te ontsluieren. Grassen zijn
niet weg te denken uit onze voedselvoorziening (tarwe, maïs, rijst, …). Redenen
genoeg om deze drie plantenfamilies onder de loep te nemen. Voor een publiek met
een elementaire botanische kennis.
AFSPRAAK: Om 14.30 u. aan Parking Drie Koningen, Bulskampveld 12, Beernem

ZATERDAG 20 JUNI // OP VERKENNING IN DE VALLEI VAN DE
KASTEELBEEK SINT-DENIJS
In deze natuurparel met zicht op de molen Ter Claere wandelen we tussen weilanden en akkers, waarbij aandacht geschonken wordt aan de wilde planten in de
bermen. Voor deelnemers met enige voorkennis. Begeleider: Willy Herreman
AFSPRAAK: Om 14.30 u. aan Bistro De Geit, Laatste Oortje 15, Sint-Denijs

DINSDAG 23 JUNI // CURSUS ZOMERBLOEIERS
Zie info op deze pagina

ZONDAG 5 JULI // PLANTENWANDELING IN DE GAVERS (MET NP
GAVERSTREKE)
Vochtige biotopen zijn altijd interessant voor plantenrijkdom. Botanisch interessant
is ook het arboretum aan de oostzijde van het provinciedomein, aangelegd in 1978
door de toenmalige vzw ’t Boompje. Wild of aangeplant, het wordt genieten van de
bloemendiversiteit in het begin van de zomer.
AFSPRAAK: Om 9.00 u. aan Parking Zuid, Eikenstraat 131, Harelbeke
Info over deze activiteiten bij Piet Missiaen
(056/20 51 77 of piet.missiaen@pandora.be)
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BONTE OS HEEFT
ER EEN POOT BIJ
YANN FERYN
VOORZITTER
NATUURPUNT
GAVERSTREKE

Zicht op de recente aankoop
in de Bonte Os
© Yann Feryn

In Deerlijk ligt een klein, maar gevarieerd waterrijk
natuurreservaat, de Bonte Os. Het bevat een rietveld,
een populierenbos op een door laantjes gedraineerd
perceel, de oevers van de Wijmelbeek, een ruigte, een
knotwilgenrij en sinds een paar maanden ook een nat
historisch weiland met een oude poel.
Natuurpunt kocht het natte weiland van 0,99 hectare
in het najaar van 2019. We hebben hier sindsdien 3,6
hectare in eigendom.
Het nieuwe weiland werd in het verleden jammer genoeg eenmaal gescheurd en de landbouwer bemestte
het sporadisch. De natuurlijke zaadbank is er dus wel
aanwezig, weliswaar gefragmenteerd. Getuige hiervan
is de aanwezigheid van egelboterbloem en pinksterbloem die er nog sporadisch bloeien. Voortaan kan
een aangepast beheer deze en nog andere mooie

weideplanten weer volop kansen geven.
Bij de aankoop hoorde ook een grote poel, omgeven
door kaprijpe Canadapopulieren. Het is de bedoeling
deze deels te verwijderen om de poel weer licht,
water en zuurstof te geven en de poel te ontslibben.
Watertorkruid en veenwortel leven nu al in het ondiepe water.
Verwijderen van bomen doen we niet zomaar. We
compenseren door het aanplanten van enkele waardevolle zomereiken op de hoeken van de percelengroep. Deze zullen breed kunnen uitgroeien. Aan de
noordkant van het weiland pogen we de instroom van
nutriënten uit het nabijgelegen akkerland in te tomen
door hier een streekeigen houtkant aan te planten.
De officiële inhuldiging vindt plaats tijdens
het plantseizoen 2020-2021. Hou de volgende
edities van Klimop in de gaten.
O ja, het zootje moet ook nog betaald geraken.

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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HUISZWALUWENFESTIJN
last minimaal wordt en bewoners
hopelijk hun zwaluwen verder zullen
koesteren.
Pieter duimt alvast voor een nieuw
goed zwaluwenjaar en veel interesse
van de vogels voor zijn kunstnesten.
Binnenkort gaat hij op pensioen en
komt er massa’s vrije tijd om de
natuur verder te helpen.

NESTKASTEN IN
BERGELEN

Vorige zomer waren de huiszwaluwen in Wevelgem bijzonder actief.
Waar we al tientallen jaren een
20 à 25 nestplaatsen hebben van
huiszwaluwen in het centrum van de
gemeente waren er nu niet minder
dan 45 nesten. Het warme zuiderse
weer moet er voor iets tussen zitten.
Opvallend was dat er heel wat
nieuwe nesten bijkwamen maar dat
de zwaluwen ook gebruik maakten
van kunstnesten die vorige jaren al
geplaatst waren.
Pieter Bekaert is een Wevelgemse
natuurliefhebber die zo gecharmeerd was door dit gebeuren dat
hij zelf bij het gemeentebestuur ging
aankloppen met een initiatief om
de huiszwaluwenpopulaties in de
Klooster-, Menen- en Gullegemstraat
te ondersteunen.
Zwaluwen zijn honkvast en willen
steevast hun zelfde nestplaatsen
gebruiken of tenminste in de buurt
blijven van eerdere nestgelegenheden. Pieter wil bij enthousiaste buren
van huizen die al nesten hebben
bijkomende kunstnesten plaatsen
om zo de populaties te vergroten en
eventueel ook tot in andere straten

te brengen.
De gemeente is daar met plezier op
in gegaan. Via de infokrant werd een
oproep gedaan naar de bewoners
van die drie straten om ze de mogelijkheid te bieden om nieuwe kunstnesten te laten plaatsen. Er werd
enthousiast op gereageerd: er mogen
30 nieuwe nesten bijkomen! Via het
Stadlandschap Leie en Schelde, een
initiatief van de provincie, werden
een 30-tal kunstnesten aangekocht.
Pieter hangt ze binnenkort op. De
technische dienst van de gemeente
gaat ook een 30-tal mestplankjes
maken die Pieter onder de nesten
zal hangen zodat de zwaluwkakjes
minder op voetpad en vensterbanken terechtkomen, waardoor de

Bergelendomein is een relatief jong
provinciaal domein. De meeste
bomen zijn slechts een goede 20 jaar
geleden aangeplant. Voor heel wat
holenbroedende vogelsoorten is dit
bos nog te jong om als broedgebied
te functioneren. Ludo Braekman is
een gepassioneerde vogelkenner
binnen onze regionale steenuilenwerkgroep. Enkele jaren geleden
begon hij met het ophangen van
nestkasten voor kool- en pimpelmezen, spechten en steenuilen. De
meeste van deze nestkasten worden
nu druk gebruikt. Ze vragen wel een
jaarlijks onderhoud omdat vogels
best wel kieskeurig zijn: ze gaan pas
broeden als de nestkasten er netjes
bijliggen om deze nestkasten te willen gebruiken. Op onze maandelijkse
natuurwandeling van februari gaf
Ludo een schitterende uitleg rond
zijn werking met deze nestkasten
met tal van anecdoten.

KRISTINA NAEYAERT

↖ Ludo Braeckman
aan het werk
© Kristina Naeyaert

Wie mee wil helpen met onze
natuuracties in Wevelgem kan steeds
contact opnemen met onze afdeling:
www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-wevelgem
Volg ook onze facebookpagina van
Natuurpunt Wevelgem!

MINI-CURSUS
NATUURBELEVING
Wij jij het landschap en de natuur in Wevelgem wat beter leren kennen? Schrijf je dan in
voor een minicursus natuurexploratie in onze eigen gemeente. We starten met een theoretische les op vrijdag 8 mei om 20 uur in het Natuureducatief centrum De Rand in Bergelen.
Daarna volgen 3 praktijkexcursies waarbij we natuur ten velde gaan opzoeken. De exacte
data spreken we samen af en we mikken op de beste momenten op een zomerse avond in
de 3 deelgemeenten. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar anne.braet@gmail.com.
Leden betalen 10 euro voor de 4 lessen. Niet-leden betalen 20 euro.
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WARME WERKERS EN
WILDE WELDOENERS
Goed volk in Zwevegem! Hieronder lees je wie er op een hartverwarmende
manier hun schouders zetten onder de plaatselijke natuur - elk op hun eigen
manier, maar toch samen.

OP EXPEDITIE MET DE
STRAFFE STAPPERS
We schrijven 7 januari 2016:
Lieven, Charles, Danny en Geert,
4 vrienden die al een ferme tocht
door het leven gelopen hebben,
hebben een plan. Alle vier zijn we

dagen en te bewijzen.
Deze nostalgische overpeinzingen
en de wetenschap hoe mooi het
daar nu is deden ons besluiten om
ons beste beentje voor te zetten.
Ondertussen zijn we vier jaar verder, ouder en wijzer en vinden we

den doen. Dit jaar dus opnieuw.
Maar zoals het een Vlaming belieft
was zomaar geld inzamelen te
simpel, we hebben dus alweer een
biertje gebrouwen, “Den Straffe
Stapper”, een pittig blondje van 7°,
gebrouwen in een artisanale brouwerij. Dit tot meerdere glorie van
onze voorbereiding en vooral voor
alle mooie plekjes van Zwevegem.
Wij zijn ervan overtuigd om er
ook dit jaar weer een succes van
te maken, door te stappen, maar
vooral door ons bier te verkopen.
Weer of geen weer, wij gaan
ervoor, de natuur verdient dit. Wij
zijn jullie dankbaar voor elke steun
die we mogen genieten! Steunen
kan via expeditie.natuurpunt.be/
project/25943 of door bij ons een
biertje te kopen!

LANDBOUWER KRIJGT
STEENUIL-AWARD VAN
NATUURPUNT ZWEVEGEM

De straffe stappers bij hun aankomst in 2019
© Natuurpunt

→

Uitreiking steenuil-award
2020
© Danny Deceukelier
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gebeten door natuur en wandelen,
wandelen in al zijn vormen, rond
de kerktoren, door uitgestrekte
en eenzame natuurgebieden,
hoog in de bergen, op tocht naar
Rome. Alle vier zijn we overtuigd
dat wandelen ruimte geeft aan de
ziel, lucht aan de geest en voer tot
nadenken. Die januaridag besluiten
we ons in te schrijven voor “Expeditie Natuurpunt”. Voor deze oude
knarren geen echte uitdaging, want
38 km per dag en dit twee dagen
na elkaar, is best haalbaar. Stappen
om de natuur centraal te stellen,
sponsorgeld te verzamelen voor de
natuur dichtbij. Dus stappen voor
alle schoonheid die de natuur te
bieden heeft werd geen uitdaging
maar een missie.
Het plekje om voor te stappen
was vlug gekozen: de vaarttaluds
in Zwevegem. De plek waar we
als 10-jarige KSA’ers geregeld het
donker in trokken om onszelf uit te

dat het er nu nog meer toe doet
dan toen. We gaan er dus opnieuw
tegenaan. Alle edities hebben we
meegemaakt, in de gietende regen,
tot aan de knieën in het water en
vorig jaar met een loden zon op
ons hoofd maar telkens genoten
we van de prachtige natuurgebieden die Vlaanderen nog rijk is en
waren we content dat we dit kon-

Natuurpunt Zwevegem reikt ieder
jaar een steenuil-award uit aan
iemand die de natuur zeer genegen
is en die zich het voorbije jaar zeer
verdienstelijk maakte voor de natuur in Zwevegem. Deze keer valt
de eer te beurt aan Eddy Hooghe,
een landbouwer uit Heestert. In
een landelijke gemeente als Zwevegem gaan natuur en landbouw best
hand in hand om het landschappelijk en ecologisch karakter van het
buitengebied meer te beschermen
en te versterken. Eddy Hooghe is
daarvan het prototype. Natuurpunt
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Zwevegem kan altijd rekenen op
zijn vrijwillige diensten.
Eddy beheert al jaren een paar
hectare voor Natuurpunt, hij
hielp als vrijwilliger met zijn zwaar
materieel om in het Mortagnebos
een oud tuinhuis en een versleten
caravan te slopen. Hij verzorgde
de zomer-BBQ voor het bestuur
en beheerploeg, hij zorgde voor
de maaltijd van het Natuurpunt-ledenfeest en zijn soezen zijn nu al
legendarisch.
Eddy is iemand die landbouw
én natuur in zijn hart draagt en
iemand waarop wij ieder moment
beroep kunnen doen als we zelf
niet verder kunnen. Vooral dat
heeft Natuurpunt Zwevegem doen
besluiten om de steenuil-award dit
jaar aan Eddy te geven. Het is ook
begeesterend hoe hij bijvoorbeeld
praat over ‘zijn’ kievitsjongen die hij
bij het bewerken van zijn landerijen
als ‘zijn’ vogels beschouwt en ze
allemaal probeert te beschermen
door met zijn tractor rond een
nest met jongen te rijden, door de
jongen te beschermen die pas uit
het nest zijn gekropen.
Eddy is de verpersoonlijking van
‘boerennatuur’. De natuur in Zwevegem kan er maar wel bij varen
dat landbouwers als Eddy mee het
ecologisch, natuurlijk en landschappelijk karakter weer helpen
herstellen en versterken. Daarom
organiseert Natuurpunt Zwevegem
op zondag 7 juni in Sint-Denijs
ook een activiteit met als thema
‘boerennatuur’.

Mike bijzonder dankbaar. Dus als je
binnenkort een feestje bouwt kan
misschien ook jij een cadeau geven
aan de natuur?

KAREL DESLEE LEEFT
VERDER IN BOMEN
Karel Deslee (1944-2019), timmerman van beroep, hield van hout en
van bomen. Nog voor zijn overlijden had hij gevraagd om in plaats
van bloemen of kransen bomen
te planten te zijner nagedachtenis.
Zo kwamen de kinderen Deslee na
zijn overlijden bij ons terecht. Ons

rekeningnummer werd vermeld op
het overlijdensbericht met de vermelding ‘voor de aanplanting van
bomen’. Dit mooie gebaar leverde
ons uiteindelijk 2760 euro op.
In een deel van het Mortagnebos
waar onlangs een oud tuinhuis
werd opgeruimd, vonden we een
mooie plaats om opnieuw bos aan
te planten.
In de voormiddag van zaterdag 18
januari heeft Danny met zijn beheerploeg het grootste deel van de
aangekochte bomen geplant. In de
namiddag hadden we afspraak met
de familie Deslee om de overblijvende bomen te planten.
De familie Deslee tekende present
met kinderen en kleinkinderen die
enthousiast bomen ter nagedachtenis van (groot)vader hielpen
planten. Danny maakte de plantgaten en met veel zorg werd in ieder
plantgat wat as van Karel gegoten.
Zo concreet kan ‘verder leven in
bomen’ zijn.
Na het planten werd er nog een
kleine receptie gehouden en een
dankwoordje uitgesproken.
Er werd ook afgesproken in het
voorjaar een bank bij het nieuwe
bos te plaatsen met de naam van
Karel erop. Iedereen die aanwezig was, zowel de familie Deslee
als het bestuur van Natuurpunt
Zwevegem, vond dit een hartverwarmende samenwerking.

↖ De leuke uitnodiging voor een
dubbel verjaardagsfeest
© Johnny Bekaert
↓ De familie van Karel Deslee
bij zijn bosje
© Leen Breda

INSPIRATIE VOOR EEN
VERJAARDAGSFEESTJE
Onlangs kregen we een uitnodiging
voor een feestje bij vrijwilligers
Katrien Huysentruyt en Mike
Vandenbroucke: samen 25 jaar
getrouwd en Katrien wordt 50!
Natuurpunt Zwevegem mocht
meegenieten want we lazen op de
uitnodiging: “Breng geen bloemen of geschenken mee, maar
deponeer je vrijwillige bijdrage in
‘de ton’ aan de ingang. Alle winst
wordt geschonken aan Natuurpunt
Zwevegem voor het project ‘aankoop Sint-Denijsbosje’.”
In ‘de ton’ stak 1250 euro. De
natuur in Zwevegem is er beter van
geworden. En wij zijn Katrien en
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HENGELSPORT OP
DE MIRA-COUPURE
WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Bijna 20 jaar is de Miracoupure in Avelgem eigendom van Natuurpunt. De aankoop was opportunistisch, zoals alle aankopen
in natuurgebied. One chance only… De plaatselijke visclub, de Bekaertvissers, had als feitelijke vereniging geen mogelijkheid
om deze oude meander aan te kopen en dus deed Natuurpunt (toen nog de Wielewaal) een gooi ernaar. Met succes!

DIRK LIBBRECHT

panoramisch zicht op buitenbocht van de Mira-coupure
© Dirk Libbrecht
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De samenwerking tussen Wielewaal en de Bekaertvissers functioneerde onder het motto: business
as usual. Het huurgeld werd
overgemaakt aan Natuurpunt in
plaats van aan de vroegere eigenaar
en dat was het ongeveer. Beide
partijen liepen elkaar niet voor de
voeten. Er volgde een éénmalige
studie-afvissing in het kader van het
toen (2001) ingestelde natuurinrichtingsproject West-Vlaamse
Scheldemeersen. Bleek toen dat
bodemwoelende vis zoals brasem
en karper in overvloedige mate
aanwezig was. Het ecologisch
draagvlak voor karper werd door
de onderzoeker (Universiteit Hasselt) ingesteld op 100 kg/hectare,
maar na enige druk vanuit de brede
water-, natuur- en hengelverenigingen, werd dit getal vrolijk aangepast
naar 350 kg/hectare. Ecologische
normen worden in Vlaanderen
steevast met enige rek gehanteerd.
De binnenbocht van de meander
werd op grote schaal afgegraven
met het oog op massale rietontwikkeling. Helaas was de afgraving
niet diep genoeg en spoelden
tijdens de inrichtingswerken
duizenden vruchtjes van zwarte els
aan. Gevolg: het gebied veranderde
in een ruigte - onder maaibeheer
nu - met een dichte, perifere zwarte elzenopslag. Riet ontwikkelt zich
nu enkel ten volle op de punt van
de binnenbocht en het afwaartse
meandergedeelte. Deze punt loopt

uit in een omvangrijke slibvlakte die
tijdens de afgelopen droge zomers
en dito najaren talrijke steltlopers
aantrok. Op de sterk verbrede
waterpartij nabij de buitenbocht,
foerageren soms visdiefjes. Het is
niet dat het project geen potenties of nieuw landschap creëerde,
maar een gebiedsdekkend rietveld
is fysisch waarschijnlijk te hoog
gegrepen, wegens te droog.
Een eerste kentering naar een
ander gebruik kwam er toen
het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) meer dan 10 jaar na
aankoop een afvissing organiseerde. Nogmaals werd onomwonden gesteld dat er te veel
bodemwoelende vis, lees: brasem
en in mindere mate karper, in dit
viswater zat. Brasem komt in elk
zoet water voor maar wordt –
correctie – werd hier nagenoeg
jaarlijks bepoot als competitievis.
Geen wonder dat de biomassa hier
alle excessen overschreed, met
als gevolg ondoorzichtig voedselrijk water, geen ondergedoken
waterplanten en geen roofvis om
het witvisbestand binnen de perken
te houden. Last but not least
waren er ook een groot aantal
grootkopkarpers aanwezig, vissen
die bekend stonden als industriële
plant- en algenopruimers en zo
een gezonde voedselketen in zoet
water van meet af aan in de kiem
smoren.
Ondertussen waren de meeste

belendende percelen en oevers
- eigendom van Natuurpunt officieel erkend als natuurgebied.
Dit vereiste van Natuurpunt
actievere stappen richting goede
ecologische waterkwaliteit. Tijdens
de laatste 5 jaren werd een tweede
afvissing uitgevoerd en de bulk van
de grootkopkarpers verwijderd.
Dit was een fikse, positieve stap op
de voedselladder in het Mirawater.
Bovendien kon visbepoting enkel
gebeuren door de hengelclub na
afspraak met de lokale Natuurpuntafdeling en brasem stond met
stip op de verboden lijst. Op deze
manier hoopten we op termijn een
watertype te bekomen met tenminste enig doorzicht, een gezond
evenwicht witvis-roofvis en een
gevarieerde waterplantenstructuur.
Deze visie werd mede ondersteund door ANB en gedurende
een aantal educatieve sessies hard
gemaakt bij ons én de Bekaertvissers. Onderlinge afspraken met
de club werden beklonken in een
overeenkomst gedateerd oktober
2017. Om tegemoet te komen aan
het verbod om jaarlijks brasem te
bepoten, werd het jaarlijkse huurgeld verlaagd met 30 %.
De overeenkomst was helaas
geen lang leven beschoren. Al vlug
bereikten klachten over mislukte
competitievangsten onze oren,
met sterk dalende brasemvangsten. Ook werd opgemerkt dat
de groeiende witvispopulatie niet
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interessant was wegens grotendeels verscholen in de water- en
oevervegetatie. Vooral aalscholvers zouden er hun voordeel mee
doen… Verwarrend soms allemaal,
zoveel man, zoveel theorieën.
Eind 2019 werd door het bestuur
van de Bekaertvissers beslist de
“boeken neer te leggen”, wegens
verregaande onverenigbaarheid
met de ecologische wensen van
Natuurpunt. Als toetje verscheen
hier ook een uitgesponnen artikel
in het streeknieuws van de kwaliteitskrant Het Nieuwsblad van
26/11/2019, met als veelzeggende
kop: “Vissersclub stopt ermee na
57 jaar: ‘Weggepest door Natuurpunt’”.
Als signaal was dit duidelijk, maar
vooral vér van de waarheid. Niet
dat de grote tegenstelling tussen
Natuurpunt en hengelaars nu plots
bekrachtigd werden. Zeker niet,
want al spoedig bleek dat een flink
deel van de Bekaertvissers een
pragmatische doorstart wou mét
Natuurpunt. OK, dacht men, dan
maar zonder competitievisserij
op vooral brasem, maar recreatieve visserij op een waaier van
vissoorten in je eigen comfortzone
is minstens zo interessant. Voeg
daarbij het zeer natuurlijke, groen
ogende decor van de Mira-coupure
en een beslissing is rap gevallen. De
sociale controle op deze meander
- nabij een drukke openbare weg blijkt voor ons, Natuurpunters met
weinig vrije tijd, ook wel een noodzakelijk gegeven. Hoe kun je dit
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beter consolideren dan door een
dagdagelijkse hengelaanwezigheid?
Mits goede afspraken uiteraard.
Een overeenkomst met de uitbater
van visclub “Het Zakske” diende zich aan als meest optimale
oplossing. De sociale controle en
de routine om een hengelclub te
runnen waren alvast aanwezig. In
de overeenkomst zijn vooral de
volgende punten van belang: er
wordt geen competitievisserij meer
toegepast en extra bepoting van
vis is niet aan de orde. Ook zal de
visvereniging instaan voor enkele
dagen noodzakelijk natuurbeheer
en onderhoud op en rond de
coupure in samenwerking met
Natuurpunt. Het wijzigen van het

landschap met extra constructies is
niet toegestaan. De huurprijs blijft
gehandhaafd.
Maar vooral de wijziging van
viswijze in een water zonder extra
visbepotingen doet ons een zucht
van verlichting slaken. Wie weet
is dit nu de essentiële trigger naar
een natuurlijk, open zoet water. De
‘missing link’ ingevuld… De volgende jaren zullen het uitwijzen, maar
alvast ziet het er veelbelovend uit.
Elke visser wordt bovendien lid van
Natuurpunt. We wensen ze een
weidelijke vangst toe. Een overzicht
van die vangsten zou ons jaarlijks
moeten bereiken, al dan niet via
vwww.waarnemingen.be. We hopen op een goede samenwerking!

luchtfoto Mira-coupure met aanduiding landschapskenmerken

OPENING ROTERSMEERS

Het Natuurgebied de Rotersmeers is één van de kleine groene longen dat de
leefbaarheid van Bissegem versterkt. Vandaag is het gebied volledig ingericht
en dat zullen de Provincie, de stad Kortrijk en Natuurpunt vieren met een
gezellige inhuldiging. Via diverse standjes kunnen de kinderen deelnemen aan
activiteiten en krijg je uitleg over het gebied. We ronden af met een glaasje.
Wanneer Zaterdag 16 mei van 10.00 u. tot 13.00 u.
Waar Via de Rootputstraat in Bissegem kom je
naar het Jaagpad langs de Leie. Een beetje
verder richting Kortrijk ligt het gebied. Parkeren kan aan parking de Rietput. Via de mooie
wandelroute van de Neerbeekvallei (ca. 1
km) kom je tot in het gebied.
Organisatie Natuurpunt Kortrijk
Info Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)
Kostprijs en inschrijven Gratis deelname, inschrijven niet nodig.

Rotersmeers Bissegem
© Anne Braet
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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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DE IJSKELDER VAN
BLAUWHUIS
EXTRA KANSEN VOOR VLEERMUIZEN
Langs de groene long in Ingelmunster en Izegem,
doorsneden door het kanaal Roeselare-Leie liggen er
nog een aantal groene pareltjes. Onderling verbonden
vormen ze een netwerk van weilanden, struwelen,
brede kanaalbermen en rietkragen.
Midden in een omvangrijk kasteelpark ligt het neoclassicistische kasteel Blauwhuis dat vele decennia
eigendom was van de familie de Pélichy. Deze familie
heeft een niet weg te cijferen rol gehad in het politieke,
culturele, sociale en religieuze leven in Izegem.
Het imposante kasteel is een beschermd monument
en het 11,2 hectare grote kasteelpark is beschermd
stadsgezicht. Meer info is ondermeer te vinden op
inventaris.onroerenderfgoed.be.
Het gedeelte tussen de Gentseheerweg en het kasteel
zelf werd na kaalkap herplant na de Tweede Wereldoorlog. Het meest waardevolle stuk dat wellicht zal
aangekocht worden door het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB) situeert zich tussen het kasteel en de
spoorweg. Dit gebied is doorweven met waterpartijen,
grasland en enkele eeuwenoude eiken en beuken. In
de omgeving zijn er nog enkele vochtige weilanden
waar tijdens de winter slobeend, wintertaling en
watersnip kan waargenomen worden en waar je ook
nog reuzenpaardestaart kan vinden. In het park huist
ook een kleine kolonie blauwe reigers (ongeveer 15
nesten).
Maar de uitschieter van het kasteelpark is de ijskelder.
Deze kelder is een potkelder met een 4 meter lange
inkom. De grote kelder zelf heeft een doormeter van
8 meter en een hoogte van 4 meter. Dit is zeldzaam in
onze streek. Natuurpunt had deze kelder jarenlang in
beheer en samen met een aantal vrijwilligers hebben
we deze zelf volledig ingericht voor vleermuizen. De
soorten die er overwinterden waren vooral baardvleermuis en watervleermuis. Jammer genoeg kwam er
door het vele vandalisme en de bouwvalligheid binnenin een einde aan de beheerovereenkomst en werd de
ingang hermetisch afgesloten.
Ondertussen werd er een dossier opgemaakt (en
goedgekeurd) om deze kelder te renoveren en terug
in te richten als winterverblijf voor vleermuizen. Om
succesvol te zijn als winterverblijf dient de kelder te
voldoen aan een aantal criteria: weinig verstoring, een

NATUURPUNT DE BUIZERD
ORGANISEERT KOMENDE MAANDEN

2 BOEIENDE CURSUSSEN
IN INGELMUNSTER:

Gidsen van kinderen - start op 21 april
Vogelgeluiden van ruigten en rietvelden start op 12 mei
Alle info is te vinden op www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-de-buizerd-vzw

HENDRIK DEBEUF

← De ijskelder aan de
buitenkant
© Hendrik Debeuf
↓ Vleermuizenspecialist Erik
Naeyaert zoekt naar sporen
van vleermuizen
© Hendrik Debeuf

constante temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad. In het park en in de omgeving werden recent
nog volgende vleermuizensoorten waargenomen:
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en grootoorvleermuis. Wij hopen dat deze kelder de vleermuizenpopulatie in de regio verder kan stimuleren. Met veel
dank aan Erik en Bart voor de nodige info.

KRUIDENVERKOOP

Natuurpunt De Buizerd organiseert opnieuw een kruidenverkoop ten
voordele van het natuurgebied de Mandelhoek. Er is keuze uit 350 soorten met zowel vaste planten, 1-jarigen, 2-jarigen, pot- en perkplanten,
terrasplanten en dit in plantcontainers van 1,5 liter. Iedere plant is voorzien
van een infolabel met nuttige informatie over het gebruik. Aankopen
kan aan 2,6 euro per stuk, bestellen kan tot uiterlijk 17 april 2020. De
bestellijst vind je op www.debuizerd.be/kruiden.htm
Info:
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of hendrik.debeuf@
debuizerd.be)
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DE OUDE LEIEARM
VAN KUURNE
EEN VERBORGEN NATUURPAREL
BEDREIGD DOOR DE LEIEWERKEN
Het natuurgebied van de Oude Leiearm ontstond door het rechttrekken
van de Leie. De natuur kreeg er 35
jaar volop kansen om zich vrij te
ontwikkelen. De nieuwe Leiewerken die op komst zijn dreigen nu dit
gebied te vernietigen. Vrijwilligers van
Natuurpunt de Vlasbek VZW zetten
zich al evenlang in voor een goed
beheer in functie van optimale biodiversiteit op basis van een doordacht
beheerplan.
Het resultaat mag gezien worden:
het 7,4 ha grote natuurreservaat is
een aaneenschakeling van waardevolle landschapselementen en
diverse kleine habitats zoals een
moeraszone, zeggenveld, grasland en
bermen, een oude rivierarm met natuurlijke oevers, een rietveld, ruigtes,
een poel, struweel en nog een bos
met houtkanten er bovenop.
Degelijke kleine landschapselementen werden vroeger veel meer en
doelbewust aangelegd. Ze hadden
toendertijd een economische functie:
men groef poelen om het vee te
laten drinken, men plantte meidoornhagen om het vee in de wei te
houden en met knotbomenrijen en
houtwallen bakende men percelen
af. Het snoeihout werd gebruikt als
brand- of geriefhout. Wij vinden
ook dit cultuurhistorisch aspect van
natuurelementen belangrijk om te
bewaren. En niet te vergeten: al deze
natuurelementen bepalen mee de
aantrekkelijkheid van ons landschap.

Jammer genoeg is er de laatste
decennia vooral veel natuurwaarde
en biodiversiteit verloren gegaan
in het landschap. De intensivering
van de landbouw en de toenemende bebouwing hebben er voor
een tabula rasa gezorgd: er werd
kaalgekapt, omgeploegd, opgevuld en opgehoogd, afgegraven en
ontwaterd en overbemest met een
sterk verschaald of leeg landschap
als resultaat. Veel drinkpoelen zijn
vervangen door badkuipen, de meidoornhagen werden vervangen door
prikkeldraad…
Stellen dat het slecht gesteld is met
onze natuur op de buiten is een
open deur intrappen. De achteruitgang werd minutieus gedocumenteerd in vele wetenschappelijke
studies, broedvogel - en vlinderatlassen die niets aan de verbeelding
overlaten. Het stemt ons soms bitter.
Zelf actie ondernemen bleek vaak
een noodzaak.
We hebben ons tientallen jaren
vrijwillig, vaak met beperkte eigen
middelen ingezet om de natuurwaarden in de Oude Leie-arm terug te
verbeteren en uit te breiden. Door
het toepassen en handhaven van
een gefaseerd maai- en hooibeheer en bosbeheer proberen we
dagvlinders, bijen en andere insecten,
vogels, zoogdieren en zeldzame
planten een nieuwe leefplaats aan te
bieden. Leerlingen van de provinciale
Tuinbouwschool gaan er een in het

kader van een opleiding “ecologisch
beheer” beheerwerken uitvoeren
(onder leiding van Ronny Herreman).
Vele werkgroepen van Natuur.
koepel komen inventariseren. Zo
worden er inventarisaties gehouden
van nachtvlinders en bijen, zoogdieren en vogels en ook paddestoelen
en planten. Alle veldwaarnemingen
worden uitvoerig opgetekend en
verwerkt. Je vindt alle waarnemingen
terug op waarnemingen.be.
Daardoor weten we ook heel goed
dat de Oude Leiearm ondanks zijn
kleine oppervlakte voor heel wat
soorten een laatste schuilplaats is.
Het is nog zo’n stukje “wilde natuur”
dat vrij uniek is in onze dichtbevolkte
en gebetonneerde gemeente.
Daarom deze smeekbede: laat ons
verder genieten van ons natuurgebied. Laten we er alsjeblief kansen
geven aan de natuur om er zich
verder te ontwikkelen. Wij hebben
alvast een voorzet gegeven en hiervoor ons uiterste best gedaan.
Sommige van onze vrijwilligers zijn er
ondertussen niet meer. (Merci Michel voor de ingewijden, die je inzet
hebben gekend). Breng wat respect
op voor dit werk…
Dank aan alle vrijwilligers van Natuurpunt De Vlasbek VZW en welkom op de volgende opendeurdag
van ons natuurgebied op zaterdag 9
mei 2020.

JOHAN STAELENS

↑

Leerlingen van de tuinbouwschool
aan het werk
© Ronny Herreman

←Bijenonderzoek in de Oude
Leiearm
© Johan Staelens
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Natuurpunt en
Sanctuary De Zonnegloed
Ook dit jaar elkaars partner
Waar stopt het werk van de ene en begint
dat van de andere?
Soms is dat gemakkelijk te zien, vaak ook niet.
De Zonnegloed, een opvangcentrum voor
uitheemse wilde dieren, hecht eveneens veel waarde
aan het welzijn en de bescherming van onze eigen,
inheemse dieren. En daar kruisen onze wegen natuurlijk.

vzw

De Zonnegloed
Wild animal sanctuary

En omdat we elkaar een warm hart toedragen,
krijgen alle leden van Natuurpunt, op vertoon van hun
paspoort en lidkaart, 2 euro korting op de toegangsprijs.
En dat voor max 2 volwassenen en 3 kinderen.

Sanctuary De Zonnegloed
Sanctu watte? Ja wij weten het. Het woord is in Vlaanderen niet zo gekend. Een sanctuary dus.
En dat komt hierop neer: We vangen wilde dieren op die al heel wat bagage met zich meedragen.
Een rugzak gevuld met angst, pijn, ellende, honger, vernedering, misbruik, …
Een sanctuary zoals de onze stelt zich tot doel om deze getraumatiseerde dieren een nieuwe,
warme en hoopvolle toekomst te geven. Wie bij ons aankomt, blijft ook bij ons. We zijn met andere
woorden een definitieve thuis. Bij ons geen kweekprogramma of shows. Wel veel geduld, liefde
en aandacht. Kom onze dieren gerust een bezoekje brengen en bekijk het zelf.
Elke euro die je uitgeeft, gaat integraal naar het welzijn van onze inmiddels honderden bewoners.
Wat jou werd aangedaan, daar zijn geen woorden voor.
Dat mag nooit meer gebeuren.

Bezoek ons park
Verscholen in het hart van de Westhoek, vind je ons opvangcentrum. Het is er heerlijk vertoeven
tussen de vele dieren en planten. Voor de kinderen zijn er diverse speelpleintjes en wie een hongertje
voelt opkomen, kan terecht in onze cafetaria. En ook daar trekken we de lijn door.
We trekken bewust de kaart van fair trade omdat liefde voor mens, dier en plant, hand in hand gaan.

NIEUW in 2020
Omdat niet enkel wilde uitheemse dieren de beste zorgen verdienen, startten we sinds kort met de opvang
van gewonde wilde dieren van bij ons. Noem het een veldhospitaal… We merkten immers dat er vaak
kostbare tijd verloren gaat tussen het binnenbrengen en het toedienen van de eerste zorgen.
Jammer, want de eerste uren zijn meestal cruciaal. Van bij ons vertrekken de stabiele(re) dieren dan
richting Vogelopvangcentrum Oostende voor verdere verzorging.
Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men
gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.
A. Schopenhauer

Onze missie
> Levenslang onderdak bieden aan zij die het meest kwetsbaar en minst weerbaar zijn
> Aan wilde dieren die werden verlaten, gedumpt, misbruikt of vernederd
> Wilde dieren die door de grootste miserie gingen en om diverse redenen niet meer
terug naar de natuur kunnen.
Bij ons kunnen ze herstellen en groeien
Bij ons kunnen ze samenleven met soortgenoten
Bij ons krijgen ze terug een toekomst
Een nieuw en waardevol leven

Op de hoogte blijven?

Dat kan natuurlijk en graag zelf! Op www.dezonnegloed.be vind je alvast tonnen informatie.
Of volg ons op Facebook. Dan ben je steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Van harte welkom bij ons,
Karel Ackaert
Oprichter-verantwoordelijke
De Zonnegloed vzw

www.dezonnegloed.be
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WONDERBAARLIJKE
VISVANGST OP DE
GAVERBEEK?
Naar aanleiding van een aantal incidenten met lozingen en vissterfte in 2018 en
2019 onderzochten het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) en het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op 7 en 8 oktober 2019 de visstand op
de Gaverbeek en twee van haar zijlopen. Kennis over de visstand is ook nuttig
voor allerlei lokale en bovenlokale projecten die lopende zijn rond deze waterloop
(bv. Landinrichting Waterlandschap ‘Gaverbeek’, hermeandering van de Gaverbeek door de VMM, Rivierherstel Leie).
De Gaverbeek is een atypische
waterloop omdat hij in twee tegengestelde richtingen afwatert naar
de Leie. Het oostelijke deel (met
Keibeek, Pluimbeek en Slijpbeek
als voornaamste zijbeken) stroomt
via Harelbeke naar de Leie, het
westelijke deel (met Kasselrijbeek,
Maalbeek, Mannebeek en Hooibeek
als voornaamste zijbeken) stroomt
via Waregem. De splitsing ligt
ergens ter hoogte van Deerlijk. Er
werden drie locaties bevist in het
Harelbeke-traject (figuur 1): (1) op
de Pluimbeek, (2) op de Keibeek en
(3) op de Gaverbeek net voorbij de
Gavers. Op het Waregem-traject

werden vijf locaties bemonsterd
(figuur 2): (1) ter hoogte van de
verbindingsweg/Jeugdcentrum, (2)
stroomopwaarts van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Waregem, die een groot deel van
het afvalwater uit de regio Waregem verwerkt, (3) vlak na het RWZI
waar het gezuiverde water in de
beek terecht komt, (4) ter hoogte
van de kruising met de Gentse
steenweg en (5) vlak voor de monding in de Leie.
De afvissing gebeurde elektrisch.
Daarbij wordt in het water een
spanningsveld aangelegd tussen
een negatieve en positieve pool.

De positieve pool (anode) is een
schepnet met geïsoleerde steel en
een stroomgeleidende metalen
ring, voorzien van een net. Het
net wordt met tussenpozen onder
water gedompeld. De vis die op dat
moment aanwezig is bij de anode
wordt tijdelijk verdoofd, direct uit
het water geschept en verzameld
in een emmer met water. Na het
identificeren, wegen en meten
wordt alle vis terug geplaatst, met
uitzondering van invasieve uitheemse soorten (zoals blauwbandgrondel
en zwartbekgrondel). De locaties in
Harelbeke werden wadend bevist.
In Waregem is de beek veel breder
en werd gevist vanuit een traag
varende boot.

FREDERIC PIESSCHAERT

WATERKWALITEIT
De waterkwaliteit werd tijdens dit
onderzoek niet bepaald, maar er
zijn verschillende vaste meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op de Gaverbeek.
Die tonen aan dat de chemische
waterkwaliteit nog steeds matig tot
ondermaats is. In het Harelbeke-traject haalt de concentratie opgeloste
zuurstof in het water in de lente en
zomer van 2019 het vooropgestelde
minimum van 6mg O2/l niet. Totale
stikstof en totale fosfor overschrijden jaar rond de norm en ook het
sulfaat- en chloridegehalte zijn een
groot deel van het jaar te hoog. In
het Waregemse traject stroomaf
van het RWZI is de situatie niet
beter. De chemische waterkwaliteit is daar zelfs ondermaats met
concentraties van totale stikstof,
fosfor en orthofosfaat die het hele
jaar ruim te hoog zijn en heel hoge
pieken vertonen. Ook hier haalt
de opgeloste zuurstof in het water
niet altijd de minimumgrens van
6mg/l. Die povere kwaliteit is toch
enigszins verwonderlijk omdat het
gezuiverde water van het RWZI
kristalhelder is als het de Gaverbeek
instroomt, in tegenstelling tot het
troebele water stroomopwaarts.
Maar de nutriëntenbelasting blijft

↑↑ Bemonsterde locaties op het Harelbeke-traject
↑ Bemonsterde locaties op het Waregem-traject
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dus ook na de zuivering zeer hoog.
Stroomopwaarts van het RWZI
is de situatie iets beter maar nog
steeds onvoldoende.

VANGSTRESULTATEN
In totaal werden tien vissoorten
gevangen in de Gaverbeek. Dat is
weinig voor dit type beek. Tabel 1
geeft een overzicht van de vangsten
op de verschillende locaties (uitgedrukt in aantallen per 100m afgevist
traject). Driedoornige stekelbaars
en giebel (een karperachtige), twee
weinig gevoelige soorten, komen
duidelijk het meest voor.

getroffen die lage eisen stellen aan
hun habitat (drie- en tiendoornige
stekelbaars en blauwbandgrondel).
De locatie op de Gaverbeek, net
voorbij de Gavers, is met 6 soorten
iets diverser. Hier is de meest
opvallende vangst een zwartbekgrondel, een invasieve exoot. Het
is één van de vele van oorsprong
Kaspische grondels die overal in
Europa sterk in opmars zijn. Ook de
veel algemenere exoot blauwbandgrondel is hier aanwezig. Uitzetten
van roofvissen, zoals snoek, zou de
populaties exoten kunnen beperken,
maar heeft weinig zin wanneer (nog)

overzicht
van de vangsten
(aantal per 100m)

In het Harelbeke-traject zien we op
de locaties in de Kei- en Pluimbeek
een laag soortenaantal en bijhorende lage biomassa. Verwonderlijk
is dat niet. De Keibeek loopt op
de bemonsterde locatie door een
volledig gebetonneerde bedding,
waardoor structuurvariatie, vegetatie en macro-invertebraten die als
voedsel kunnen dienen, ontbreken.
Bij hoge debieten (regenweer)
spoelen vissen ook gewoon weg.
Een verbetering in waterkwaliteit zal
zich hier alleen vertalen in een beter
visbestand als er ook structurele ingrepen aan gekoppeld worden. De
Pluimbeek is ook rechtgetrokken,
maar heeft geen artificiële bedding.
Op het moment van de afvissing
was er echter heel recent een ruiming gebeurd, waardoor natuurlijke
beschutting ontbrak. Het veel te
frequent en veel te grondig ruimen
gebeurt helaas op veel kleine beken
in de regio. Daarbij worden geen
zones gespaard die als tijdelijke
schuilplaats zouden kunnen dienen.
Logisch dus dat op de Pluimbeek en
Keibeek enkel soorten worden aan-
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geen geschikt habitat voor hen aanwezig is. In 1997 gebeurde hier al
een afvissing door het Instituut voor
Natuur en Bosonderzoek (INBO).
Toen werd enkel de pioniersoort
driedoornige stekelbaars gevangen.
Intussen zijn, naast de hierboven
aangehaalde exoten, ook blankvoorn en riviergrondel aangetroffen,
soorten die een wat betere habitaten waterkwaliteit vereisen. Ook
giebel werd destijds niet gevonden.
De diversiteit is dus toegenomen,
maar het blijft een visfauna die wijst
op een ernstig verstoord aquatisch
ecosysteem. Zo’n 150m voorbij
deze vangstlocatie is de Gaverbeek
over een lengte van anderhalve
kilometer volledig ingekokerd, wat
nefast is voor eventuele migratie
vanuit de Leie.
Aan de Waregemse kant ziet de
Gaverbeek er helemaal anders uit.
De waterloop is hier veel breder en
opgedeeld in verschillende stuwpanden, die telkens door een stuw
van elkaar gescheiden zijn. Voor
vissen zijn die stuwen in stroomopwaartse richting zeer moeilijk te

overbruggen. Uitspoelen naar een
lager gelegen pand kan natuurlijk
wel. Geen enkel van de afgeviste trajecten heeft een betonnen
bodem, en hoewel er her en der
wel sprake is van oeverversteviging,
is er op veel locaties een natuurlijke
tot semi-natuurlijke oever aanwezig.
Onder de oevers met gras en overhangende bramen zijn regelmatig
kleine schooltjes vis te vinden, wat
aantoont dat een kleine verbetering
in de oeverkwaliteit heeft onmiddellijk effect. Ook de onderwatervegetatie is hier beter ontwikkeld.
Sterrenkroos en gekroesd fonteinkruid zorgen voor een geschikter
habitat. Het hoogste soortenaantal
en de hoogste biomassa treffen
we aan nabij de monding van de
Gaverbeek. De hoge biomassa
was voornamelijk te danken aan de
aanwezigheid van giebel. In totaal
werd op deze locatie 2,14 kg giebel
gevangen waarvan het grootste
individu 761 g woog. Ook rietvoorn
en riviergrondel waren hier goed
vertegenwoordigd. Er dient vermeld
dat de monding van de Gaverbeek
zelf ook een onoverbrugbaar
vismigratieknelpunt is. Het verval
tussen de Gaverbeek en de Leie
bedraagt maar liefst 2 meter en er is
dus geen enkele migratie vanuit de
Leie mogelijk.
Hoewel de vier meer stroomopwaartse punten op dit deel van de
Gaverbeek een gelijkaardige natuurlijke structuur hebben, is het visbestand er heel wat kleiner en minder
divers. Op de meest stroomopwaartse locatie (aan de verbindingsweg) werden slechts drie soorten
gevangen: veel blauwbandgrondel
en in mindere mate ook giebel en
driedoornige stekelbaars. Gezien de
structuur van de waterloop hier wel
geschikt lijkt, is de lage diversiteit
verwonderlijk. De aanwezigheid van
de stuwen die vismigratie belemmeren ligt ongetwijfeld mee aan de
basis hiervan. Meer stroomafwaarts
(minder migratieknelpunten) zien
we ook rietvoorn, riviergrondel en
10-doornige stekelbaars verschijnen.
Waar het RWZI zijn water loost
in de Gaverbeek, wordt verrassend genoeg de laagste biomassa
waargenomen, ook al ligt dit punt in
hetzelfde stuwpand als dat van de
monding. Helder water is dus zeker
geen garantie voor veel vis. Stroomopwaarts van het lozingspunt ligt de
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biomassa zelfs circa 50% hoger.
Zeer opvallend is de totale afwezigheid van roofvis (zoals baars of
snoek) in het volledige beeksysteem van de Gaverbeek. Tijdens
de vissterfte ten gevolge van de
bedrijfsbrand bij Matco december
2018 werden wel dode baarzen
aangetroffen, dus wellicht zijn de
meer gevoelige soorten hieraan ten
onder gegaan. Andere opvallende
afwezigen zijn de zeelt en de paling,
die langs de Gaverbeek in theorie
voldoende habitat en opgroeimogelijkheden hebben. Beide soorten
zijn aanwezig in de Leie, maar
optrekken vanuit de Leie is niet
mogelijk door het grote verval aan
de monding.

NOG EEN LANGE
WEG TE GAAN
Eind jaren 80 was de Gaverbeek
nog een biologisch dood, open
riool. Dankzij de grote investeringen die sindsdien gebeurd zijn voor
de aanleg van riolen, collectoren
en RWZI’s is de situatie ongetwijfeld veel verbeterd en het is een
opluchting te zien dat er op zijn
minst al terug vis in de Gaverbeek
zwemt. Maar wonderbaarlijk was
de visvangt allerminst. Het visbestand reflecteert een nog steeds
sterk verstoord watersysteem met
heel veel ruimte voor verbetering.
De stap van geen leven naar leven
in het water kan met een zekere
basiswaterkwaliteit snel gezet worden, maar voor de stap naar een
echt kwaliteitsvol beekecosysteem
is veel meer nodig.
Om het groot ecologisch potentieel van de Gaverbeek waar te
maken zijn verschillende ingrepen
nodig. Bij kruidruimingen moeten
stroken ongemoeid gelaten worden
zodat er tijdelijke schuilplaatsen
beschikbaar zijn. Overal waar mogelijk moet de betonnen bedding
vervangen worden door een meer
natuurlijk rivierprofiel. Zeker in het
deel gelegen in Harelbeke zal dit
een grote impact hebben. Hermeandering kan het effect hiervan nog
vergroten. In het Waregems deel
zijn de hoge nutriëntenbelasting, de
vismigratieknelpunten ter hoogte
van de stuwen en de lozingsincidenten van de afgelopen jaren de
grootste problemen. Afstroom van
landbouwpercelen en rechtstreek-

uitbreiden, al dan niet versneld
door middel van bepoting. Hopelijk
kunnen de vele visies en initiatieven
die momenteel rond de Gaverbeek
lopen hiervoor de aanzet zijn.
se of incidentele lozingen moeten
zo veel mogelijk tegengegaan
worden. Wanneer de waterkwaliteit verder verbetert en migratieknelpunten weggewerkt worden
kan het visbestand zich verder

Meer info is te vinden in het originele
rapport: Zoeter Vanpoucke M., Boets
P., Dillen A., Poelman E. (2019).
Visstandsonderzoek van de Gaverbeek
(West-Vlaanderen). 28p.

← Dode baars in de Gaverbeek
(nabij RWZI Waregem) na de
bedrijfsbrand in Matco
© Frederic Piesschaert
↑

Zwartbekgrondel, een invasieve
uitheemse soort die ook haar weg
naar de Gaverbeek vond
© Peter van der Sluijs - commons.
wikimedia

Een hommel uit de
aardhommelgroep
© Yves Gevaert

HOMMELWANDELING PRESHOEKBOS

We gaan tijdens de Week van de Bij samen op zoek naar hommels. Je maakt
op deze wandeling kennis met onze pluizigste wilde bijen en leert heel wat
over hun levenswijze en link bepaalde planten. Dat het belangrijke bestuivende insecten zijn wist je waarschijnlijk al, maar had je al van de lang-tongen
en kort-tongen gehoord? Ook leren we je hoe je de verschillende soorten
hommels kan herkennen: de steenhommel, akkerhommel of boomhommel
zullen geen mysterie meer voor je zijn... en wie weet krijgen we zelfs zeldzame soorten als de indrukwekkende rode koekoekshommel te zien!
Om een stad leefbaar te houden is het nodig dat er plaatsen zijn waar de
mens tot rust kan komen. Daarom kreeg het Preshoekbos, gelegen tussen
Marke, Lauwe en Aalbeke, een heuse facelift. Sinds 2009 beheert het Agentschap voor Natuur en Bos delen van het Preshoekbos, 75 hectare daarvan
zijn ondertussen al bebost, maar dit wordt nog uitgebreid tot 250 hectare.
Wanneer Zondag 7 juni van 14.00 u. tot 16.30 u.
Waar Preshoekbos, Aalbeeksesteenweg 49,
Menen
Organisatie & begeleiding Aculea West-Vlaanderen
Info Tim De Blanck (0479/34 81 68 of tim_de_
blanck@hotmail.com)
Kostprijs en inschrijven Gratis deelname, inschrijven via www.bit.
ly/hommelwandeling
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UIT DE VERENIGINGEN

IN MEI LEGT IEDERE
VOGEL EEN EI
MAAR NIET PER SE IN ZIJN EIGEN NEST

ERIK COOMAN

Het gebeurt wel vaker: je bent op zoek naar iets en je
vindt iets totaal anders dat ook meer dan de moeite
is. Dit begrip wordt serendipiteit genoemd en hier heb
je er een mooi voorbeeld van. Als geregelde bezoeker
van de Vlindertuin en het Geboortebos in Vichte was
Dominique Huyghe er op 18 juli 2019 op zoek naar een
grauwe vliegenvanger die daar ergens nestelde. Maar in
de plaats daarvan stootte hij op een prachtige observatie. Voor de lens verscheen een koekoeksjong dat door

een heggenmusje werd gevoederd. De heggenmus is
naast de kleine karekiet één van de favoriete waardvogels van de koekoek. Koekoeken leggen hun eieren
namelijk in de nesten van andere vogels. Deze eieren
lijken goed op die van de waardvogel, en eenmaal uitgekomen werkt het koekoeksjong de andere eieren of
kuikens uit het nest. Het koekoeksjong wordt dan nog
2 à 3 weken gevoederd door de veel kleinere waardvogel die de koekoek als hun eigen jong beschouwen.

Koekoeksjong
© Dominique Huyghe

WORKSHOP VLINDERS FOTOGRAFEREN

We gaan op zoek naar vlinders in de bloemenweide van Natuurpunt Avelgem, aan Coupure Deweer.
Gidsen Nik Dooms (natuurfotografiewerkgroep) en Tom Beirlaen (Tom en Lien Natuufotografie)
leren je tips en tricks om deze diertjes zo mooi mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. Tijdens
deze activiteit zullen de vlinders ook gedetermineerd worden aan de hand van handige zoekkaarten.
De activiteit is dus ook heel leerrijk voor kinderen en mensen zonder interesse in de fotografie.
Wanneer
Waar
Organisatie & begeleiding
Info
Kostprijs en inschrijven
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Zondag 21 juni van 9.00 u. tot 11.00 u.
Natuurpunt Avelgem, Meersstraat 45, Avelgem
Natuurpunt Avelgem en Natuurfotografiewerkgroep
Tom Beirlaen (natuur.avelgem@telenet.be)
Gratis deelname, inschrijven niet nodig.

UIT DE VERENIGINGEN

BLOEMKOOL-KERRIESALADE
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

BLOEMKOOL-KERRIESALADE
·
·
·
·
·
·
·

een halve bloemkool
4 el mayonaise (of half
mayonaise, half volle yoghurt)
1 el kerriepoeder
een handvol tuinkers
peper
zout

Deze spread is een favoriet van vele kinderen. Verdeel de
bloemkool in roosjes en stoom ze in ongeveer 5 minuten
beetgaar. Plet ze met een pureestamper en laat afkoelen.
Voeg mayonaise en kerriepoeder toe. Versnipper de tuinkers en meng deze door het bloemkoolmengsel. Breng op
smaak met peper en zout.

VARIATIES
Vervang de bloemkool eens door andere restjes seizoensgroenten zoals koolrabi, knolselderij of aardpeer. Voeg

peulvruchten zoals kikkererwten of linzen toe voor een
eiwitrijk beleg.

GARNEERTIP
appelschijfjes gemarineerd in citroensap en kerrie, tuinkers, plakjes gekookt ei

BROODTIP
volkoren speltbrood

© Wout Hendrickx
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AC T I V I T E I T E N
CORONA GOOIT ROET
IN HET ETEN
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

Conform de richtlijnen van het hoofdbestuur van Natuurpunt, werden alle
activiteiten tot 19 april geschrapt. Voor de activiteiten daarna is het nog koffiedik kijken.
De snelheid van deze beslissing haalde zowaar de publicatie van Klimop in. Check de
digitale activiteitenkalender van de Natuur.koepel, wil je weten wat ècht nog doorgaat:
www.natuurkoepel.be > activiteiten

VIP-WANDELING IN HET KANAALBOS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

EXCURSIE PLOEGSTEERT EN BREEMEERSEN VWG
INFO:

DINSDAG 21 APRIL
CURSUS: GIDSEN VAN KINDEREN (INGELMUNSTER) - NPDB
INFO:

Zie blz. 47

ZATERDAG 25 APRIL
PLANTENINVENTARISATIE VAN DE BRAMIER
LAUWE DEEL 1 - PWG
INFO:

Zie blz. 39

TUINBEURS - VELTW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Velt depot, Groenestraat 153, Menen
9.00 u. - 12.00 u..
Katrien Opsommer (056/53 03 21 of
nieuws.wevelgemmenen@velt.nu)

ZONDAG 26 APRIL
HYACINTENWANDELING - NPKA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Vital moreelsplein, parking op de hoek van
de Doornstraat en Tiegemberg, Anzegem
14.30 u. - 17.00 u.
Erik Cooman (erik.cooman@fulladsl.be)

OP ZOEK NAAR DE BLAUWBORST IN LE
VIVIER - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Escanaffles, Rue du Vivier, Escanaffles
14.00 u. - 17.00 u.
Els Pauwels (069/58 13 52 of els53.
pauwels@gmail.com)

10DE KRUIDENVERKOOP - NPDB
INFO:

Zie blz. 47

Zie blz. 23

RUILBEURS PLANTEN, BLOEMEN, ZADEN …
- VELTH
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Bij Eric en Trees Libbrecht, Beneluxlaan
101A, Stasegem
Start om 10.00 u.
Katlyne Dewaele (0472/77 34 68 of katlyne.dewaele@proximus.be)

VRIJDAG 1 MEI
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE
- NPDL
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Domein de Leiekant Lauwe, Menenstraat,
Lauwe. Ter hoogte van het huisnummer
150, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be)

VELTSTAND OP BLOEMENMARKT - VELTW
WAAR:

Wegens het grote aantal activiteiten staat
telkens enkel de titel van de activiteit vermeld.
Alle concrete info van de activiteiten is te
vinden op www.natuurkoepel.be - www.
natuurpunt.be - www.velt.nu

Ingang Kanaalbos, Bosdreef 46, Harelbeke
10.00 u. - 12.00 u.
Dirk Naert (0489/23 30 76 of dirknaert@
pandora.be)

WANNEER:
INFO:

Sint-Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat 16, Wevelgem
9.00 u. - 17.00 u..
Katrien Opsommer (056/53 03 21 of
nieuws.wevelgemmenen@velt.nu)

ZONDAG 3 MEI
WANDELING DE GAVERS - THEMA: VOGELZANG - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Bezoekerscentrum De Gavers, Eikenstraat
131, Harelbeke
6.00 u. - 09.00 u.
Felix Rodenbach (0473/77 32 34 of
felixrodenbach@hotmail.com)

PLANTENWANDELING IN BERGELEN I.S.M.
NATUURPUNT WEVELGEM - PWG & NPWE
INFO:

Zie blz.39

WOENSDAG 6 MEI
PADDENSTOELEN ZOEKEN IN EEN ZWAMMENPARADIJS DE BALIEKOUTER IN WAKKEN
- MYC
INFO:

Zie blz. 35

DONDERDAG 7 MEI
VOOR ELKE TUIN EEN GESCHIKTE KIP - VELTZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

De Groene Kouter, Kouterstraat 80A,
Zwevegem
20.00 u. - 22.00 u.
velt.zwekor@gmail.com

VRIJDAG 8 MEI
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI
MENEN - NPDL
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang van het domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be)

MINI-CURSUS NATUURBELEVING - NPWE
INFO:

Zie blz. 41

ZATERDAG 9 MEI
BIRDATHON IN WESTLAND EN DE WESTHOEK - VWG
INFO:
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Zie blz. 23

BEHEERWERKEN - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Leiekant ‘t Schrijverke, Marke
9.00 u. - 12.00 u.
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

GELEIDE WANDELING IN OUDE LEIERESERVAAT - NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang reservaat, aan standbeeld Den
Hert, Gentsesteenweg 140, Kortrijk
14.30 u. - 17.00 u.
Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

ZONDAG 10 MEI
VROEGMORGENWANDELING - NPA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Natuurpunt Avelgem, Meersstraat 45,
Avelgem
5.30 u. - 08.00 u.
Tom Beirlaen (natuur.avelgem@telenet.be)

DINSDAG 12 MEI
CURSUS VOGELGELUIDEN VAN RUIGTEN EN
RIETVELDEN - NPDB
INFO:

Zie blz. 47

ZATERDAG 16 MEI
BEHEERWERKEN IN HET KANAALBOS EXOTEN BESTRIJDING - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang Kanaalbos,Bosdreef 46, Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Dirk Naert (0489/23 30 76 of dirknaert@
pandora.be)

ZATERDAG 16 MEI
BEHEERWERKEN ZWEVEGEM: VERWIJDEREN
POPULIERENOPSLAG - MORTAGNEBOS - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Loods Natuurpunt Zwevegem (SintPietersbrugske),Kraaibosstraat, Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Danny Deceukelier (056/75 61 39 of
danny.deceukelier@telenet.be)

OPENING ROTERSMEERS
INFO:

Zie blz. 45

ZONDAG 17 MEI
ORCHIDEEËNWANDELING: VAN DICHTBIJ OF
VERAF - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Sint-Pietersbrugje aan het Kanaal, Kraaibosstraat 53, Zwevegem
14.00 u. - 17.00 u.
Els Pauwels (069/58 13 52 of els53.
pauwels@gmail.com)

VOGELS, WIE WORDT ER NIÉT BLIJ VAN? - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Steenoven - Stadsgroen De
Kleiputten, Schaapsdreef 29, 8500 Kortrijk
9.00 u. - 12.00 u.
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

VROEGMORGENTOCHT OP HET HAPPY
GOLFTERREIN - NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Waregem Golf Club, Bergstraat 41, Waregem
6.00 u. - 8.00 u.
Peter Depodt (0472/333 124)

WOENSDAG 20 MEI
MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

Zie www.natuurkoepel.be

ZONDAG 24 MEI
GELEIDE WANDELING IN DE GROENE LONG ,
KUURNE - NPDV
INFO:

Zie blz. 15

NATUUR TE KIJK NAMIDDAG MANDELHOEK
- NPDB
INFO:

Zie blz. 15

VRIJDAG 5 JUNI
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE
- NPDL
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Domein de Leiekant Lauwe, Menenstraat,
Lauwe. Ter hoogte van het huisnummer
150, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 6 JUNI
OP ZOEK NAAR GRASSEN, ZEGGEN EN RUSSEN IN BULSKAMPVELD BEERNEM - PWG
INFO:

Zie blz. 39

HOMMELS HERKENNEN EN TELLEN - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Hof te Coucx, Cannaertstraat 30, Kortrijk
14.00 u.– 16.30 u.
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

ZONDAG 7 JUNI
DAG VAN DE BOERENNATUUR: TYPISCHE
PLATTELANDSVOGELS SPOTTEN - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Boerderij Bayart, Brucqstraat 25, Zwevegem
14.00 u. - 17.00 u.
Yves Debosscher (0478/23 12 33 of yves.
debosscher@gmail.com)

NATUURWANDELING BERGELEN MET BESCHOUWINGEN UIT DE FILOSOFIE - NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15.00 u. - 17.00 u.
Silke Carlier (silkecarlier14@gmail.com)

WANDELING DE GAVERS - THEMA: INSECTEN
- NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Bezoekerscentrum De Gavers, Eikenstraat
131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.
Felix Rodenbach (0473/77 32 34 of
felixrodenbach@hotmail.com)

OPEN TUINDAG VELT - NPKA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Borreberg, Anzegem
13.00 u. - 17.00 u.
Ghislain Depoortere (ghislain.depoortere@gmail.com)

HOMMELWANDELING - BWG
INFO:

Zie blz. 53

FIETS-FOTO-ZOEK-TOCHT - VELTW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Wordt nog gecommuniceerd
14.00 u. - 17.00 u..
Katrien Opsommer (056/53 03 21 of
nieuws.wevelgemmenen@velt.nu)

WOENSDAG 17 JUNI
MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN - MYC
INFO:

VRIJDAG 3 JULI
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT LAUWE
- NPDL

INFO:

Zie blz. 39

BEHEERWERKEN ZWEVEGEM: MAAIBEHEER
BRAEBOS SOUTERRAIN PERCEEL EN BOOMGAARD - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

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

TUINBEZOEK BIJ JOHAN DEBLAERE - VELTH
WAAR:
WANNEER:
INFO:

OC Het Spoor, Harelbeke
13.30 u. - 17.00 u.
Katlyne Dewaele (0472/77 34 68 of
katlyne.dewaele@proximus.be)

MAANDELIJKSE WERKDAG - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Rotersmeers, Rootputstraat, Bissegem
9.00 u. - 12.00 u.
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

ZONDAG 21 JUNI 2020
FIETSTOCHT KALKENSE MEERSEN EN EVOLUTIE SIGMAPLAN - NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Parking Vlaskouter, Vlaskouter, Kuurne
8.00 u. - 18.00 u.
Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be)

GELEIDE WANDELING MANDELHOEK - NPDB
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Natuurreservaat Mandelhoek “schuttershuisje”, Waterstraat 6, Ingelmunster
9.30 u. - 11.30 u.
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

VLINDERS FOTOGRAFEREN - NPA
INFO:

Zie blz. 54

DINSDAG 23 JUNI
CURSUS: ZOMERBLOEIERS (KORTRIJK) - PWG

WERKNAMIDDAG - NPDB

ZATERDAG 13 JUNI
BEHEERWERKEN ZWEVEGEM: MAAIBEHEER
EIKELMUIS BOSJE - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

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

BEHEERWERKEN HET KOEKSKE - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang Koekske, Oudstrijderslaan,
Bavikhove
9.00 u. - 12.00 u.
Stef Boone (0485/10 60 25 of stef.
boone@skynet.be)

ZONDAG 14 JUNI
BEZOEK AGRO-ECOLOGISCH WIJNDOMEIN
HET LIJSTERNEST - NPKA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

WANNEER:
INFO:

Aan de ingang van het domein De Leiekant, Menenstraat 150, Lauwe
15.00 u. - 17.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be)

OP VERKENNING IN DE VALLEI VAN DE KASTEELBEEK SINT-DENIJS - PWG

BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI
MENEN - NPDL
Ingang van het domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be)

WAAR:

Zie www.natuurkoepel.be

INFO:		
Zie blz. 39

WAAR:

WANDELING AAN EN OP HET DOMEIN DE
LEIEKANT, LAUWE - NPDL

ZATERDAG 20 JUNI

VRIJDAG 12 JUNI

WANNEER:
INFO:

ZONDAG 28 JUNI

ZATERDAG 27 JUNI
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Natuurreservaat Mandelhoek “schuttershuisje”, Waterstraat 6, Ingelmunster
13.30 u. - 17.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM
- NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Treinwagon Natuurpunt Waregem, Oude
spoorwegberm, Zulte
8.30 u. - 12.00 u.
Peter Depodt (0472/333.124) of Frederic
Piesschaert (0472/525.974)

BEHEERWERKEN: MAAIBEHEER BRAEBOS
BOOMGAARD - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

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

WAAR:

WANNEER:
INFO:

Domein de Leiekant Lauwe, Menenstraat,
Lauwe. Ter hoogte van het huisnummer
150, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 4 JULI
BEHEERWERKEN: BRAEBOS MAAIBEHEER
KNOTWILGEN - POEL PERCEEL - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

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

ZONDAG 5 JULI
NATUURWANDELING AAN BERGELEN MET
HERKENNING VAN SOORTEN MET BEHULP
VAN SMARTPHONE EN WAARNEMINGEN.
BE - NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15.00 u. - 17.00 u.
Silke Carlier (silkecarlier14@gmail.com)

PLANTENWANDELING IN DE GAVERS I.S.M.
NATUURPUNT GAVERSTREKE - PWG & NPGS
INFO:

Zie blz. 39

GEZINSACTIVITEIT: KLIMAATWANDELING
NPZ
INFO:

Zie blz. 15

POELTJESTOCHT - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Rietput, Rietput 1, Bissegem
13.30 u. - 18.00 u.
Trees De Prest (056/20 05 10 of natuurpuntkortrijk@telenet.be)

VRIJDAG 10 JULI
BEHEERWERKEN GROENGEBIED NOORDKAAI
MENEN - NPDL
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang van het domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be)

ZATERDAG 11 JULI
BEHEERWERKEN BONTE OS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang Bonte Os, Waregemstraat 240,
Deerlijk
9.00 u. - 12.00 u.
Bart Goethals (0477/26 72 23 of bart_
goethals@hotmail.com)

BEHEERWERKEN: MAAIBEHEER – ROND POEL
BRAEBOS - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

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

ZONDAG 12 JULI
BIG JUMP - NPGS
INFO:

Zie www.natuurkoepel.be

DJONI AWARD - VWG
INFO:		
Zie blz. 23

Herrekotstraat 6, Otegem
10.00 u. - 12.00 u.
Yves Vandendriessche (info@natuurpuntanzegem.be)
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Contacteer
info@
natuurkoepel.
be

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

VELT HARELBEKE-KUURNE-WAREGEM
Katlyne Dewaele, Desselgemknokstraat 44, Deerlijk
0472 77 34 68 - katlyne.dewaele@proximus.be

NATUURPUNT DE BUIZERD
Hendrik Debeuf, Bruggestraat 195, Ingelmunster
0475/36 59 55 - hendrik.debeuf@telenet.be

VELT KORTRIJK-ZWEVEGEM
Martin Raepsaet, Oude Bellegemstraat 89,
Zwevegem
0477/40 91 17 - martin.raepsaet@gmail.com

NATUURPUNT DE LEIEMEERSEN
Jozef Bousse, Moeskroenstraat 368, Menen
0476/47 78 31 - voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be

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

NATUURPUNT DE VLASBEK VZW
Jan Vanaverbeke, Kouterstraat 38, Kuurne
0494/35 90 94 - jvanaverbeke@naturalsciences.be
NATUURPUNT GAVERSTREKE
Yann Feryn, Desselgemstraat 75, Deerlijk
0495/21 57 72 - yann@ferynjan.be
NATUURPUNT KORTRIJK
Trees De Prest, Maandagveld 5, Kortrijk
0485/95 87 60 - cats@telenet.be
NATUURPUNT KREKEL ANZEGEM
Griet Couvreur, Blaarhoekstraat 29, Anzegem
0484/02 93 70 - griet.couvreur@scarlet.be
NATUURPUNT WAREGEM
Peter Depodt, Aststraat 35, Waregem
0472/33 31 24 - depodt@scarlet.be
NATUURPUNT WEVELGEM
Patrick Gheysens, Tombroekstraat 40, Gullegem
056/41 77 22 - gheysens.foulon@skynet.be

JNM KORTRIJK
Michiel Soenen, Gustave Tybergheinstraat 6, Menen
0470 59 92 00 - michiel.soenen@gmail.com
JNM LEIEVALLEI
Maaike Van Holderbeke, Zomerstraat 17, Deinze
0494 77 94 55 - Maaike.vanholderbeke@
jnmleievallei.be
JNM ROESELARE
Antoon Verkinderen, Markette 10, Roeselare
0489 41 91 35 - antoon@verkinderen.info

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 2, april - juni 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 Maandag bereikbaar via gsm.
Van dinsdag t.e.m donderdag van 9u-12u en van 13u-16u.
web www.natuurkoepel.be
klimop.flits Voor up-to-date informatie uit de regio: abonneer je op de digitale
nieuwsbrief Klimop.flits. Stuur een mail naar flits@natuurkoepel.be.
facebook www.facebook.com/natuurkoepel
twitter www.twitter.com/natuurkoepel
issuu www.issuu.com/natuurkoepel
rekeningnr. BE45 7755 7540 1189

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk
op de redactie zijn op 1 juni 2020. Het volgende
nummer verschijnt begin juli 2020.
PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Hans Vermeersch - hans@natuurkoepel.be
OPLAGE
6100 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 30 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

59•

NATUUR-WOND E R - WA N D E L IN G E N 2 0 2 0
Het is ondertussen een echte traditie, op het moment dat de lente zich echt aandient start de eerste Natuur-Wonder-Wandeling. Voor het zesde jaar op rij al organiseert Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
opnieuw 6 Natuur-Wonder-Wandelingen in de regio, volgens het vaste concept. Op een rustige ongedwongen
manier de natuur, de trage wegen en het landschap in de regio verkennen en ondertussen bijpraten met andere
natuurliefhebbers, nieuwe Natuurpuntleden en gelijkgezinden. Er wordt niet actief op zoek gegaan, maar elke
soort die onderweg gespot wordt is mooi meegenomen! Afsluiten doen we in café ‘De Boomvalk’, het gezelligste
café van Zuid-West-Vlaanderen.
Woensdag 22 april: Oude Leie-arm Sint-Baafs-Vijve met Frederic Piesschaert
Woensdag 20 mei: Rekkem met Bernard Decock
Woensdag 17 juni: Waarmaarde-Kerkhove met Dirk Libbrecht
Woensdag 8 juli: Otegem met Kristof Waelkens
Woensdag 19 augustus: Preshoekbos kant Lauwe met Roeland Libeer
Woensdag 9 september: Kuurne met Dirk Verhaeghe
Afspraak vanaf 19.15u, de wandeling vertrekt telkens stipt om 19.30u.
De concrete afspraakplaatsen worden gecommuniceerd via
Facebook en de communicatiekanalen van de afdelingen.
Wil je graag een uitnodiging per email ontvangen? Geef een seintje aan peter.callewaert@skynet.be

