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E V E N VO O R STELLEN
/ BRECHT DEMASIÈRES//

Een nieuwe, enthousiaste vrijwilliger op
een dienblaadje, zo kwam Brecht Demasières enkele maanden geleden bij Natuurpunt terecht. Brecht is afkomstig uit het
Gentse en kwam recent in Kortrijk wonen.
Als begeleider bij team Groen van maatwerkbedrijf Constructief komt hij vaak op
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verrassende en verdoken natuurplekjes in
Zuid-West-Vlaanderen, ideaal dus voor
een zoogdierenonderzoeker. Brecht weet
waarover hij spreekt, want in het verleden
deed hij al onderzoek naar dassenburchten in Nederland. Met die achtergrond
blaast Brecht de Zoogdierenwerkgroep
nieuw leven in. Deze werkgroep stond
eventjes op een laag pitje omwille van de
vele andere bezigheden van de vrijwilligers,
maar krijgt dankzij het enthousiasme van
Brecht een nieuwe dynamiek. Er werd al
verschillende keren online vergaderd en
de regionale werking wordt verder uitgebouwd. Verwacht je binnenkort dus aan
nieuws en tal van activiteiten rond zoogdieren. Ondertussen hangen al op heel
wat plaatsen wildcamera’s en lifetraps op
voor hun zoogdierenonderzoek. Geen enkel zoogdier is nog veilig voor dit enthousiasme. Succes Brecht!

OP DE COVER
Het kostte fotograaf Tom Linster vier dagen
om het vertrouwen van dit vosje te winnen
vooraleer het voor de lens wou poseren. En
dat is maar goed ook, buiten schot blijven
is namelijk de boodschap voor deze fel
bejaagde dieren.

Foto: ©Tom Linster
locatie: ergens in
Groot-Kortrijk

E D I TO R I A A L

VOORWOORD KLIMOP
Beste Klimoplezer,
Ik schrijf dit voorwoord vanuit mijn tuin, genietend
van aan en af vliegen van allerhande vogels die
komen drinken en zich wassen in de waterbakjes die
her en der staan. Is dit een beloning voor mijn groene
oase waar ze alle ruimte krijgen? Of zijn ze eerder
wanhopig op zoek naar dat beetje water dat nergens
te vinden is in alweer het vierde record droge jaar op
rij? Dit is dus één van de gezichten van de klimaatverandering waar we al jaren voor waarschuwen. En terwijl wetenschappers nu wekelijks uitleggen hoe ziek
ons watersysteem is, zie ik geen enkele structurele
verandering in het beleid. En met die achtergrond
zijn we dubbel op onze hoede rond enkele grote beleidsdossiers in onze regio die toevallig of niet steeds
rond water draaien: de projecten rond de aanpassingen van de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk,
waar naast schade aan de natuur zowaar een deel
van onze drinkwatervoorziening in het gedrang kan
komen voor dubieus economisch gewin.
Flink lastig om positief te blijven bij zo’n zorgen, zeker
in deze coronatijden waar onze Natuurpuntwerking
compleet werd platgelegd. En toch, onze slogan
“Natuur in de buurt” bleek nog nooit zo actueel zijn.

De straten liepen vol met gezinnen op wandel, op
zoek naar de groene hoekjes in hun eigen omgeving.
De publieke ruimte was nog nooit zo groot. En vaak
kwam men uit bij onze natuurgebieden die als enige
toegankelijk bleven. Het ledenaantal van Natuurpunt
is omhoog geschoten in de voorbije weken.
Wij willen doorgaan op dit élan, en pakken daarom
uit met een nieuw initiatief: we geven begin juli een
nieuwe wandelgids uit met daarin 18 gezinswandelingen in Zuid-West-Vlaanderen. In 2011 deden we dit
ook al eens. Toen was Frans Dejonghe zaliger, één
van onze pioniers in Zwevegem, de drijvende kracht
achter de wandelgids. Er zijn enkele duizenden exemplaren de deur uitgegaan, nu rekenen we op nog veel
meer. De opbrengst van het wandelboek (tegen een
zeer democratisch prijsje aangeboden) zal gaan naar
ons regionaal natuurfonds waarmee we de aankoop
van natuurgebiedjes in de streek ondersteunen.
Zo werken we gestaag verder om onze natuur de
plaats te geven waar ze recht op heeft. En natuurlijk
verwennen we jullie als trouwe Natuurpunters: in
deze Klimop zit een reductiebon voor de wandelgids.
Doen dus en genieten maar van de buitenlucht!
Warme groeten,
Kristina Naeyaert

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

VERSCHILLEN
GEMEENTEN G DE
EVEN
FINANCIËLE O
NDERSTEUNIN
G
BIJ AANKOOP!
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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

ERKEND PARTNER

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

Dé speciaalzaak voor al uw
optische instrumenten

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

WAT J E VA N V I S S E N L E R E N K A N
De lockdownperiode was hard, niet in het minst voor visliefhebbers zoals mijn vriend
Pieterjan. Toen een dijkbreuk bij een Franse suikerraffinaderij op 9 april voor 87 km
aan vissterfte in de Schelde zorgde, was het hek letterlijk en figuurlijk helemaal van
de dam. Er heerste wel korte euforie,want na 100 jaar bleek er opnieuw een Elft in
Vlaamse wateren te zwemmen. Al was het meer drijven, toen ze hem vonden tussen
de andere slachtoffers van bovenstaande ramp. Waar het lief wel helemaal gelukkig
van werd tijdens één van de talloze fietstochten, was die toevallige observatie van
een driedoornige stekelbaars die een liefdesnestje aan het maken was. Gedrag dat bij
zoetwatervissen uniek bij deze soort voorkomt. Ik heb hem de nodige tijd gegeven
dit schouwspel in zich op te nemen(zie titel)...
LIESELOT VERDUYN uit Wevelgem,
noemt zichzelf liever ‘wannabio’ dan biologe. Zet graag de bloemetjes buiten, maar
houdt het doorgaans binnen de perken.

DE GROTE ONTDEKKING
Ja, Corona is een venijnig ding. Het houdt ons aan ons huis gekluisterd. Misschien, als je dit leest, kan je al niet-noodzakelijke verplaatsingen doen, maar
dat was lang verboden. Het huis, de tuin en enkel de nabije omgeving die je
al wandelend of fietsend kon bereiken, meer was ons niet gegund. Maar wat
viel daar al niet te ontdekken? Onder een stralend lentezonnetje zochten
meer mensen dan ooit onze trage wegen op. Dat prachtig patrimonium
aan veldwegeltjes, kerkwegels en landelijke doorsteekjes. Helaas, maar al te
vaak afgesloten door hebberige eigenaars of omgeploegd door kortzichtige
landbouwers. En miskend, want onbelangrijk, door lokale politici. Maar dat
zal nu hopelijk veranderen. Corona heeft ons aangetoond dat die wegjes wél
belangrijk en het beschermen waard zijn. Te veel mensen weten ze nu liggen
en appreciëren ze. Hoop ik.

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.

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

Blauw is de kleur van zee en wolkeloze luchten en fake nieuws als
je iemand blauwe bloempjes op de mouw wilt spelden. Of wat
denk je van een blauwe maandag of van een blauwtje lopen? Maar
wat hou ik van het diepe blauw van korenbloemen, het frêle blauw
van vergeet-me-nietjes, het violetblauw van boshyacinten, het Van
Goghblauw van irissen en het gentiaanblauw van alpine bergweiden.
Bloemen verzachten, bloemen helen.

N AT U U R VA N B I E O E S

ONTDEK DE NATUUR
VAN BIE OES
Elk nadeel heb z’n voordeel. Onder dat mom probeerden we
ook positieve zaken te zien in de coronacrisis. Eén van die positieve zaken is dat heel wat mensen de natuur in hun buurt ontdekken. Ondanks het feit dat we in een sterk verstedelijkte regio
wonen is er nog heel wat leuke natuur in Zuid-West-Vlaanderen
te vinden. Onbekende groene plekjes dicht bij huis en verrassende rustpunten tijdens een fietstocht.
Natuur.koepel deed een oproep naar jullie ontdekkingen. Hieronder een bloemlezing.

↑

Hof Baron Casier in Waregem
© Trude Neirynck

↗

De oude Leiearm tussen Oeselgem
en Zulte, en het park bij kasteel Te
Lake
© Marie Minjauw

→

De Rotersmeers, een stiltegebiedje
langs de Leie richting Bissegem
© Siegfried Desmet

↘ Buurttuin de Zunne, hoek Stasegemsestraat, Passionistenlaan, Kortrijk
© Sebastien Demeulenare
↘↘
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Ecologische grasstrook langs een
trage weg in Kuurne
© Dirk Verhaeghe

BELEID

CORONANATUUR

NOOD AAN MEER NATUUR IN DE REGIO!
Coronanatuur…Het zou zo maar eens het woord van
het jaar kunnen worden dat in de Vandaele verschijnt.
Want één ding is duidelijk, de mensen zochten en
vonden in deze woelige periode troost en rust in de
natuur.
Ik denk dat elke afdeling dit wel zal herkennen, vooral
in de beginperiode werden onze gebiedjes onder de
voet gelopen. Op bepaalde momenten was er zelfs
sprake van overlast, nadat men de provinciale domeinen De Gavers en Bergelen had afgesloten omwille
van de te grote volkstoeloop.
In ‘mijn’ anders zo rustige Wijmelbroek werd het plots
zo druk, zeker in het weekend, dat een veelgehoorde
repliek was dat het er niet meer aangenaam was. Als
natuurfotograaf vloekte ik toch ook wel af en toe eens
toen ik net dat boomblauwtje in focus had en het voor
de zoveelste maal opgeschrikt werd door ‘bruuske’
voorbijgangers. Maar was het dan negatief?
Helemaal niet, heel wat mensen vonden de weg naar
onze groene parel midden in het centrum van Deerlijk.
Sommigen daarvan woonden al jaren in de gemeente,
maar hadden nog nooit van het gebied gehoord. Elke
dag waren er nieuwe ontmoetingen, op veilige afstand,
met mensen die heel enthousiast waren. Velen ervan
zie ik nog elke dag opnieuw, soms met een vluchtige
groet, dan weer met een lange babbel.
Op een dag wandelde ik bijna gelijktijdig met een
ouder, gepensioneerd koppel het gebied binnen. Ik
liet ze voorgaan , met de macrolens op stop ik zowat
elke 3 stappen. Na een dikke 5 minuten waren ze al op
terugweg. “Mja, het is iets en het is ook niets zeker”

zei de man tegen me. Ietwat verbijsterd keek ik hem
aan en vroeg of hij de plas ook gezien had. “Welke
plas?” Degene die je daarjuist voorbij bent gewandeld,
antwoordde ik ironisch.
Ik nam ze mee op sleeptouw, weliswaar met anderhalve meter touw tussen ons in. Ik liet ze eerst de plas
zien, vervolgens enkele groene kikkers op de oever
van één van de sloten terwijl ik hen wat uitleg over de
boomgaard gaf. Om hen daarna de boomblauwtjes,
allereerste vuurjuffers en de weides vol pinkster- en
koekoeksbloemen te laten ontdekken. Toen ze ook de
zanglijster, die al de hele tijd zorgde voor de achtergrondmuziek, van dichtbij konden bewonderen, waren
ze helemaal verknocht. “Dat hadden we anders nooit
op die manier gezien” zei de man, dat komt omdat
men niet meer kijkt, antwoordde ik hem. Nu zie ik ze
enkele keren per week en vaak hebben ze al nieuwe
ontdekkingen gedaan.

MATTIAS FURNIERE

De crisis toonde ook echter pijnlijk duidelijk de nood
aan meer toegankelijke natuur in onze regio. Veel
mensen hebben de weg naar de natuur terug gevonden, maar vaak volstaan de kleine versnipperde groene
oases die wij met zoveel liefde beheren niet. Daarom is
het mijn inziens hét uitgelezen moment om samen de
druk op te voeren. Nu moeten we een krachtig signaal
lanceren naar onze kibbelende overheid. Deze crisis
heeft onze maatschappij samen gebracht, vanuit ons
kot. Willen we terug naar de samenleving zoals voorheen of zullen we effectief zaken anders aanpakken?
Meer tijd en ruimte maken voor natuur? De tijd zal het
uitwijzen.

Wijmelbroek
© Mattias Furniere
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BELEID

NATUURPUNT WIL GEEN
BYPASS-TRACÉ VOOR HET
KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
De Natuurpuntafdelingen uit de Zuid-West-Vlaamse regio
pleiten in een gezamenlijk regionaal standpunt voor een
volledig behoud van de verschillende natuurgebieden in de
buurt van Kortrijk en het kanaal. Volgens de onderzochte
pistes die nu voorliggen wordt de natuur bij de aanpassing
van het kanaal zwaar bedreigd.

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde
met de Leie. De Vlaamse regering heeft plannen
om het kanaal op te waarderen en toegankelijk te
maken voor de grotere schepen, die men na de
Seine-Scheldewerken op de Leie verwacht. We zijn
al lang zeer kritisch over dit project: het ganse project voor de Leie is zeer duur en de economische
rendabiliteit is absoluut niet bewezen. Ze berust
op extrapolaties van vaartrafieken en oude studies
van 20 jaar geleden. Eén ding komt wél steevast
terugkeert in deze studies: de grootste schepen uit
de Vb Klasse die maatgevend zijn voor de aanpassingen aan de Leie en waarvoor een verdieping tot
4,5 meter nodig is naast heel wat bochtaanpassingen, zullen slechts in zeer beperkte mate varen.
De Vlaamse Waterweg zelf gaat uit van minder
dan 10% van de totale trafiek. Wel wordt hiermee
steeds uitgepakt in de externe communicatie,
alsof we vooral dit type schepen zullen zien varen
en vooral zij het vrachtverkeer van de weg zullen
halen, wat dus zeker niet klopt.
Voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk is het verhaal nog
sterker: hier mikt men op aanpassingen voor de
Klasse Va die ook een diepgang nodig hebben van
4,5 meter. In de praktijk zullen die grotere schepen
echter niet verder kunnen varen dan Zwevegem,
omdat het kanaal verder naar de Schelde toe niet
diep genoeg is. De toegelaten diepgang aan de sluis
van Zwevegem is slechts 2,6 meter. De schepen
zullen ook niet met volle lading kunnen varen, omdat de bruggen over het kanaal niet hoog genoeg
zijn. Het rendement van deze vaarwegaanpassing
is dan ook ronduit negatief. Een aanpassing van de
sluis van Zwevegem en de bruggen verhogen voor
een doorvaart naar de Schelde zou de kostprijs
nog veel meer de hoogte injagen.
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Een belangrijk knelpunt voor het Kanaal is dat ook
de huidige verbinding met de Leie moet aangepast
worden. Technisch ziet men daarvoor 2 mogelijkheden, die evenwel telkens de natuur in de buurt
bedreigen: dwars door het Stadsgroen De Venning
en rakend aan het natuurreservaat van de Oude
Leie in Kuurne (‘bypass-scenario’), ofwel rakend
aan het Stadsgroen De Venning en dwars door
het reservaat van de Oude Leie (‘R8-scenario’).
Zowel De Venning als het Oude Leie reservaat zijn
een belangrijk onderdeel van de “Natuur van bie
oes” en herbergen een grote hoeveelheid planten
en dieren, die het in de verstedelijkte omgeving
moeilijk hebben.
Natuurpunt De Vlasbek vzw, Natuurpunt Gaverstreke, Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel
vzw juichen elk initiatief dat vrachtwagens van de
weg haalt toe, maar vragen om een realistische
opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit
betekent rekening houden met de scheepvaart
van de toekomst, en via innovatieve aanpassingen
maximaal gebruik maken van het bestaande tracé
(het ‘rechtdoor tracé’). In de toekomstplannen
worden er dagelijks minder dan 10 momenten
voorzien waarbij schepen elkaar zouden moeten
kruisen. Dit kan via aanleg van wachtzones met
veel minder kosten dan de tracé aanpassingen,
die nu bekeken worden. Op die manier kan de
missing link tussen Leie en Schelde weggewerkt
worden zonder dat een aanslag wordt gepleegd
op de natuurgebieden op de grens van Harelbeke,
Kortrijk en Kuurne. Voor het ecologisch netwerk
dat we realiseren in Zuid-West-Vlaanderen zijn dit
onmisbare stapstenen.
NATUUR.KOEPEL VZW - NATUURPUNT KORTRIJK NATUURPUNT DE VLASBEK VZW - NATUURPUNT
GAVERSTREKE

Meer info: www.natuurkoepel.be/kanaal-bossuit-kortrijk

BELEID

NATUUR ALS
BONDGENOOT OF VIJAND?
De voorbije decennia hebben we met vallen en opstaan geleerd dat de natuur ons zogenaamde “ecosysteemdiensten”
levert. Zij zorgt immers voor drinkbaar water, voor de aanmaak van vruchtbare aarde via verwering van gesteenten of compostering van plantaardig afval, voor de zuivering van de lucht en voor planten die ons voedsel en geneesmiddelen verschaffen. De biosfeer staat in voor de opslag van koolstofdioxide in bossen, bodems en oceanen. Pas de laatste jaren beginnen we
beter te begrijpen hoe moeder natuur ook onze gezondheid beschermt tegen dodelijke virussen. Als die bescherming echter
wegvalt omdat wij ecosystemen ontwrichten, kunnen de gevolgen desastreus zijn. De wereldwijde corona-epidemie is allicht
een laatste schot voor de boeg van ruimteschip Aarde.

Virussen, bacteriën, schimmels en
andere micro-organismen spelen
al bijna 4 miljard jaar een cruciale
rol in de biogeochemische cycli van
het leven op aarde. Doorgaans zijn
ze ongevaarlijk en maken tal van
levensprocessen mogelijk. Denken
we maar aan het menselijk microbioom dat ons gezond houdt of aan
de symbiose tussen bodemschimmels en bomen.
Potentieel schadelijke virussen
hebben zich doorheen de evolutie
van het leven op aarde ontwikkeld
in een zeker evenwicht met hun
gastheren. Ze hadden er immers
belang bij om hun gastheerpopulatie minstens voor een deel in stand
te houden. Zijn gastheer helemaal
uitroeien zou immers ook het einde van het virus betekenen. Echter,
wanneer een virus muteert en zo in
staat is om een nieuw organisme te
infecteren, gaat dat evenwicht verloren. De sterftecijfers bij de nieuw
geïnfecteerde soort zullen aanvankelijk hoog zijn, totdat er zich een
nieuw evenwicht instelt. Dergelijke
processen vragen echter veel tijd in
normale omstandigheden.

ONGEZIENE IMPACT
De passage van pathogene, ziekteverwekkende micro-organismen
naar een andere soort blijkt echter
te versnellen door de voortschrijdende vernieling of drastische wijziging van ecosystemen. Zo ontsluit
de mens voorheen ontoegankelijke
gebieden om er aan houtkap,
mijnbouw of landbouw te doen.
Of hij zet met een stuwdam een
complete riviervallei onder water,
of rooit bossen om er plantages
aan te leggen.
‘Ongezien’, zo typeerde het
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services (IPBES) de
huidige toestand van de mondiale
biodiversiteit en de ecosysteemdiensten. Deze minder bekende
tweelingbroer van het VN-klimaatpanel (IPCC) stelde vorig jaar
dat 75% van de landecosystemen
en 66% van het mariene milieu
zo ingrijpend veranderd zijn, dat
er minstens een miljoen dier- en
plantensoorten met uitsterven
bedreigd zijn.

CHRIS DUTRY

Zo groot is de impact van bijna
acht miljard mensen op de planeet
dat vandaag ongeveer de helft
van de oorspronkelijke boreale,
gematigde en tropische bossen
verdwenen zijn. Voor het begin van
de landbouw zouden er nog 6.000
miljard bomen op aarde gestaan
hebben. Zowat de helft van alle
ijsvrije landoppervlakte – Antarctica
dus niet meegerekend – is vandaag
omgezet in akkers en graslanden.
Ruim 800.000 stuwdammen beletten de vrije loop van zowat twee
op drie van alle rivieren en stromen
op aarde.
Geen wonder dat er vandaag meer
en meer gesproken wordt over het
‘Antropoceen’, een nieuw geologisch tijdperk dat het ‘Holoceen’
afsluit, omdat de impact van de
mensheid zich nu op planetaire
schaal laat gelden. Ook ‘rewilding’
is zo’n nieuw begrip. Daarmee pleiten biologen en ecologen voor een
radicaal herstel van ‘wilde’ natuur.
Sommigen, zoals de bekende Amerikaanse bioloog Edward O.Wilson
pleit er zelfs voor om de helft van
de planeet terug aan de natuur te
geven.
Anderzijds bevorderen de nieuwe,
artificiële stedelijke habitats met
weinig biodiversiteit en hoge bevolkingsdichtheid, de verspreiding
van virussen onder de mensen.
Samen met een geglobaliseerde
economie die mensen en goederen
binnen 24 uur van het ene naar
het andere continent verhuist. Zo
vloog een vrouw vanuit Milaan via
een paar tussenstops naar de stad
Oruro, bijna 4.000 meter hoog
in de Boliviaanse Andes. Binnen
enkele dagen sloten de scholen en
de markten van deze 300.000 inwoners tellende stad. Er zijn echter
slechts een tiental bedden voor
intensieve zorgen aanwezig. En vier
gespecialiseerde artsen…
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↑↑ Grote hoefijzerneus
© Hugo Willocx
↑Ontbossing
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ZOÖNOSEN
Als in grootstedelijke omgevingen veel levende wilde dieren als
voedsel worden verhandeld op
zgn. wet markets, dan is er een
ideale omgeving gecreëerd voor de
verspreiding van virussen. Hier vinden veel zgn. zoönosen, ziekten die
door dieren worden overgebracht,
hun oorsprong.
Wetenschappers vinden steeds
meer aanwijzingen dat de verandering en vernietiging van natuurlijke
habitats voor minstens de helft
van de nieuwe zoönosen verantwoordelijk zijn. Driekwart van de
vandaag bekende ziekten hebben
hun oorsprong in dieren en 60%

van de ‘nieuwe’ ziekten werden
door menselijk contact met wilde
dieren opgelopen. Doorgaans bij
het slachten of eten van dit wild.
Zoönosen maken elk jaar een
miljard mensen ziek en zorgen
voor miljoenen doden. Daar komt
vaak een hoge financiële kost bij
kijken. Zo kostte de SARS-epidemie
van 2002 die in China ongeveer
9.000 mensen trof, de wereldwijde economie tussen 30 à 50
miljard dollar. Dat Severe Acute
Respiratory Syndrome (=ernstig
acuut ademhalingsprobleem) was
veroorzaakt door een virus dat
vanuit vleermuizen de sprong had
gemaakt naar civetkatten, die op
hun beurt mensen besmet hadden.

In het geval van de meest recente
Covid 19-epidemie is het virus opnieuw vanuit vleermuizen via een
tussengastheer naar de mens verhuisd. Eerst werd een schubdier, de
pangolin, als zondebok aangeduid,
maar dat wordt nu betwijfeld.
Dichter bij ons is dat mechanisme
van natuurvernietiging en toenemende ziektedruk door virussen of
bacteriën evengoed aan het werk.
Zo werd vastgesteld dat de ziekte
van Lyme in de voorbije decennia
sterk is toegenomen. De bacterie
Borrelia burgdorferi besmet teken
die ze daarna overdragen op de
pels van dieren en de huid van
mensen. Daarbij is het risico op
een ziekmakende tekenbeet beduidend hoger in kleine bosgebieden
– minder dan twee hectare – die
gekenmerkt worden door lage
biodiversiteit en sterk gefragmenteerde habitats. Meer dan 40%
van ziektekiemen die door teken
worden overgedragen, werden
trouwens pas ontdekt in de laatste
twintig jaar.
Het beruchte Hantavirus dat
vooral via kleine knaagdieren wordt
verspreid, kan mensen besmetten
door contact met hun urine of
uitwerpselen. Wie besmet wordt,
kan een ernstige longaandoening
ontwikkelen met een sterftekans
van 1 op 3. Onderzoekers hebben
ook hier vastgesteld dat in gebieden waar er een hoge soorten verscheidenheid aan knaagdieren was,
het aantal dragers van het Hanta-virus beperkt bleef. Waardoor
ook het besmettingsrisico voor de
mens daar minder groot was.

HOLISTISCHE KIJK OP
GEZONDHEID
Het afgelopen decennium hebben
verschillende VN-organisaties zoals
de WHO, FAO en de World Organisation for Animal Health (OIE)
het concept van ‘One Health’
omarmd. Ze stellen dat menselijke
gezondheid nauw verbonden is
met de gezondheid van de dieren
en van het milieu dat we met hen
delen. Dat holistische concept van
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gezondheid heeft geleid tot nieuwe
inzichten in hoe meer biodiversiteit
de kans op uitbraken van pan-epidemieën kan verminderen.
Zoals het fenomeen van het
‘verdunningseffect’, dat beschrijft
hoe in een ecosysteem met veel
potentiële gastheren voor virussen
of andere micro-organismen,
een ziekteverwekkend organisme
moeilijker een passende gastheer
kan vinden om zich te reproduceren en van daaruit naar een andere
drager te verhuizen. Ziektekiemen
lopen hier meer risico om in een
‘ongeschikte’ gastheer terecht te
komen. Die laatste wordt dan een
soort ‘ecologische val’ voor het pathogene organisme of zijn drager.
Dergelijk dilution effect zou kunnen
verklaren waarom de overdracht

van malaria door muggen in sommige regio’s van het Amazone-gebied minder groot is.
Een ander effect dat de link tussen
biodiversiteit en de uitbraak van
pandemieën verheldert, is dat van
‘co-evolutie’. Wanneer we habitats
vernietigen, zullen de overblijvende
bosfragmenten zich als eilanden
gedragen, waarbinnen de evolutie
vaak versnelt. Micro-organismen
kunnen zich dan sneller aanpassen
zodat ze vanuit dieren de oversprong kunnen maken naar mensen
en zo een epidemie op gang
brengen.
Deze pandemie van het nieuwe
corona-virus was al geruime
tijd voorspeld door professor
Andrew Cunningham van de
Zoological Society of London.

Zijn in 2007 verschenen studie van
de SARS-uitbraak (2002-2003)
besloot immers met een duidelijke
waarschuwing: “De aanwezigheid
van een groot reservoir van aan
SARS-CoV verwante virussen in
hoefijzervleermuizen, samen met
de culinaire gewoonte van het eten
van exotische dieren in Zuid-China,
is een tijdbom.”
Het is evenmin toevallig dat de VN
dit nieuwe decennium de opdracht meegaf om ecosystemen te
herstellen. Dat is een uitdaging die
we samen met die van de klimaatverandering onverwijld moeten
aanpakken. Anders riskeren we
straks misschien alleen nog dode
bomen te mogen knuffelen…

Bronnen:
- Ecosystem destruction and
the rise of pandemics. Protect
human health by preserving
biodiversity, Isabella Pratesi et al.,
WWF Italy, March 2020
- Global Assessment Report
on Biodiversity and Ecosystem
Services, IPBES, 2019
- De halve aarde. Het gevecht
om leven van onze planeet,
Edward O. Wilson, 2016
- https://www.decadeonrestauration.org (VN-decennium voor
het herstel van ecosystemen)

Stuwdam
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EERSTE BELGISCHE KASWONING STAAT IN REKKEM
MAARTEN TAVERNIER

Wist je dat in onze regio de eerste bio-ecologische Belgische
kaswoning gebouwd werd? Wellicht niet. U kon het eind
2018 in de kranten lezen. Dat prikkelde onze nieuwsgierigheid en we hopen de uwe ook. Het duurde even voordat
uw Klimop-redacteur zich kon inschrijven voor een (gratis!)
bezoek, want de beschikbare plaatsen zijn snel besproken.
Maar het is zeker een aanrader.
Eerst en vooral duidelijk maken:
wat is een kaswoning? Het is
eenvoudig gezegd een woning
(houtskeletbouw, in dit geval) die
in een soort van serre staat. Een
woning met een dubbele huid dus,
waarbij de buitenhuis – de glazen
kas – een microklimaat vormt
rond de woning en/of kantoorruimte.
Architect Koen Vandewalle en
Samia Wielfaert bouwden dit
prototype om er zelf in te gaan
wonen en werken, en natuurlijk ook om als visitekaartje dienst te doen. Want het is de bedoeling dat dit de
start is van vele kaswoningprojecten in het hele land.
Koen en Samia runnen samen het architectenbureau
Kaseco. Bij de rondleiding ontfermt Koen zich vooral
over het technische luik, Samia houdt zich vooral bezig
met het luik ‘beleving’. Duidelijk gepassioneerd weiden
ze ons in in het concept van de woning.
Koen: ‘Uniek aan dit type woning is dat het de ambitie
heeft om volledig autonoom te zijn, dus niet aangesloten op het water-, gas- of elektriciteitsnet. Voorlopig
lukt het nog niet om het in de winter zonder elektriciteitsaansluiting te doen, maar we zoeken verder naar
oplossingen om dit mogelijk te maken. Binnenin is
alles gebouwd met bio-ecologische en recycleerbare
materialen zodat het bij een eventuele afbraak volledig
kan gerecupereerd worden. Het wordt dus gebouwd
volgens het cradle-to-cradle principe.’
Samia: ‘Het is inderdaad niet alleen belangrijk dat de
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woning ecologisch is, dat mag niet ten koste gaan van
het wooncomfort. Wij wonen hier nu al meer dan een
jaar met een nieuw samengesteld gezin van 7 personen, en we kunnen ons al niet meer voorstellen dat we
weer in een ‘normale’ woning zouden moeten wonen.
De ‘buiten’ruimte in de serre zorgt dat je het jaarrond
leeft op het ritme van de seizoenen. Het vormt een
verlengde van de woning, zodat je ook meer ruimte
ter beschikking hebt dan in een klassieke woning. We
hoeven bvb. niet buiten te komen om verse kruiden
te plukken voor in de keuken. Of druiven, die meteen
dienst doen als zonwerking.’
Klimop: Hoe zorgen jullie ervoor dat de woning
(bijna) geen nutsvoorzieningen nodig heeft?
Koen: ‘Wij vangen het regenwater dat op het glazen
dak valt op, het gaat door een rietveld en wordt verzameld in één van de drie regenwaterputten van 20.000
liter. Het wordt gezuiverd tot drinkbaar water. Zelfs
bij de extreem droge zomer van vorig jaar hadden
we voldoende water, en mocht dit een probleem zijn
hebben we nog een boorput die water opneemt uit
onze zwemvijver.
Elektriciteit wordt geproduceerd door de zonnepanelen die ingewerkt zijn in het dak. De productie wordt
opgeslagen in de zoutwaterbatterijen in de kelder.
Zoals al gezegd, merken we dat de zonnepanelen
in de winter niet voldoende produceren om met de
batterijen aan onze energiebehoefte kunnen voldoen.
Het was de bedoeling om enkel het eerste jaar aan te
sluiten op het elektriciteitsnet om zo de capaciteit van
de batterijen te kunnen bepalen, maar we zijn dus nog
niet afgekoppeld.
Verwarming is eigenlijk minimaal nodig omdat de serre
zorgt voor een microklimaat waar het nooit echt
koud wordt. Voor de kenners: we halen een E-peil
van 7 en op vlak van isolatie een K-waarde van 24. De
lucht-luchtwarmtepomp die als verwarming gebruikt
wordt, staat boven op het dak van de woning, waar
de omstandigheden optimaal zijn voor een zo groot
mogelijk rendement. De woning is voorzien van een
ventilatiesysteem dat de warmte recupereert (type D).
In de serre wordt verse lucht aangezogen van onder
de grond, waardoor deze in de winter al warmer is
dan de buitenlucht en in de zomer koeler. Dan helpt
dit tegen het aanpakken van het risico op oververhitting. Hiervoor zijn er ook 3 grote schuifdeuren, en
dakvensters die automatisch open kunnen.
Samia: ‘We tonen zo aan dat het mogelijk is, en
zoals gezegd, met hetzelfde wooncomfort als in een
klassieke woning. Ik ben degene die er op staat om
zekerheid in te bouwen in het concept. Ik wil geen
kou lijden in de badkamer in de winter en daarom is
er vloerverwarming voorzien. Je kan immers achteraf
geen zo’n structurele ingrepen meer doen, eens de
woning er staat. Blijkt het een overbodige investering,
des te beter, maar dan is er tenminste geen risico
dat het onvoldoende werkt. Vergeet niet dat dit een
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onderzoeksproject is, het staat hier vol met metertjes
van o.a. universiteiten, die de eigenschappen van de
woning opvolgen. Het is de bedoeling om van dit voorbeeldproject te leren voor komende projecten.’
Klimop: En wat kost zoiets?
Koen: ‘De bouw- en gebruikskost samen is zeker niet
duurder dan een traditionele woning. De investering is
wat groter, de gebruikskost een pak lager. Ik becijferde
vooraf dat een traditionele woning van zo’n 200.000
euro na 35 jaar zo’n 305.000 euro gekost heeft. Een
kaswoning van dezelfde omvang zou zo’n 250.000
euro aan investeringen kosten, maar zou na dezelfde periode amper 263.000 aan totale gebruikskost
bedragen. In de praktijk merken we ondertussen dat
de gebruikskosten nog lager zijn dan vooraf berekend.
De bepalende factor is hier de grootte van de serre.
Een aantal technieken en sturingen hebben een vaste
kostprijs, ongeacht de grootte van de serre. Hoe
kleiner die dus is, hoe groter dit verhoudingsgewijs
weegt op de totale kostprijs. In een project waar we
4 woningen in een gemeenschappelijke serre zetten,
zal de kostprijs van deze woningen zelfs niet hoger zijn
dan een traditionele bouw.´
Samia: ‘Het concept van de serre zorgt er ook voor
dat de afwerking van de woning zelf minder complex
en dus goedkoper is. Waar een normale woning
perfect waterdicht moet zijn, zorgt onze serre ervoor
dat de woning sowieso in het droge staat. Zo’n serre is
industriebouw, daarvoor worden materialen gebruikt

die ook in de landbouw gebruikelijk zijn. We zochten
ook naar goedkope materialen die soms voor andere
doeleinden bedoeld zijn. De terrastegels in de serre
worden bvb. normaal gebruikt als vrachtwagenvloeren.
De meeste hernieuwbare materialen zijn warme materialen, op die manier wordt met eenvoudige middelen
een aangename leef- en werksfeer gecreëerd.’
Klimop: De eerste kaswoning wordt de start van
velen?
Koen: ‘Dat is natuurlijk de bedoeling. En dezelfde
principes kunnen gebruikt worden voor vele situaties.
Wij zijn hier uitgegaan van een verkrotte woning die
helemaal gesloopt werd om een nieuwe, vrijstaande
woning te bouwen. Maar er zijn projecten lopende
voor aanbouw aan bestaande panden, een renovatie
van een rijwoning die een semi-kaswoning wordt, een
bedrijfsgebouw, tot projecten voor sociale huisvesting.
Vanuit dezelfde principes zijn dus veel uiteenlopende
concepten mogelijk.
Klimop: Veel succes, mijn eigen verbouwingen zijn
er 10 jaar te vroeg gekomen…
Wil je meer info? Op www.kaseco.plus vind je uitgebreide
informatie over het project in Rekkem en heel wat achtergrondinformatie. De live openkasdagen zijn momenteel
opgeschort, maar van coronatijd werd gebruik gemaakt om
een rondleiding te filmen en er worden webinars georganiseerd. Inschrijven via de website.
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Gespot!
JOKE LIBBRECHT

Op soortenjacht met Obsidentify
Lieve lezertjes, ik geef het toe: ik kan amper het verschil zien tussen een mees en een mus.
Maar ik ben wel gebeten om te weten, en alhoewel ik graag op speurtocht ga in boeken,
bestaat er iets gemakkelijkers: de Natuurpunt-app Obsidentify.

Weet jij ook graag waar je nu precies naar zit te kijken?
Volg dan de stapjes hieronder, en je kan er zo mee aan de slag!

Stap 1
Veel heb je niet nodig: een smartphone, als je die zelf hebt,
of een behulpzame mama/papa die hun telefoon even willen
uitlenen. Twijfelen ze een beetje, zeg dan maar dat het van
Groot Wetenschappelijk Belang is.
Ga naar Google Play (Android) of de Apple App Store (iOS).
Daar kan je Obsidentify downloaden. Even opmerken: als
je wilt dat Obsidentify in het Nederlands werkt, dan moet de
taal van je telefoon ook Nederlands zijn. In de app zelf kan
je de taal niet aanpassen. Geef de app, na het downloaden,
toegang tot de foto’s op je toestel.

Stap 2

Testen maar! Neem een foto van een dier, bloem,
plant of paddenstoel, of kies een foto die je al eerder had
gemaakt. Tik op de blauwe knop (voor extra effect: doe hier
een overtuigende ninja-karatemove bij terwijl je ‘Obsidentify!’ roept) en je ziet meteen het resultaat verschijnen. Hiervoor heb je verbinding nodig met het internet. De app zit er
meestal boenk op met de juiste soortnaam, al kan hij zich bij
zeldzamere wezens zoals je kleine zusje of knuffelpanda al
eens vergissen.
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Stap 3

Hoeft niet, maar kan wel: voor het Groot Wetenschappelijk Belang kan je jouw gevonden soorten
.
rechtstreeks posten op www.waarnemingen.be
wens
(trou
g
Je hebt er wel een account voor nodi
ook als je meer dan 10 dingen per dag wil ‘obsidenje
tifyen’). Heb je dat niet, maar wil je er graag éént
voor
op
t
snoe
e
aanmaken? Zet dan je meest lieflijk
mama/papa en doorloop even de registratie met
hen.

Stap 4

Ga op onderz
oek uit! De zo
mer is
een ideaal mom
ent om eens gr
o
ndig
op Expeditie A
chtertuin te ga
an. Of
Expeditie Straat
hoek. Of Expe
ditie
Stiekem-bij-de-b
uren-gaan-kijken
. Je
snapt me wel.
Veel plezier met
jullie
ontdekkingen!

Wist je dat
… mijn nieuwste huisdier blijkbaar
een komkommerspin is?
… de app zo’n slimmerd is dat hij wel bijna
14.000 soorten uit de Benelux kan herkennen?
… alle beetjes helpen op waarnemingen.be?
Niet enkel speciale soorten zijn van belang,
ook die kraai of dat boterbloempje kan je
posten.

Komkom
m

erspin ©

Wim De
cle

rcq

… je alle info ook terugvindt op https://bit.ly/
natuurkids_obsidentify?
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VOLG E E N OPLEIDING

NATU U R MANAG E MEN T
IN BLENDED LEREN .
•
•
•
•

Leer online, waar en wanneer je wil
In groep, met persoonlijke begeleiding
Aangevuld met live webinars
En drie boeiende excursies in Vlaamse topnatuur.

OP JOUW TEMPO NAAR EEN

CARRIÈRE

IN DE

NATUURSECTOR!

© Inverde

Surf naar Inverde.be/Natuurmanagement-Blended
en word #TRAINED BY INVERDE

GROOT HANDBOEK GENEESKRACHTIGE PLANTEN
door Dr. Geert Verhelst

NATUURLIJK WEGWIJS

GROOT HANDBOEK
GENEESKRACHTIGE PLANTEN
ieuw

Opn

!

aar
rijgb

verk

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

EIGENWIJS

EEN SAPPIG STUKJE
‘Hoe lang ga je het deze keer volhouden?’
De vraag van het thuisfront is niet kwaad bedoeld,
maar wel realistisch. Sinds het begin van de lockdown
in maart heb ik me voorgenomen om zoveel mogelijk
plantaardig te eten, om verschillende redenen. Principieel, ja, om kritisch te zijn tegenover de massaproductie
van vlees en andere dierlijke producten. Al zeker na
het zien van documentaires als Cowspiracy en What
the health: geen aanrader als je zorgeloos wilt blijven
genieten van een sappig varkensribbetje. Naast die
kritische reflex probeerde mijn eigen systeem me ook
al een hele tijd iets duidelijk te maken - intolerante
reacties en een letterlijk buikgevoel dat niet goed zat.
Laat dat nu net de twee redenen zijn die Nathalie Meskens aanhaalt in haar boek Plan Vegan (Borgerhoff &
Lamberigts, 2019), om de overstap te maken naar een
plantaardige levensstijl. Al geeft ze zonder verpinken
toe dat ze heel af en toe nog eens een stukje vis durft
te eten - vegan Facebook zou haar rauw lusten!
Een beter excuus om het al op voorhand niet te lang
uit te houden, kan ik me niet wensen. Als la Meskens
mag vreemdgaan en het dan nog zwart op wit mag zetten, dan gewonere stervelingen toch zeker ook? Ik heb
namelijk geen al te beste reputatie als het op diëten
aankomt. Het woord op zich staat me tegen, omdat
het sowieso inhoudt dat je iets niet mag. Iets verbieden
maakt doorgaans weinig indruk op me, wel integendeel. Concrete voorbeelden? Twee weken zonder
koffie (niet gelukt), tien dagen zonder suiker (gezwicht
op dag 7), een maand zonder brood (neen).
Maar ik moet zeggen, deze keer lukt het wonderwel.
Mijn systeem voelt zich prettiger, maar ik heb mij
vooral weer wat meer leren jeunen in de keuken. Dat
was meestal al zo, maar het was een heuse openbaring
hoe creatief en veelzijdig je kan zijn met plantaardig
eten. Oké, niet alle eigen experimenten waren een
doorslaand succes (de ‘bechamel’ die niet pakte, het
bananenbrood met baksteenallures). In de supermarkt
en zeker in biowinkels vind je anno 2020 een behoorlijk aanbod, al is het wat zoeken naar het voedzaamste
spul. Vóór het plantaardige gedoe probeerde ik al zo
weinig mogelijk overbewerkte dingen in te slaan. Daarom griezel ik een beetje van ‘stuckjes’ of ‘speckjes’ in
het vegetarische schap, of neongele kaas zonder kaas.
Het is een speurtocht, maar wel een boeiende.

Op internet vind je de ene heerlijkheid na de andere,
zelfs dichterbij dan je denkt (zie kaderstukje). Ook voor
lekkere dessertjes en snoeperijen - iets wat ik, naast
ademen en zo, redelijk levensbelangrijk vind - moet
een mens niet sukkelen in plantenland. Heel veel
‘gewone’ gerechtjes hebben intussen een veganistische
tegenhanger: chocolademousse, cheesecake, truffels,
crumble… Uitgetest en goed bevonden.
En de kroost? Die eet af en toe mee, maar niet elke
dag - ik laat hen liever zelf beslissen als ze wat ouder
zijn. Uitleggen heeft momenteel maar in beperkte
mate zin: de oudste heeft ook een gezonde kritische
reflex meegekregen, maar gebruikt die strategisch voor
alles wat er te groen uitziet op zijn bord. De kleinste
vindt dat plantaardige gedoe wel interessant, maar laat
ons eerlijk zijn, dat vindt ze ook van moddertaart en
grassprietjessoep. Voorlopig doen we gewoon rustig
verder zoals we bezig zijn..

JOKE LIBBRECHT

Maar. Er is een maar. Twee, eigenlijk: parmezaan en
honing. De gedachte om zonder die twee door het
leven te moeten gaan, lijkt me haast ondraaglijker dan
nòg enkele maanden lockdown te moeten uitzitten.
Wat is thee met citroen zonder honing erbij? Wat
moet je aanvangen als risotto met champignons en
parmezaan (en een goeie schelle boerenboter) je
eerste keuze als laatste avondmaal is? Ik heb mezelf
weer iets aangedaan, zo te zien… Als er flexitariërs
zijn uitgevonden, kan een flexanist misschien ook een
dingetje worden?
ZELF ZIN GEKREGEN IN MEER PLANTAARDIG?
Neem dan zeker een kijkje op de websites van deze organisaties:
- EVA vzw: EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief ) wil het grote publiek
informeren over de voordelen van lekker en gezond vegetarisch/
veganistisch eten. Hier vind je een schat aan recepten en informatie
over veganisme. (evavzw.be)
- Be Vegan: de Belgische Veganismevereniging. Zij bieden o.a. een
handig overzicht van de lekkerste vegan adresjes in verschillende regio’s, waaronder Kortrijk. (bevegan.be/nl/vegan-kortrijk-be-vegans-hotspotguide)
- Try vegan: initiatief van EVA vzw en Be Vegan samen, dat campagne
voert om 1 maand vegan te proberen. Je vindt ook hier veel inspiratie
voor haalbare recepten. (tryvegan.be)

© Anke Loodts
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W I L D VA N N AT U U R

PARADIJSELIJKE NATUUR, DUIZELINGWEKKENDE DIVERSITEIT
ERIK COOMAN

VLINDERS
Van alle levende wezens zijn de insecten het meest bedreigd
en staan ze het dichtst bij massale uitroeiing. Het lugubere
bewijs merk je tijdens een autorit in volle zomer, als je voorruit
schoon blijft. Kevers en vlinders, twee van de grootste groepen
insecten, hebben het zwaar te pakken. En laat nu net vlinders
behoren tot de meest aaibare soorten. Onweerstaanbaar voor
jong en oud. Hun levenscyclus, de hele vlinderecologie tout
court, zijn fascinerend en nog niet helemaal doorgrond. De
symbolische en culturele impact is verreikend. In de kunsten
zijn vlinders niet weg te denken, van oude meesters tot
chansonniers.

DAG- ÉN NACHTVLINDERS
Dagvlinders hoef je nog nauwelijks voor te stellen.
Atalanta’s, dagpauwogen, koninginnenpages, … ze
staan op ons netvlies gebrand, en veel mensen die niet
bepaald grote natuurliefhebber zijn, kunnen er best veel
over vertellen. Nachtvlinders daarentegen zijn een heel
onderschatte groep. Die is veel soortenrijker, en ook de
moeite waard. Maar ja, ze hebben nog altijd de perceptie
tegen. We associëren ze met motten, die het op onze
garderobe hebben gemunt. We motten ze niet! En toch,
deze nachtdiertjes zijn een immense groep die ’s nachts
actief op zoek gaan naar nectar, en een onvoorstelbare
rol hebben in de bestuiving en het totale voedselnetwerk
(ondermeer als prooi voor vleermuizen).

IMAGO BUILDING
Voor je imago moet je wat over hebben. Vlinders kunnen erover meespreken. Voor ze dit volwassen (imago)
stadium bereiken, zijn ze doorheen drie stadia gegaan,
met vaak spectaculaire gedaantewisselingen (metamorfoses). Uit een minuscuul eitje ontwikkelt zich een rups die
dan gaat verpoppen, wat dan resulteert in een volwassen
vlinder. In die eindfase zijn vlinders het best gekend en
geliefd. Van rupsen is geweten dat ze enorm veel (vr)
eten, dat ze vaak aan het eind van hun rupsbestaan
duizenden keren groter en zwaarder zijn dan een rupsje
dat net uit het ei is gekropen. Rupsen vervellen dan ook
meermaals. Je zou voor minder! Ze groeien zo uit hun
kleren, zouden huismoeders zeggen. Al die opgeslagen
energie moet de evolutie naar pop en imago mogelijk
maken. En bovendien, een volwassen vlinder eet nog
nauwelijks. Zowat alles wat het diertje nodig heeft
(vliegen, partner zoeken, zich voortplanten) heeft het als
rups bij elkaar gegeten.

GEEN POP, MAAR PURE
ROCK-’N-ROLL
De metamorfose in het popstadium is effenaf wonderlijk.
Bij de verpopping en ontpopping, en dan vooral de zichtbare aspecten, kunnen we nog volgen. Maar wat zich in-
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tern afspeelt, de chemische en de biologische processen,
daar moeten wij passen. Trouwens, nu pas wordt door
wetenschappers precies in kaart gebracht en beschreven
wat daar gebeurt. Soms start de chemische ontmanteling
van de rups meteen na de verpopping; soms overwintert
of overzomert de rups vooraleer dit proces aanvangt.
Wat daarna nog overblijft, ontwikkelt, vanuit embryonale
celdeling tot het imago: vleugels, ogen, antennes, roltong,
vliegspieren, poten. Het magische van de metamorfose
ligt voor de wetenschappers vooral in de controle over
de vorming van de verschillende eigenschappen. Er is
vakliteratuur beschikbaar, maar of je dat verteerbaar en
laagdrempelig uitgelegd krijgt?

DE DRIE V’S VAN VLINDER
VOEDSEL
Zorg voor bloeiende planten en bomen, als bron van
nectar en stuifmeel. Zorg voor de nodige waardplanten
(vb. lang gras en brandnetel).
VEILIGHEID
Vorstvrije plekjes voor overwinterende vlinders (houtschuurtje, rommelhoekje). Beschutting ook om zich te
kunnen opwarmen in de zon, of om te schuilen tot het
weer beter wordt.
VOORTPLANTING
Zonder voortplanting, geen nieuwe generaties. In 2019
was dit pijnlijk duidelijk door de dramatische terugval
van de dagpauwoog, als gevolg van de droge zomer van
2018. Er was toen geen voedselaanbod meer omdat
de brandnetels er verdroogd bij stonden. Meer info en
tips voor meer vlinders in je tuin: www.natuurpunt.be/
vlinders-je-tuin

WEETJES
WATERAFSTOTEND
De vleugels van vlinders dienen niet alleen om te vliegen;
ze stoten ook water af. Die vleugels hebben vouwen en
een vetlaagje en die stoten waterdruppels zelfs sneller af
dan het fameuze lotusblad, dat als extreem hydrofoob
bekend staat. Dat is wetenschappers in de luchtvaartsector al langer opgevallen: ze kunnen er bijvoorbeeld uit
leren om ijsvorming op vleugels tegen te gaan.
WEERSVOORSPELLINGEN
We zijn verknocht aan weersvoorspellingen. Helaas zijn
voorspellingen op lange termijn niet erg betrouwbaar.
Om te illustreren dat het minste en geringste wat zich
voordoet enorme gevolgen kan hebben, is er een mooie
metafoor bedacht, het vlindereffect: de vlinder die in het

W I L D VA N N AT U U R

Amazonegebied even met zijn vleugels beweegt, en finaal
een storm in West-Europa veroorzaakt. Een kort-doorde-bocht boutade, maar toch zou het vlindereffect een
belangrijk element zijn in de chaostheorie.

WILDE-TAALTUIN
De oorsprong van het woord vlinder zou van het Oud-Germaanse woord fifaldroon komen. Fifaldroon werd later
fifladder, en werd verder vereenvoudigd tot flidder, flinter
en zo vlinder.
ENGELS:
Butterfly – sommige bronnen verwijzen naar het Oudnederlandse boterschijte. Dat zijn (jawel) de boterachtige
uitwerpselen van het dier. Merkwaardig, want ja, zo’n
volwassen dier, weten we ondertussen, eet nauwelijks.
Andere verwijzen naar het oude geloof dat de diertjes melk
en boter stalen (zie ook verder).
SPAANS:
Mariposa – komt van mari, een afgekorte vorm van Maria,
en posa, de imperatief van posar (poseren, model staan).
Prachtig woord, toch?
DUITS:
Schmetterling– komt van Schmetten, een Oud-Saksisch
woord dat ontleend is aan het Tsjechische smetana (melk
of room). Volgens een Germaanse volkslegende toverden
heksen zichzelf om tot vlinders om melk en room te kunnen stelen bij de boeren. Een vlinder werd er vroeger ook
Milchdieb of melkdief genoemd. Schmetterling… proef dit
woord op je tong.

DE MUZEN
Talloos zijn de gedichten, ook door de allergrootsten,
zoals Goethe en Heinrich Heine. Die laatste dichtte “der
Schmetterling ist in die Rose verliebt” (de vlinder is verliefd
op de roos). De relatie tussen vlinders en rozen is niet vanzelfsprekend. Een volgevreten rupsje dat zich verplaatst op
de stekelige stengels van rozen om zich te verpoppen, dat is
een hachelijke onderneming. Het kan wel in enkele gevallen
van nachtvlinders en bepaalde soorten rozen.
Ook in de muziek is de vlinder een geliefkoosd thema. In
het lichtere genre is er bijvoorbeeld, uit mijn jongensjaren, die onverbiddelijke meezinger “Butterfly” van Danyel
Gérard uit 1971 en dan het prachtige “Verdronken vlinder”
van Boudewijn de Groot op tekst van Lennart Nijgh, uit
1966.
Geniet van de eerste strofe en zing zacht mee.
Zo te sterven op het water
met je vleugels van papier.
Zomaar drijven na het vliegen
in de wolken drijf je hier.
Met je kleuren die vervagen,
zonder zoeken, zonder vragen,
eindelijk voor altijd rusten
met de bloemen die je kuste.
Geuren die je hebt geweten,
alles kan je nu vergeten,
op het water wieg je heen en weer.

FRANS:

Zo te sterven op het water

Papillon – komt van het Latijnse papilionem, wat op zich al
vlinder betekent.
Herinner je die fameuze film met Steve McQueen: “Papillon”, een Frans-Amerikaanse avonturenfilm uit 1973. De
hoofdfiguur heeft een tatoeage van een
vlinder op zijn borst. Het verhaal van een
kleine crimineel die onterecht wordt veroordeeld voor moord en een levenslange
gevangenisstraf krijgt op het beruchte
Duivelseiland. Hij is vastberaden te ontsnappen, maar zijn eerste poging mislukt. Als
straf wordt hij naar een gevangenis verplaatst
waar nog nooit iemand uit ontsnapt is.

met je vleugels van papier.

© Vera Polfliet

AFRIKAANS:
Skoenlapper. Wat een heerlijke taal: “wanneer die
skoenlapper uit sy papie kom…”. Of: “als de vlinder uit
zijn pop komt”.
Er zijn de bekende uitdrukkingen: de vlinderslag (zwemstijl), vlinderdas (notoir drager is Elio Di Rupo, ook een van
de architecten van het Vlinderakkoord, onze zesde staatshervorming), en “vlinders in de buik”, een op het eerste
zicht onschuldig virus.
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30 JAAR KLIMOP

ADIEU LEVENSGENIETER

EMMANUEL DESMET
EMMANUEL DESMET

“Lieve, we zijn er…” Knikkebollend opent Lieve de ogen. “Ik was niet in slaap gevallen, hoor, merci en tot de volgende lezing
van Klimop!” Het is een vrijdagmorgen rond 1u30, ergens op een koude januarinacht in 1997 als ik Lieve afzet aan haar
met klimplanten begroeide gevel in de Luipaardstraat in Zwevegem. Haar man, Piere en hun kleine beren Wolf en Sies
liggen al lang in hun warme bed. We hebben net de “laatste lezing” van Klimop gehad voor hij naar drukkerij Alodel gaat.
Mijn eerste Klimopnummer als hoofdredacteur en een mijlpaal in de geschiedenis van ons tijdschrift: voor het eerst sinds
het uitbrengen van Klimop in 1991 worden de teksten niet meer uitgetypt en blad voor blad op de grond gelegd in de living
van Philippe (Debaene) en Claudine. De digitalisering heeft haar intrede gedaan: we werken nu met Adobe Pagemaker en
het nummer wordt weggeschreven op een ZIP-drive die dan naar Vera gaat in de drukkerij. Een hele vooruitgang… denk je
dan. Wie niet in de jaren ’80 en ’90 geleefd heeft, zal nauwelijks kunnen geloven dat het wegschrijven van 50 MB data tot
2 uur in beslag kon nemen en vaak, té vaak, trad er een fatale error op. Met een beetje geluk na een kwartier, met pech
na een uur en drie kwartier. En dan kon je herbeginnen en nagelbijtend op het pc-scherm het balkje volgen waarop tergend
langzaam de procenten van het wegschrijven verschenen. De wet van Murphy was eerder een ingecalculeerd voorval dan
een uitzondering.
Op die vroege winterochtend had ik nooit vermoed
dat ik 23 jaar later nog hoofdredacteur van Klimop
zou zijn en dat Piere ons op een koude januarinacht 23
jaar later veel te vroeg zou verlaten. Ik blik met Lieve
graag terug op die beginjaren van Klimop en op een
eigenwijze, creatieve brombeer met een scherpe tong
en tekenpen.
Klimop: Ze zijn zeldzaam, de koppels die kunnen
zeggen dat ze samen aan Klimop hebben gewerkt:
Philippe en Claudine, Erik en Erika, Kristina en
Herman, Yves en Ann en allicht vergeet ik er nog
wel een paar (mea culpa!) Maar hoe zijn jullie erin
gerold?
Lieve: Goh, Piere was er van in het begin al bij. Nog
voor de Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel
bestond, tekende hij al vogels voor “’t Steenuiltje”,
het ledenblad van de toenmalige Wielewaal Kortrijk.
Ook voor de Veldornithologische jaarboeken van
de vogelwerkgroep heeft hij in de jaren ’80 veel
vogels getekend. Idem voor de Broedvogelatlas van
Zuid-West-Vlaanderen. Waarom hij precies de tekenaar van dienst was, weet ik niet. Hij had in zijn jonge
jaren eigenlijk geen ambities om te tekenen. Muziek
en meer bepaald drummen was zijn leven en is dat
altijd geweest. Hoe meer drumschijven, hoe liever. Van
punk tot balorkesten, hij heeft alles gespeeld. In zijn
wilde jaren heeft hij zelfs nog op het Seaside festival in
Zeebrugge gestaan in het voorprogramma van TC Matic en Red Zebra. Ik denk gewoon dat ze iemand nodig
hadden om tekeningen te maken, want behoorlijke
foto’s van fauna en flora waren er in de jaren ’80 nog
niet en gezien zijn creatieve aanleg zal hij dat op zich
genomen hebben. Waarschijnlijk zal zijn tekentalent
gewoon beter geweest zijn dan dat van “de bende”
waarmee hij vaak optrok met o.a. Jo Beyls, Johnny
Nuttin, Franky Vandorpe en Yann Feryn. Het begon
met vogels tekenen en blijkbaar was het resultaat niet
slecht, want in de beginjaren van Klimop kwamen
alle werkgroepen hier aankloppen voor zijn pentekeningen. Wie hier echt de deur plat heeft gelopen, is
Christine Hanssens van de paddenstoelenwerkgroep.
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“Ik ga nog eens schimmel op mijn handen krijgen van
zwammen te tekenen,” gekscheerde Piere als Christine
weer eens om een verse lading was gekomen. Ge kent
hem, op zijn Pieres… (kijkt bedenkelijk en rolt met de
ogen).
Klimop: Zo kennen we hem inderdaad. En hoe ben
jij dan eigenlijk in het team van vaste correctoren
geraakt?
Lieve: Net zoals jij hoofdredacteur geraakt bent
zeker? Toen Philippe om tekeningen kwam voor het
tweede nummer en me vroeg wat ik van Klimop
vond, heb ik langs mijn neus weg meegegeven dat ik
het goed vond, maar dat er wel nog veel fouten in
stonden. Je kent Philippe? Bij het volgende nummer
zat ik bij de correctoren. Dat waren in het begin echt
leesavonden. Alle teksten werden afgeprint en dan
doorgegeven van corrector naar corrector. Wie een
tekst gelezen had, zette een paraaf onderaan. Maar iedere corrector had zo zijn eigen spellingsregels. Vooral
Frans Dejonghe was daar een krak in. Het gebeurde
dat ik een tekst terugkreeg met verbeteringen van mijn
verbeteringen. Internet bestond toen nog niet en Frans
had nog woordenboeken van in de jaren stillekes. Op
een bepaald moment had hij een
cursus over “goed
schrijven” gevolgd
en zijn leuze was
vanaf toen: “Kill
your darlings!”
Schrappen,
schrappen
en nog eens
schrappen.
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Klimop: Wat vreemd, ik heb net hetzelfde gedacht
bij het schrijven van mijn veel te lange inleiding.
Frans had hier zonder twijfel stevig in gehakt.
Lieve: Gelukkig was Jean-Marie Cottyn er die als
“meester” de spellingsveranderingen op de voet
volgde. Ja, dat was soms hard labeur. Maar de beloning
smaakte des te zoeter en we hebben wat afgezeverd
ook! Zodra de correctoren klaar waren, kraakten Philippe en Claudine een fles champagne van Ackerman.
Niet dat we vergingen van de dorst, de kruk rode wijn
en porto volgden dezelfde weg als de te verbeteren
artikels. Het was echt vaak werken tot in de vroege
uurtjes. Ik ben dikwijls thuisgekomen dat ik dacht:
chance dat ik een vent heb die dat allemaal verdraagt.
Klimop: En die zelf ook veel weg was van huis door
zijn sociaal leven.
Lieve: Zeg dat wel. Repeteren met muziekbands
nam zeker drie avonden per week in beslag. Dat
moet “enorm zwaar” werk geweest zijn, want Piere
kwam soms eens thuis een paar uur voor hij met zijn
brommerke weer moest gaan werken in Moeskroen.
En dan in het weekend optreden, soms drie keer, ook
op feestdagen. Dan had hij nog zijn clubje met “natuurvrienden”. Wist je dat die zelfs in het begin meer
geïnteresseerd waren in oud oorlogstuig dan in de natuur? Ik ben één keer meegeweest naar de Argonne en
Piere had een hele koffer vol obussen meegesmokkeld
in ons bakkersautootje, een lichtblauw R4’tje, een blikken doos op vier wielen zeg maar. Aan de Franse grens
vroeg de douane of we “rien à déclarer” hadden, ik
deed het bijna in mijn broek. Thuis ontdekte ik pas dat
die obussen gewoon nog geladen waren. Stel je voor
dat er zo eentje was afgegaan…

Wim Pauwels zei: “Hierboven op die talud staat een
zeldzame orchidee!” De hele bus stormde de berm
op en vertrappelde alles wat ze tegenkwamen op
weg naar die orchidee. Ik was daar boos om: natuur
vertrappelen om er andere te zien. Dat gaat er bij mij
niet in. Vanaf toen ben ik niet meer mee geweest. Iedereen gelukkig (lacht). Ach, weet je, toen je me vroeg
om een mooie foto van Piere en ik, heb ik ontzettend
hard moeten zoeken om er één te vinden. We hebben
beiden een druk sociaal leven gehad, maar vaak niet
samen. Maar dat was goed zo. Ik had ook mijn creatieve bezigheden, zoals bv. keramiek.
Klimop: Zoals dat daar?
(Op de kast staat een buste met Piere zijn klakke aan
en een coronamasker op).
Lieve: Ja, zoals dat daar. Het is niet Piere in zijn jonge
jaren, maar een neefje. Heb ik zelf gemaakt. Weet je,
het is vreemd, Piere is nog maar zo kort niet meer hier
en hij heeft van heel die coronaheisa - die in onze ogen
toch ook al een eeuwigheid duurt - niets meegemaakt.
Daar ben ik blij om.

Ik zet Piere zijn klakke weer op de buste. Adieu maat,
tot later Lieve. Ik kijk nog even om naar dat alleszeggende bordje naast de voordeur:
“Lieve en Pierre Verschelde-Dewyn”
“Levensgenieters”

Klimop: Zelf altijd een hart voor de natuur gehad?
Lieve: Eigenlijk niet, toch niet in de zin van de manier
waarop Piere en jullie dat beleven. Jullie kennen en
herkennen elk vogeltje aan zijn uiterlijk of aan zijn zang.
Jean-Marie Cottyn zei eens: “Dat is toch niet moeilijk,
Lieve, een tjif tjaf zegt tjif tjaf.” Maar voor mij zeggen
alle vogels tiftjaf of tjifttjif of tjaftjaf. Ik ken begod de
helft van de vogeltjes niet die hier nu in de tuin zitten
te fluiten. Piere wel en alle planten met hun Latijnse namen. Hij bouwde hier zijn eigen botanische tuin. Voor
mij is het een oerwoud, maar hij heeft elke plantje
uitgezocht. Daar stop ik momenteel veel tijd in, ik zie
het als een soort erfenis die ik verder moet zetten. Ik
ben wel een natuurgenieter, maar dan in de zin van het
hele plaatje, niet fanatiek gefocust op soorten. Ik erger
me daar wat aan als je ‘gezellig’ met mensen aan het
praten bent die constant in de lucht zitten te turen.
Klimop: Euh, gelukkig is het iets te koud om buiten
te zitten…
Lieve: Ik ging eens mee met een busreis van de
Wielewaal naar de Voerstreek. We stapten uit en

21•

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

HET CORONA-EFFECT
Het covid-19-virus heeft onze hele manier van leven grondig overhoop gegooid
en daaraan gekoppeld ook het effect dat wij als mens hebben op natuur- en
milieu. En hoewel corona veel menselijke ellende heeft veroorzaakt, was dat
in deze vaak omgekeerd-evenredig aan het effect op onze leefomgeving. De
luchtkwaliteit was plots stukken beter, tal van wilde dieren doken op in stedelijke
gebieden, onze beken en rivieren waren nooit zo proper en het werd weer stil…
Ook op de vogeltrek en het aantal waarnemingen van trekvogels liet corona
duidelijk zijn sporen na.

EMMANUEL DESMET
EMMANUEL DESMET
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#KIJKTINUWKOT
Toen onze premier de drastische
corona maatregelen aankondigde,
zagen ook de vogelkijkers een mooi
voorjaar door hun neus geboord.
Althans dat dachten ze, maar kijk,
dat eindeloze turen vanuit de
tuinzetel bleek nog zo slecht niet en
bovendien zweepte Dietrich Van
Wonterghem onze vogelkijkers wat
op met een ludieke quarantaine
challenge: wie de leukste waarneming kon doen in een straal van 5
km rond zijn of haar woning, won
een handgemaakt trektel stoeltje.
Dat we noodgedwongen massaal
aan onze tuin gekluisterd zaten
op het moment dat de voorjaarstrek volop losbarstte, leidde tot
mooie aantallen trekvogels: 305
buizerds, 101 bruine kiekendieven,
14 blauwe kiekendieven, 4 grauwe
kiekendieven, 9 visarenden, 20
rode wouwen, 39 zwarte wouwen,
1 roodpootvalk, maar ook 83
beflijsters, 52 regenwulpen en 229
ooievaars werden op en rond ons
kot op waarnemingen.be ingevoerd als trekvogel. Onmogelijk
om deze cijfers te vergelijken met
voorafgaande jaren, want het aantal
doortrekkende roofvogels wordt
enkel in het najaar sinds 1983
systematisch bijgehouden. Maar
tellers uit onze regio trekken toch
verbaasd de wenkbrauwen op bij
het zien van deze aantallen. En daar
bleef het niet bij: ook wat soorten
betreft, gooit het waarnemingslijstje grote ogen: of wat dacht u van
2 tuin waarnemingen van hop, 6
keer één of meerdere bijeneters
overvliegend en 15 waarnemingen van wielewaal. De eerste
twee worden vaak getypeerd als
klimaatsoorten, soorten die door
de opwarming van het klimaat
hun broedareaal steeds meer naar
koudere regio’s uitbreiden. Maar

ongetwijfeld heeft corona trekvogels uit Afrika een serieus duwtje
in de rug gegeven door ervoor te
zorgen dat de ongebreidelde jacht
in het Middellandse Zeegebied dit
voorjaar serieus aan banden werd
gelegd. Het aantal trekvogels dat
jaarlijks het loodje legt door deze
verachtelijke traditionele jacht
wordt door Bird Life International
op 25 miljoen geschat. Als het aan
de trekvogels lag, mocht corona dit
najaar ongetwijfeld weer voor een
lockdown zorgen bij onze schietgrage zuiderburen.
Maar over naar de sensatie van het
tuinturen of het noodgedwongen
vogels kijken vanuit de tuinzetel.
Op 12 april zwierde Bart Augustijns om 12.55 u. dit bericht op de
whatsappgroep van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen:
“Visarend hoog NO Heule-Watermolen.” Twee minuten later volgde
een onmogelijke foto. Voorzitter
Ignaas Robbe wist het meteen:
“Een aquila!!! Een keizerarend!”
Bim bam beieren! Alle paasklokken
vielen tegelijk uit de hemel. Bart
was er zo-even in geslaagd om
boven zijn tuin de eerste keizerarend voor België te zien én naar
behoren te fotograferen. Hoewel
de digitale tamtam razendsnel haar
werk deed, kon de vogel in onze
regio niet meer onderschept worden, maar ondertussen had elke
vogelkijker ten noordoosten van
ons de paasdis in allerijl verlaten
en stonden ook de trektellers in
Zeeuws-Vlaanderen likkebaardend
uit te kijken naar het keizerlijk bezoek. Twee vogelkijkers in Kalken
konden nog een glimp van de arend
opvangen, maar dan verdween hij
van de radar tot hij op 15 april en
900 km verder weer opdook op
het Deense eiland Møn. Eeuwige
roem tot ver over onze landsgrenzen én een trektel stoeltje voor

Bart Augustijns! Hoewel hij ongetwijfeld dé hoofdvogel voor het
voorjaar afschoot op ornithologisch
nationaal niveau, doken in de ons
omringende provincies ook andere
zeldzame roofvogels op met o.a.
meerdere dwergarenden, slangenarend, minstens twee gezenderde
havikarenden en op 21 mei een
aasgier en zowaar een juveniele
steppearend, ontdekt door Olivier
Dochy in Dranouter en tot groot
jolijt van de Nederlandse vogelkijkers aan de grond gevonden in
Zeeuws-Vlaanderen.

#BIKINGBIRDING
Maar ook wandelend en fietsend
werd heel wat afgevogeld in tijden
van corona. “Zich ontspannen in de
omgeving van het huis” is immers
een erg rekbaar begrip naar gelang
de fysieke prestaties die een
persoon gewoon is. De waarneming van een griel in Sint-Denijs
door Dominique Verbelen en
enkele andere vogelkijkers was
te kortstondig om velen naar het
stalen ros te doen grijpen, maar
een pleisterende morinelplevier
op de Geitenberg kon toch al wat
meer volk in het fietszadel krijgen.
Toen Gert Meeuws echter op 18
april enthousiast meldde (bambam-bam!!!) dat er een groep van
21 morinellen geland was aan de
Tontekapel, werden in allerijl de
banden gepompt en de kuiten
gesmout. Mensen die niet eens
wisten dat ze nog een fiets staan
hadden ergens in het tuinhuis,
spoedden zich pedalerend naar de
Geitenberg waar gedurende drie
dagen social distance gewijs (uiteraard!) kon genoten worden van de
grootste groep morinelplevieren
ooit voor onze regio. Het “bikingbirding” kreeg een serieuze boost
met als climax de birdathon van 9
mei waarin acht vogelwerkgroepen
uit Vlaanderen het tegen elkaar opnamen (voor meer info zie https://
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/
index.php/birdathon).

#NOCMIG
Van alle takken van het vogelkijken
is één van de meest individuele
ongetwijfeld het registreren van de
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nachttrek, in het Engels nocturnal
migration of afgekort “nocmig”.
Met of zonder corona, de nachttrektellers bleven doorgaan. In één
van de vorige Klimopnummers
belichtten we al de fantastische wereld van de nachttrekkers en ook

in het voorjaar registreerden de
micro’s weer verrassende trekkers
over onze regio. Op het lijstje: geoorde fuut, zilverplevier, bontbekplevier, kluut, appelvink, ortolaan,
duinpieper, woudaap en op 26 april
zowaar een roepende griel! Twee
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waarnemingen van deze nieuwe
regiosoort op één voorjaar, dit
kan geen toeval zijn. Ook elders
in Vlaanderen en Noord-Frankrijk
werden grielen gezien en gehoord.
Allicht is de soort dus aan een
opmars bezig!
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1. keizerarend - Heule
© Bart Augustijns
2. Beflijster - Sint-Denijs
© Luc Clarysse
3. grauwe kiekendief - Sint-Denijs
© Luc Claryssekopie
4. bijeneter - De Gavers
© Francis Pattyn
5. rode wouw - Geitenberg
© Carlos Van De Ginste
6. visarend - Heule
© Emmanuel Desmet
7. regenwulp - Geitenberg Kooigem
© Luc Clarysse
8. morinelplevieren - Geitenberg
Kooigem
© Emmanuel Desmet.jpg
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FOTOGRAAF IN BEELD
ANNEMIE RUYSSCHAERT

10 jaar geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in fotografie, heb ik wat lessen gevolgd in het cvo
en me een spiegelreflexcamera aangeschaft. Mijn interesse gaat vooral uit naar natuur-, macroen reisfotografie. Samen met mijn man ga ik graag op stap met een groep natuurvrienden die
in kleine natuurgebieden mooie bloemen en bijzondere paddenstoelen weten staan.
Ik probeer mijn foto’s niet echt documentair te maken, daar zijn er al voldoende van, maar ik
probeer ze liever een iets kunstiger sfeer te geven.

BEAUTY AND THE BEAST

Wie van beide de mooiste is, dat laat ik aan
jullie over. Maar wat de naam betreft, heeft de
plant alvast gewonnen: de grote ratelaar van de
bremraapfamilie klinkt alvast stukken beter dan
de drekvlieg of ook wel gele strontvlieg genoemd.
De vliegen hebben hun naam te danken aan de
manier waarop ze hun eitjes leggen, namelijk in
koeienvlaaien en paardenvijgen. Echte lieverdjes
zijn het ook niet: hoewel ze zich meestal voeden
met nectar, zijn ze niet vies van andere, kleinere
insecten die ze vangen en leegzuigen.
EITJESKANONNEN

In volle zomer fladderen zowat in alle tuinen met wat struiken oranje zandoogjes rond. Het zijn echte zonnekloppers. Dit exemplaar is zich aan het laven
aan de nectar van knoopkruid. Wat je misschien niet wist van deze vlindertjes
is dat hun voortplantingscyclus een paar bijzondere kenmerken vertoont: zo
gaan vrouwtjes die niet willen paren heel snel met de vleugeltjes trillen. Als ze
dat niet doen, dan kan het mannetje zijn gang gaan. Ook de manier waarop
het vrouwtje haar eitjes legt, is opmerkelijk: ze kruipt hierbij diep in de vegetatie weg en vuurt haar eitjes één voor één af. Sommige blijven kleven aan een
plant terwijl andere gewoon op de grond vallen.

NETJES IN HET PAK

Op een vroege morgen eind april zijn de blauwe reigers langs het Reutelbeekpad in Geluwe druk in de weer om hun nest
hoog in de boom klaar te maken. Daar hoog in de kruinen zijn ze beter beschermd tegen predatoren. Dat hun verenpak bij
al dat gesjouw van takken wat in de war raakt, is niet erg: reigers hebben immers altijd “een kam” bij de hand. Of liever bij
de poot: op de binnenkant van de nagel van de middelste teen bevindt zich een gekartelde rand die ze als kam gebruiken
om hun verenpak te onderhouden.

REGEN? NEEN DANK U!

Een klein natuurpareltje dicht
in de buurt is de Groene long
in Kuurne. De hele zomer lang
staan grote klaprozen er in een
ingezaaid bedje vredig in de wind
te wiegen. Wist je dat klaprozen
enkel goed gedijen in bodems die
regelmatig bewerkt worden? Het
hoeft je dan ook niet te verbazen
dat het slagveld van de Eerste
Wereldoorlog er vol van stond.
Hoe ze aan hun naam kwamen?
Bij slecht weer klappen de bloemen dicht.

BY E BY E G R A S S

MEER BIODIVERSITEIT IN
DE STREEK BEGINT IN JE
EIGEN TUIN.
YANN FERYN

DE TUINCOACH HELPT IN KORTRIJK.

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. Bye bye grass probeert daar wat aan te doen. De campagne werd in 2019
gelanceerd aan het Brusselse Atomium. Kijk maar eens bij byebyegrass.eu. Natuur.koepel steunt het initiatief volmondig.
Lekker lui niets doen en laten verwilderen. Het leek uw Klimop-reporter wel wat.
Klimop interviewt in deze reeks mensen of organisaties in Zuid-West-Vlaanderen die mee aan de kar trekken voor een
meer klimaatvriendelijke tuin.
Deze keer praten we met Bert Benoit (Deerlijk). Bert is tuincoach en toevallig ook mijn tuinier. Hij moest toch eens
komen kijken naar mijn tuin voor een volgende onderhoudsbeurt. We konden het even goed eens hebben over zijn nieuwe
missie.

Yann: Tuincoach? Waar is dat
goed voor?
Bert: Wel, het is een initiatief van
de Stad Kortrijk, meer bepaald
van de Schepen van Groen Bert
Herrewyn. We gingen ervan uit dat
in elke tuin enorm veel potentieel
zit voor natuurontwikkeling. Willen
we in deze regio meer biodiversiteit creëren, dan kunnen we wel
wat doen met tuinen. We geven
gratis advies aan tuineigenaars om
van hun tuin een plek te maken
waar het leuk toeven is, die minder
werk vereist én die meer natuur
en biodiversiteit in de stad creëert.
Het project loopt voorlopig over
vijf jaar in de Stad Kortrijk.
Yann: Hoe zijn ze dan bij jou
terecht gekomen?
Bert: Via de cursus ecologische
land- en tuininrichting bij Inverde
die ik momenteel volg. Men vroeg
naar kandidaten en ik heb mijn
vinger opgestoken.
Yann: Boeiende taak?
Bert: Zeker, het is een combinatie
van wat ik graag doe (in de tuin
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Onze tuin

werken) en met mensen werken.
Als gewone tuinier word ik vaak
afgeremd door de monotoonheid
van mijn werk. Ik ben geboeid door
de ecologische mogelijkheden van
een tuin. Daarom volgde ik die
cursus. De mensen roepen mij
als tuincoach met een postitieve
vooringenomenheid. Elk bezoek
aan een tuin geeft dan ook erg veel
voldoening.
Yann: Zo krijg je meteen wat te
zeggen over een grote oppervlakte groen?
Bert: Tja, in Groot Kortrijk alleen
al moeten er vele tientallen of
enkele honderden hectaren tuin
zijn. Nu hebben al 300 burgers ons
gecontacteerd. Neem nu gemiddeld 250 m² per tuin, dan zitten we
toch al rap aan 7,5 ha waarover we
advies gaven.
Yann: Oké, iemand wil meedoen.
Wat gebeurt er dan?
Bert: Ze kunnen zich inschrijven
via de website van de Stad Kortrijk.
De Stad verdeelt het werk over de
vijf tuincoaches. Dat zijn mensen van VELT en natuurbewuste
tuiniers. Op de website moeten ze

al aanduiden welke hun specifieke
vragen zijn. De meeste vragen zijn
vrij algemeen over natuurvriendelijke tuininrichting. De mensen
moeten vooraf een schets maken
van hun tuin en al aanduiden wat
ze er zeker in willen. Dan geven
wij tips en duiden we hoe ze meer
biodiversiteit kunnen realiseren.
Yann: Doen ze daar dan niet
moeilijk over?
Bert: De grootste moeilijkheid is
inderdaad dat de mensen moeite
hebben om hun tuin wat los te
laten, de natuur wat meer haar ding
te laten doen, om niet alles zelf
onder controle te willen houden.
Yann: Er is uiteraard een groot
verschil tussen een natuurreservaat en een tuin.
Bert: Inderdaad, wij moeten veel
meer werken met het element
“mens” in de tuin. Ik moet in
eerste instantie aanvoelen met
welke mensen ik te maken heb.
Van daaruit moet ik proberen er
zoveel mogelijk uit te halen voor
de natuur. Sommige mensen staan
daar volledig voor open. Anderen
zijn eerder weigerachtig maar vis-

BY E BY E G R A S S

sen eerder naar een visie bij iemand
die wat over tuinen kent. Voor hen
is het een eerste stap Er is echt een
heel groot taboe om tuinen wat te
laten verwilderen. Properheid is er
diep ingestampt. Hetzelfde zagen we
met de sproeistoffen. Het heeft ook
erg lang geduurd vooraleer mensen
begrepen dat het ook kon zonder.
Toch zijn er nog hardliners.
Yann: Hoe overtuig je mensen die
nog de ouderwetse manier van
tuinieren verkondigen?
Bert: Het is een stappenplan. De
tuincoach is een eerste stap in de
goede richting. De jongere generatie
is er klaar voor. Zij willen gewoon
begeleiding. Bij wat oudere mensen wringt het vaak wat, maar ze
zijn nieuwsgierig naar een eerste
stap. Weet je, bij sommigen is een
simpele boom planten al een hele
overwinning. Of ik stel grasmengsels
voor met gras en klaver door elkaar.
Ook bij droogte blijft zoiets groen.
Sommige mensen doen ook daar
erg moeilijk over. Volgens hen hoort
klaver niet thuis in een gazon. Punt.
Mensen zijn zo geconditioneerd.
Yann: Wie heeft hen geconditioneerd dan?
Bert: Daar zal lobbywerk vanwege
de sproeistoffenverdelers wel voor
iets tussen zitten, zeker? Het gevolg
is natuurlijk dat men strakke nette
monocultuurtjes creëert. Dit is net
hetgeen we moeten doorbreken.
Kijk naar de monoculturen van de
buxus. In een biodiverse tuin komen
geen buxusrampen voor.
Yann: Wat is er het meest populair
in die toekomstige natuurtuinen?
Bert: Bloemenmengsels, vogelbosjes en gemengde hagen worden vaak
gevraagd. Alles waar je iets extra van
krijgt. Veel van die tuintjes zijn lang
en smal. Daar wordt dan vaak geop-

teerd voor leifruit en inlandse bessen
zoals jeneverbessen en frambozen.
Ik kijk naar het totaalplaatje. Als er
kinderen zijn, durf ik bijvoorbeeld al
snel praten over twee bomen, waar
dan een hangmat of een schommel
in kan hangen. Een mensvriendelijk
element toevoegen is altijd een
troef. Als een mens zich goed voelt
in de natuurtuin, zal hij er ook supporter van worden.
Ik verwijs dikwijls naar kanalen waar
ze die inlandse bomen en zo kunnen
vinden, bijvoorbeeld naar de pakketten van Natuurpunt.
Yann: Heb je al resultaten geboekt?
Bert: Het project is nog jong. De
mensen moeten eerst zelf in gang
schieten. Ik ben natuurlijk geïnteresseerd om die resultaten te zien.
Daarom vraag ik ze om me foto’s te
bezorgen. Maar ik verwacht dat pas
over een jaar of zo.

Yann: Wordt er ook aandacht
besteed aan dieren?
Bert: Ja hoor, extra nestgelegenheid voor de vogels. Nestkastjes,
maar ook vogelbosjes met doorns,
bessendragende struiken, gaten om
egels te kunnen laten migreren van
tuin naar tuin, noem maar op. Of
het plaatsen van insectenhotels stel
ik altijd voor bij mijn advies voor een
bloemenweide. Of de snoeitijd wat
aanpassen, bijvoorbeeld wachten tot
de ligusters uitgebloeid zijn.
Yann: Je taak als tuincoach is toch
anders dan die van tuinier?
Bert: Als tuinier voer ik uit wat de
mensen in gedachten hebben, als
tuincoach sta ik zelf een beetje aan
het stuur en kan ik hun visie wat
bijsturen. Ik zou wel willen dat mijn
job evolueert in die richting dat de
mensen precies voor mij kiezen omdat ik iets over natuur in de tuin ken
en kies voor streekeigen planten.
Yann: Je bent nu al een paar tiental jaar mijn tuinier, Bert. In een
tuin waar ik zelf aan het stuur sta.
Wat vind je eigenlijk van mijn tuin?
Bert: Mijn vrouw zou zeggen: zou je
dat niet beter een beetje opkuisen?
Maar ik vind hem zalig.
Yann: Oké, je mag blijven. Kom,
we gaan kijken wat je kunt doen
tijdens je volgende onderhoudsbeurt.

← Akkertje
↓ Hooilandje

Meer info: www.kortrijk.be/tuincoach
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DE DRIE SCHRIJVERKES

NATUURBEHEER LEIEKANT ’T SCHRIJVERKE IN HANDEN
VAN DRIE NIEUWE JONGE ‘SCHRIJVERKES’

ELS DEPREZ

Bert Van Dierdonck neemt na 16 jaar afscheid als gebiedsverantwoordelijke van ’t Schrijverke. Hij geeft de fakkel
door aan een team van drie dertigers: Robin Bekaert, Tom
Nuyttens en David Vansteenkiste die van nu af aan het management van het natuurgebied voor hun rekening nemen.
Bert maakt hen wegwijs in de contacten en adviseert bij
het netwerken.
Frieda Flo is erg begaan met de toekomst van deze natuurparel aan de Leie. We hebben afgesproken aan de onthaal
zitbank op het einde van de Leieweg in ’t Schrijverke,
Marke, deelgemeente van Kortrijk.
Eén, twee, drie en hup! Het nieuwe insectenhotel staat op
zijn poten. Tja, deze Klimopreporter moet eventjes geduld
oefenen eer ze met het gesprek kan beginnen want
bijenzaken hebben voorrang. David heeft zijn boorkoffer
meegebracht en tot mijn ergernis kan hij het niet laten om
tijdens het interview nog gaatjes bij te boren (luid) in de
houtblokken. Het drieledig team kersverse terreinverantwoordelijken zijn mannen van de actie, zoals we ze graag
hebben bij Natuurpunt.

Leiekant ‘t Schrijverke
© Johan Staelens
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Klimop: Hoe heeft Bert jullie gevonden?
Robin: Ik zag het zoekertje in de dorpskrant. Ik wou
iets terugdoen voor onze levendige, mooie en groene
gemeente die Marke is en ik heb meteen mijn vrienden

mee in ’t gat gestoken. Wij kennen elkaar al lang van
bij de KSA in Bissegem. Onze jeugd was er één van
samen tentenkampen bouwen, door de bossen trekken… Ja, het zal daar al begonnen zijn.
Klimop: Zijn jullie verder ook een beetje ‘natuur’ kundig geschoold?
David: Niet echt, maar we voelen ons al ornithologen
in wording. We horen hier de nachtegaal en de braamsluiper hebben we ook al gespot.
Er zijn cameravallen geplaatst geweest en de vos
zit hier, de bosmuis… De eikelmuis is één van onze
doelsoorten. Volgens de zoogdierenwerkgroep zijn we
één van de betere gebieden qua aanwezigheid van de
eikelmuis. We denken dat er een wezel (om eerlijk te
zijn zit hij aan de overkant van de Leie:-)) en zeker een
steenmarter in de houtmijt woont.
Robin: We zijn goed bezig met onze kinderen zoveel
mogelijk bij te brengen over natuur.
Klimop: En beroepshalve, zijn jullie op één of andere manier betrokken bij natuurontwikkeling?
David: Ik werk als grafdelver op de Sint-Jan begraafplaats (Kortrijk). Daar stappen we af van traditioneel
beheer en hebben we een bloemenweide aangelegd.
Ook de oude Kalvarie-berg die een ijskelder was gaan

O P S TA P M E T E L S

↓De bouw van het nieuwe insectenhotel

© Els Deprez

↓↓Het nieuwe team
© Pierre Deryckere

we nu omvormen tot vleermuizenhabitat. Op het
Crematorium gebruiken we evenmin nog bestrijdingsmiddelen en laten we de natuur meer haar gang gaan.
Klimop: Hebben jullie al een eigen stempel gedrukt
op het gebied?
Tom: Als jonge papa’s vonden we de Twee Beken
wandeling in het struweel vlak naast de spoorweg
onveilig en we hebben het samen met een werkploeg
van Natuurpunt Nationaal iets verder van de sporen
verwijderd, opnieuw aangelegd en verstevigd met
hakselhout, zo houdt het ook de voeten droog.
David: De ooievaarspaal was het idee van wijlen Johnny Nuttin maar wij hebben het verfijnd. Wij hebben er
een in hout gevlochten nest op geplaatst. Doordat de
weide in het voorjaar te drassig was konden we er helaas niet tijdig op met de zware verrekijker, waardoor
we dit jaar te laat waren voor de broedperiode. We
kregen ondertussen al verschillende meldingen van een
overvliegende ooievaar, we kunnen alleen maar hopen
dat die het nest vroeg of laat eens in het vizier krijgt.
Klimop: Langs het pad in het struweel bevindt zich
een heel romantisch plekje waar doorsijpelend water precies een klein watervalletje vormt.
Tom: Inderdaad een heel mooi plekje om langs te
wandelen, het zit er ook vol met vogels. We zijn van
plan om daar dit jaar nog een volledig nieuw brugje te
plaatsen en de bramen wat terug te snoeien, zodat je
een beter zicht krijgt op het stromende water.
Robin: We hadden plannen om werk te maken van
de vernatting van de weide onderaan het struweel,
dus afgraven feitelijk, maar één en ander zet wel een
domper op ons enthousiasme.
Klimop: Kregen jullie onlangs geen heuglijk nieuws
vanuit een heel belangrijke hoek?
David: Inderdaad, in januari heeft Minister van Omgeving, Zuhal Demir, het laatste stuk (de weide) van onze
Leiekant ’t Schrijverke (6,67 ha) erkend als natuurgebied, en dat betekent meteen ook dat Natuurpunt
hiervoor gesubsidieerd wordt.
Robin: Dat nieuws was nog niet helemaal koud toen
de nieuwe Leieplannen van De Vlaamse Waterweg NV
ons ter ore kwamen. Concreet gaat het om rechttrekken van bochten om 195 m lange schepen te laten
passeren. Op die manier wordt o.a. een stuk van de
Leienatuur van ‘t Schrijverke van de kaart geveegd en
dreigt die op te gaan in de kanalisering van de Leie. In
het slechtste geval kunnen we nog wat natuur redden
door de verder hieraan palende gedempte Leiearm
tot natte natuur te ontwikkelen maar voor het zover is
gaan we (misschien) nog eens behoorlijk lastig doen.
Tom: Het is gelukkig nog niet zo ver, we wachten af
en hopen op een goede verstandhouding.
Klimop: Succes gasten, Natuurpunt rekent op jullie
en jullie kunnen op ons rekenen!
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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

T R AG E W E G E N

OP STAP

NIEUWE WANDELGIDS VOOR ZUID-WEST-VLAANDEREN
Van de stapsteentjes in Tiegem over de oude spoorwegberm in Waregem.
Via kleine wegeltjes in Bellegembos naar de smokkelpaden op de schreve…
In Zuid-West-Vlaanderen liggen nog heel wat trage wegen verscholen. Deze
wandelpaden brengen je van het ene dorp naar het andere, dwars door het
landschap tussen Mandel, Leie en Schelde.
De vrijwilligers van de Werkgroep Trage Wegen Zuid-West-Vlaanderen
zochten én vonden 18 verrassende natuur- en landschapswandelingen vol
waardevolle natuurgebiedjes, lokale ontdekkingen en boeiend erfgoed. Een
uitgebreide beschrijving en een duidelijke kaart helpen de wandelaar onderweg. Tussendoor geven heel wat weetjes over natuur, landschap en erfgoed
de wandelingen kleur. Deze wandelgids nodigt je uit voor een verkenning van
de mooie plekjes in Zuid-West-Vlaanderen!
‘Op stap’ telt maar liefst 160 blz. en is het resultaat van intensief werk van
vele tientallen vrijwilligers uit Zuid-West-Vlaanderen. Leander Depypere
(www.ogenbliksem.com) goot het geheel in een mooie, frisse lay-out.
Als lid van Natuurpunt, Velt of JNM in de regio kan je deze wandelgids
aankopen aan een voordeeltarief met de bon op de achterflap (6 euro ipv.
12 euro). De verschillende verdeellocaties vind je op www.natuurkoepel.be/
wandelgids
Bedankt ook aan onze vele partners: Provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en Schelde, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Alpro, BOSSpaints en het Nationaal Geografisch Instituut, die deze gids mee mogelijk
gemaakt hebben.
Veel wandelplezier!
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ZAAIEN MET TOEKOMST
LA FERME DU BEC HELLOUIN

HERMAN
NACHTERGAELE

Boeken lezen en tuinieren is waarschijnlijk voor veel mensen
een houvast geweest om zinvol door de coronatijden te
geraken. Bij mij dus ook. Door een gelukkig toeval , raakte
een boek over permacultuur op mijn keukentafel net voor
ons collectief huisarrest begon.
“La ferme du Bec Hellouin” beschrijft het levenswerk
van 2 Franse boeren (Charles en Perrine Hervé-Gruyer) die in Normandië vanuit het niets in 2006
starten met een bioboerderij gericht op intensieve
tuinbouw. Vanaf 2009 bouwen zij dit verder uit volgens
de principes van permacultuur en op basis van aloude
landbouwmethoden uit de hele wereld die ze tijdens

vroegere reizen hadden ontmoet. Met vallen en opstaan, proberen en falen, op basis van veel opzoekingswerk en dankzij hulp van vrienden, slagen ze er in om
op enkele jaren een succesvol bedrijf uit te bouwen.
Intrigerend is dat ze dit realiseren op een relatief kleine
oppervlakte van minder dan 2 ha productiegrond. Een
grote rol wordt toebedeeld aan bos als omkaderende
omgeving, om microklimaat en bodemvruchtbaarheid
te herstellen. Een deel van de boerderij is dan ook
bos en boomgaard (vijfhonderd soorten fruitbomen)
of een variante (eetbare bostuin met meer dan 100
soorten fruitbomen, bessenstruiken, stikstofbinders
enz.) Nog een sleutelbegrip zijn de “permanente
kweekbedden”: een eeuwenoude teelttechniek die de
vruchtbaarheid van de grond herstelt en bewaart door
het bodemleven te stimuleren, waarbij grondbewerking minimaal blijft en het zaaibed niet betreden wordt.
Tot hun eigen verbazing gaf deze teelt een veel hogere
opbrengst dan de klassieke landbouwmethodes.
Le Bec Hellouin met hun eigen woorden: “Op dit kleine
stuk land vind je heel veel verschillende leefmilieus die
nauw met elkaar verweven zijn. Door de afwisselende
gebiedjes lijkt het veel groter dan het is. We hebben een
eetbaar landschap gecreëerd dat ons omringt, voedt en
beschermt. Binnen de beschutting van onze hagen en
bomen bruist het van het leven en voelen we ons veilig“.
Dit klein mirakel steunt op een sterk uitgebouwde ecologische visie waar respect voor de grond als levend
geheel het fundament van is. Alle werk gebeurt met
handenarbeid, wat meteen stabiele tewerkstelling voor
meerdere mensen mogelijk maakt. Het is evident dat
ze met hun boerderijconcept compleet ingaan tegen de
grootschalige gemechaniseerde landbouwtechnieken
van vandaag. Hun experiment is echter zo succesvol
dat de boerderij geëvolueerd is tot een demonstratiebedrijf en een referentie, waar duizenden bezoekers in
de loop der jaren voorbij kwamen om te kijken, te le-

De aanleg van een permanent
kweekbed in beelden

↑

Begin april koolstof in de bodem
© Herman Nachtergaele

→

Groen als stikstofbron
© Herman Nachtergaele
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Eind april eerste oogst
© Herman Nachtergaele

ren en de boodschap door te geven. Op internet vind
je dan ook een aantal zeer boeiende en uitnodigende
filmpjes die de realiteit van hun werk tonen: https://
www.youtube.com/watch?v=HfNYyNNlBfc en vele
andere. Het boek zelf bevat ook heel veel referenties
of verhalen over het werk van andere pioniers in
intensieve biologische landbouw en nodigt zo uit tot
verder opzoekwerk.
Een merkwaardige anekdote is bijvoorbeeld dat dit
soort landbouw heel populair was in een stad als Parijs
in de 19 eeuw, waarbij de stad volledig zelfvoorzienend was voor groenten binnen de stadsmuren. De
gewoonte verdween toen toenemende verstedelijking
de grondprijzen opdreef en de tuiniers buiten de
stadsgrenzen dreef.
Als drijvende krachten hebben ze ook een heel duidelijke visie op de toekomst van de landbouw en geloven
ze in een heroriëntatie naar vele kleinere bedrijven,
gericht op lokale productie en verkoop, waar in stand
houden van kringlopen en absoluut respect voor de
ecologische basisprincipes de rode draden zijn: de korte keten in de praktijk. Ook geloven ze in de uitbouw
van ontelbare particuliere microboerderijen waarbij
iedereen met een tuin opnieuw tenminste een deel van
zijn voedsel zelf gaat produceren.
Want dat is het sterkste luik van het boek: veel van
deze landbouwtechnieken bestaan al heel lang en
worden op kleine schaal toegepast, ook bij ons.
Velt-leden zullen hier en daar wel een déjà vu hebben
bij delen van dit verhaal. Maar het enthousiasme en de
gedrevenheid waarmee de auteurs hun toekomstbeeld
voor een duurzame landbouw schetsen, geeft dit boek
een grote kracht. We kunnen hier alleen van dromen,
of er gewoon zelf mee beginnen?
Ik moet bekennen dat ik zelden zo begeesterd bent
geweest door een boek en door het visionaire dat
hier wordt beschreven. Tot dan had ik zelf nooit in
een moestuin gewerkt: geen tijd, geen goesting, te veel
uren achter computers en in vergaderingen... Maar
aangezien er nu plots tijd was en onze eigen tuin herleid werd tot onze toegelaten leefruimte, ben ik hun
uitdaging aangegaan. Na één dag hard werken waarbij
een deeltje van ons grasperk er moest aan geloven,
hadden we in de plaats een permanent kweekbed,
helemaal aangelegd volgens de regels van de permacultuur. Het werk in de aarde, het observeren van
de verschillende grondlagen met in elk min of meer
gangen van aardwormen en dus bijhorende verschillen
in vruchtbaarheid… ik zag het nu eens van dicht met
eigen ogen. Werken met mijn handen in de grond en
nadien zorgvuldig uitzaaien van minuscule zaadjes om
ze in de loop van de weken te zien uitgroeien tot allerhande groenten, was één van de meest boeiende ervaringen die ik de laatste jaren heb gehad. Het brengt
je terug naar de essentie van de dingen. Ondertussen
groeit alles prima dank zij een warm voorjaar en gelukkig, enkele regenbuien op het goeie moment.
Een nieuwe boer is geboren… met dank aan het boek
en de opgelegde quarantaineperiode.

Ondertussen heb ik met veel plezier bij enkele familieleden en vrienden geholpen om een permacultuur
zaaibed aan te leggen. We gaan met deze kleine moestuintjes het landbouwsysteem niet hervormen maar
als persoonlijke bewustwording kan dit tellen. Hopelijk
gaat dit soort ideeën viraal verder.

WAT IS PERMACULTUUR?
Permacultuur is een visie waarbij een levensstijl wordt gecreëerd die
de aarde en zijn inwoners respecteert. De werking van natuurlijke
ecosystemen geeft inspiratie voor de ontwerpen. Toegepast op de
boerderij zijn de kernwoorden: duurzaam, herstel en behoud van
grond vruchtbaarheid, eigen kringlopen sluiten zodat afval van één
activiteit een andere ondersteunt, lokale productie en afzet om
zelfvoorzienend te zijn. Dezelfde ideeën kunnen worden vertaald
in systemen voor hernieuwbare energie, bouwtechnieken, sociale
organisatie...
Als afsluiter nog een citaat uit het
boek: “Techno-overvloed is het creëren
van niet of nauwelijks recycleerbare
goederen op basis van de uitputting
van natuurlijke grondstoffen. Deze
goederen zijn in grote hoeveelheden
beschikbaar, maar slechts voor een
beperkte tijd, en niet voor iedereen.
Ze produceren afval en dragen bij
aan de vernietiging van de biosfeer.
De industriële landbouw die
samengaat met onze consumptiemaatschappij, is een vergaande
ontaarding van het boerenberoep.
In plaats van dragers van het
leven, worden ze zaaiers van de
dood. De boeren zijn hier de
eerste slachtoffers van“.

33•

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

KLEIN MAAR FIJN

PADDENSTOELEN ZOEKEN IN NATUURTUIN
“GILBERT DESLOOVERE”

CHRISTINE HANSSENS

1.

Foto’s: © Christine Hanssens

Dit keer gaan we op zoek naar
paddenstoelen in een klein gebied
waar toch heel wat te vinden is: de
Natuurtuin Desloovere in Kortrijk.
Voor de meesten van jullie is het
wellicht onbekend. Toch loont het
de moeite om er eens door te
stappen. Dit prachtig stukje natuur
ontstond in de jaren negentig en ligt
ingesloten door de R8, de tuinen van
de Olmenlaan, de Goedendaglaan
en de Dokter Snellaertstraat. Fiets
of wandel je op het nieuwe pad over
de oude spoorwegberm, dan kom
langs je de tuin.
Er is een ingang via de Goedendaglaan en ook via de Dokter Snellaertstraat kan je de tuin bereiken, als je
langs het terrein van Elia wandelt.
Aan de toegang van het gebied staat
een prachtig insectenhotel (afb.1)
en een houten “infohokje”, dat de
toegang vormt tot het domein. Samen met de berm van de R8 vormt
de Natuurtuin een “groene long”
van meer dan 1 ha groot. Hier is het
“puur natuur”.
Links van het pad is er een gracht
met ernaast verschillende interessante planten en struiken op de

3.
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2.

helling die de toegang verleent tot
de ring. De zone rechts van het
pad grenst aan een woonwijk. Er
groeien talrijke bomen en struiken,
zoals wilg, hazelaar, vlier, esdoorn en
meidoorn. Allerhande wilde planten
zoals robertskruid, daslook (Allium
ursinum - afb. 2), berenklauw en
natuurlijk heel wat paddenstoelen
vinden er hun plaats.
We zagen er een ganse groep prachtige harde voorjaarssatijnzwammen
(Entoloma clypeatum - afb. 3). Deze
forse paddenstoelen met duidelijke
meelgeur, bezitten een radiaire
streping op de bovenzijde, rozige
plaatjes en een grijzige steel. Ze
stonden er min of meer verscholen
onder de struiken.
Verder vonden we er mooie
groepjes van het gewoon plooirokje
(Coprinus plicatilis - afb. 4a en 4b),
interessant is van er eens te letten
op het onderscheid tussen “jong” en
“oud”.
Grote brandnetels waren er ook te
zien met de verschillende zwammetjes die er bij horen zoals brandnetelvulkaantje, brandnetelkogeltje,
brandnetelschijfje..

4a.

Ook kunnen we er de klein kruiskruidroest (Puccinia lagenophorae afb. 5a en 5b) ten volle bewonderen
als nieuwkomer uit Australië. De
eerste exemplaren verschenen bij
ons in 1962, in 1982 was de soort
al algemeen. Bladonderzijde en
bladsteel van het klein kruiskruid
worden hierdoor goudgeel tot roestig, met het verouderen worden ze
bruin. Op een houtstapeltje was een
prachtige groep plooivlieswaaiertjes
(Plicaturopsis crispa - afb. 6) te zien.
Heel wat ontschorste stammetjes van allerhande loofbomen en
struiken waren er zwart van het
korstvormig schorsschijfje (Diatrype
stigma - afb. 7).
We zagen er ook zwavelzwammen
(Laetiporus sulphureus - afb. 8). Deze
buisjeszwammen vormden er een
ganse troep zwavelgele lappen op de
basis van een oude eik.
Wat verder werden er 3 exemplaren
van de krulhaarkelkzwam (Sarcoscypha austriaca - afb. 9) gevonden. Enige
schitterende grote oranje bekerzwammen (Aleuria aurantia - afb. 10)
stonden er op 27 maart 2020 te
pronken. Op de vele houtresten wa-

4b.
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ren heel wat hoekige schorsschijfjes
(Diatrype stigma - afb. 11) te zien
evenals het gewoon elfenbankje
(Trametes versicolor - afb. 12).
Wat verder komen we uit op een
bloemenweide met wat fruitbomen
en een waterplas.
Wilg, meidoorn, appelaar, hazelaar
en kardinaalsmuts komen er ook

voor, tijdens hun bloei kleuren ze
de Natuurtuin. Er groeien ook heel
wat interessante kruidige planten
zoals look-zonder-look, daslook,
boshyacinth, witte dovenetel en
kleefkruid.
Vorig jaar werden 3 Vliegenzwammen waargenomen in de nabijheid
van het domein en we hopen ze dit

jaar ook in de Natuurtuin te mogen
bewonderen.
In de loop der jaren telden we
er al 117 verschillende soorten
paddenstoelen en we hopen dit
jaar nog heel wat soorten waar te
nemen die er tot nu toe nog niet
gezien werden.

5b.

6.

5a.

8.

7.

10.

9.

11.

12.
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BAMBI

VERTRAAGT SCHATTIGE EXOOT
OPKOMST VAN REE IN REGIO?

TOM BEIRLAEN

Tijdens een wandeling in de Avelgemse Scheldemeersen
op 16 april merkte mijn vrouw plots enkele damherten
op, verspreid over twee weides langs het jaagpad van de
Schelde. Het was meteen duidelijk dat ze ontsnapt waren
vanop de achterliggende weide met aangrenzend bos aan
de binnenkant van coupure Deweer. Hier lopen tientallen
damherten van een privé-eigenaar. Later zal blijken dat er
een twintigtal stuks ontsnapt zijn. De poort van de weide
werd door vandalen opengebroken. Ondertussen slaagde de
eigenaar erin enkele leden van de kudde terug in de weide
te lokken, maar helaas lopen nog steeds een achttal stuks
vrij rond in de Scheldemeersen. “Waarom helaas?” denkt
u vast, dit zijn toch schattige dieren om in onze bossen
ergens eens tegen het lijf te lopen?

OVER REEËN EN EDELHERTEN
Ons land telt twee inheemse hertachtigen: de ree
en het edelhert. Behalve bij een kweker, vind je deze
laatste enkel terug in de grootste bossen van ons land:
in de provincie Limburg en vooral in de Ardennen. Al
kom je het edelhert niet zomaar tegen: ze komen niet
in elke Ardense regio voor, en zijn uitermate schuw.
Als ervaren wildspotters hebben wij met onze kennis
van plaats en tijdstip reeds enkele waarnemingen op
de teller staan.
De ree vind je overal, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Een ree verschuilt zich in bosjes (deze hoeven
niet groot te zijn) en hoge vegetatie, maar ze verkiest
het open landschap wanneer er geen gevaar dreigt.
Daar knabbelen ze aan twijgjes en gewassen, wat hun
favoriete maal is. Dat is ook een reden waarom men
een ree sneller spot in Vlaamse regio’s en zones op de
rand van de Ardennen, dan in dicht beboste gebieden.
Maar dat is niet de enige reden: vele gesprekken met

Edelherten in Saint-Hubert
© Tom en Lien Natuurfotografie
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Ardense boswachters en veldwachters leren ons dat
het hert geen ree in zijn buurt duldt, en men dus niet
snel een ree zal spotten als er herten in de buurt zijn,
en omgekeerd.
Jaren ervaring in het wildspotten leert ons dat dit zeker
geen fabeltje is, wat ons meteen ook bij het verhaal
van het damhert brengt.
Avelgem mocht - op een verdwaald exemplaar in 2017
na - de ree jammer genoeg nog niet verwelkomen.
De meersen worden door de Schelde en het kanaal
Kortrijk-Bossuit afgesneden van de gebieden waar in
de streek momenteel de grootste populaties te vinden
zijn.

BAMBI’S OVER DE SCHELDE
Toen mijn vrouw en ik in 2009 voor een drietal jaar
aan de rand van het Kluisbos gingen wonen merkten
wij al snel dat je in het bos nooit alleen bent. Naast de
vele vogels, muizen en andere kleine fauna, kwamen
wij af en toe een tiental herten tegen op onze avondwandelingen, soms zelfs langs de openbare weg. Begin
januari 2011 konden wij de ganse bende vastleggen op
de gevoelige plaat ter hoogte van ‘vergane glorie’ restaurant Le Bouquet Roubaisien in Orroir. Wij vonden
deze “bambi’s” een prachtige bende, tot we ons de
komende jaren verder verdiepten in de wereld van de
hertachtigen en erachter kwamen dat onze schattige
mede-inwoners damherten waren…

EXOOT
Het damhert is eigenlijk een exoot, is een pak kleiner
dan het edelhert, heeft een ‘platter’ gewei en heeft
meestal de witte ‘bambi’-stippen op de rug. Over het
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← Damherten in Avelgem
↓ Reebok in het Kluisbos

© Tom en Lien Natuurfotografie

damhert doen verschillende verhalen de ronde: voor
de één zijn ze ingevoerd door de Spanjaarden, voor de
ander door de Romeinen. Dit vooral voor de jacht en
de pracht (privé bezit). De damherten in het Kluisbos waren eigendom van een privé-eigenaar. In 2006
ontsnapten ze en vluchtten het bos in, waar ze tot op
heden nog steeds aanwezig zijn. Terwijl de ree ondertussen in Zuid West-Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen reeds in vele regio’s zijn intrede deed, bleef het
Kluisbos op zijn honger zitten, op enkele verdwaalde
exemplaren na. Voor ons was het echter snel klaar
en duidelijk: de kudde damherten verhinderde de
reeën zich te settelen. Ondertussen is anno 2020 de
populatie reeën in de streek dermate groot, dat een
aantal exemplaren zich enkele jaren geleden van de
aanwezigheid van de damherten in het Kluisbos niks
hebben aangetrokken, en zich er toch gevestigd. De
nakomelingen die er reeds talrijk aanwezig zijn hebben
zich ondertussen ook verzoend met de aanwezigheid
van andere fauna en de recreanten in het bos.

zich ook in onze prachtige Scheldemeersen vestigen?
Wij zullen ze alvast met open armen ontvangen!
Het wordt voor onze zoogdierenwerkgroep alvast
een boeiende denkoefening: Hoe maken we van de
Schelde en het kanaal Kortrijk-Bossuit een makkelijke
oversteekplaats in plaats van een hindernis?

SCHADE
Naast het knabbelen aan gewassen, wat ook reeën
doen, zorgt het damhert net als het edelhert voor
een pak andere schade. Ze beschadigen bomen door
schors los te trekken, en vegen hun gewei (wanneer
het gewei jaarlijks is teruggegroeid zit er nog een
‘basthuid’ rond die wordt weggeveegd). In de grote
Ardense wouden is de verhouding tussen de grootte
van de bossen en de populatie van wordt onder controle gehouden door de bevoegde wildbeheereenheden. In onze regio ligt dit uiteraard een pak gevoeliger.
Wanneer een ontsnapte populatie damherten snel uitbreidt kan deze onherstelbare schade berokkenen aan
de aanwezige fauna en flora. Wij hopen alvast dat de
dertien ontsnapte exemplaren in Avelgem trouw zijn
aan hun kudde, en zelf terugkeren naar hun weide. Dit
zowel voor hun eigen veiligheid, als voor de toekomst
van de biodiversiteit in de Avelgemse Scheldemeersen.
Want zeg nu zelf: wat zou het fantastisch zijn mochten
enkele reeën toch de weg naar Avelgem vinden, en

GEÏNTERESSEERD
IN ZOOGDIEREN?

Een aantal enthousiaste vrijwilligers zijn gemotiveerd om de werking van de
zoogdierenwerkgroep in de regio een versnelling hoger te schakelen. Ben jij
ook geïnteresseerd in zoogdieren in Zuid-West-Vlaanderen? Wil je mee onderzoek doen, locaties in kaart brengen, leuke activiteiten organiseren voor
jong en oud, of gewoon mee op pad gaan om bij te leren over de verschillende zoogdieren in de streek?
Neem dan zeker contact op met ons. We houden de werking van deze
zoogdierenwerkgroep bewust laagdrempelig zodat iedereen, dus ook zonder
voorkennis, kan meedoen.
Geïnteresseerd? Geef een seintje aan Brecht Demasières (0496/37 92 80 of
zoogdierenwerkgroep@natuurkoepel.be) Meer info vind je ook op onze Facebookpagina ‘Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen’.
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PLANTENFIETSTOCHT
LANGS HET KANAAL
BOSSUIT-KORTRIJK

PIET MISSIAEN

Wie planten wil ontdekken, doet dit het best al wandelend met de blik naar
de grond. Twee jaar geleden probeerde onze plantenwerkgroep o.l.v. Stefaan
Verreu voor het eerst de fiets als vervoermiddel. Toen gingen we op zoek naar
waterplanten. De interessante poelen lagen best wel ver uit elkaar en dus was
fietsen een logische keuze. Na afloop was iedereen het erover eens: dit moeten
we opnieuw doen.
Vorig jaar koos gids Stefaan Verreu als leidraad het kanaal Bossuit-Kortrijk, meer
bepaald het gedeelte tussen het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk
en het Sint-Pietersbrugje in Moen. In Kortrijk is het kanaal smal en dankzij
het heldere water kan men gemakkelijk de waterplanten op naam brengen.
Bosplanten vonden we in het Kanaalbos Stasegem en in het Orveytbos te
Moen. De vaarttaluds in Moen zijn de favoriete plaats voor planten die gedijen
in voedselarme kalkgraslanden. Last but not least is er de rijke vegetatie in de
kanaalbermen.
De volgende planten, waargenomen half juli 2019, nemen we onder de loep. Je
kan er een aantal zeker zelf terugvinden bij een eigen excursie.

1. GELE PLOMP
(NUPHAR LUTEA WATERLELIEFAMILIE)

water drijft en na een rottingsproces de zaden vrijlaat; een vernuftig
verspreidingsmechanisme.

geen zaden produceren. Zoniet
krijgen ze een ongewenste smaak.
In België, waar de streek van Poperinge koploper is in de hopteelt,
is het kweken van mannelijke hop
bijgevolg wettelijk verboden. De
welriekende, bruingele hopbellen
zijn in september rijp. Ze bevatten
harsklieren, waaruit hopmeel gewonnen wordt. Met dit ingrediënt
krijgt het bier zijn bittere smaak en
blijft het ook langer houdbaar. Hop
gedijt in vochtige en voedselrijke
bossen.

3. KATTENDOORN
(ONONIS REPENS SUBSP. SPINOSA - VLINDERBLOEMENFAMILIE)

2. HOP
(HUMULUS LUPULUS HENNEPFAMILIE)

Foto’s: © Bioweb
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De grote en dikke drijfbladeren
van de gele plomp sieren het
oppervlak van diep, stilstaand en
voedselrijk water. Via lange stelen,
die luchtkanalen bevatten, staan
ze in verbinding met een wortelstok. Van hieruit vertrekken ook
de bloemstelen, die boven het
water uitkomen. De gele bloemen
danken hun kleur zowel aan de vijf
kelk- als de talrijke kroonbladeren.
Om hem van de witte waterlelie
te onderscheiden in niet-bloeiende
toestand, volstaat het de onderkant
van de drijfbladeren te bekijken:
groen bij gele plomp, roodachtig bij
witte waterlelie. De vrucht heeft
de vorm van een kruik, die op het

Deze tweehuizige klimplant blinkt
uit door zijn lengte tot zeven
meter. Hij windt zich in wijzerzin
rond andere planten met behulp
van klimharen op de stengel. Ook
de scherp getande, handvormige
bladeren maken hem gemakkelijk
herkenbaar. De hop heeft een
belangrijke economische betekenis
in de bierproductie. De tweehuizigheid speelt hier een belangrijke
rol. Alleen de vrouwelijke planten
zijn nuttig, meer nog, ze mogen

De bloemen van deze doornige
struik zijn roze. Bij vlinderbloemigen zijn er drie soorten kroonbladeren: een verticale “vlag”, twee
horizontale “zwaarden” en daartussen de “kiel”. Voor determinatie is de onderlinge lengte ervan
belangrijk. Bij kattendoorn zijn de
zwaarden korter dan de kiel. Ook
de lengte van de vruchten, peulen
genaamd in deze familie, helpt ons
de plant op naam te brengen. Op
deze struik zijn ze net iets langer
dan de kelk. Hij voelt zich thuis op
hellingen langs het water.
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4. BLAUW GLIDKRUID
(SCUTELLARIA GALERICULATA LIPBLOEMENFAMILIE)

Glidkruid is een apart geslacht
binnen de lipbloemigen. De kruisgewijs tegenoverstaande bladeren
zijn elk bezet met een schutblad.
De bloemen die hieruit ontspringen staan dus netjes per twee.
Een ander merkwaardig kenmerk
van dit geslacht is dat niet alleen
de kroon-, maar ook de kelkbladeren uit twee lippen bestaan. De
bovenste lip van de kelk, bezet
met een knobbel, valt bij rijpheid
af en laat de nootjes los. Blauw
glidkruid dankt zijn naam aan de
blauw-met-witte bloemkroon. Het
contrast tussen de korte boven- en
de lange onderlip valt op. Je kan
hem aantreffen op allerlei vochtige
plaatsen.

5. FRAAI DUIZENDGULDENKRUID
(CENTAURIUM PULCHELLUM GENTIAANFAMILIE)

De gentiaansoorten zijn in onze
streek op een hand te tellen.
Hun zeldzaamheid en sierlijkheid
volstaan om hen de tweede plaats
toe te kennen op de wenslijst na de
orchideeën. De plant is kleiner dan
echt duizendguldenkruid en wordt
niet groter dan 15 cm. Ze bezit
geen bladrozet ter hoogte van de
wortels. De rozerode bloemen zijn
kleiner, openen zich niet volledig en
bezitten allen een steel. Een ander
verschil zit hem in de lengte van
de doosvrucht, die ongeveer even
lang is als de kelk. Bij zijn geslachtsgenoot zijn de kelktanden duidelijk
korter. Zijn favoriete biotoop is
vochtig en kalkrijk grasland.

6. PARNASSIA
(PARNASSIA PALUSTRIS PARNASSIAFAMILIE)

7. BOSOGENTROOST
(EUPHRASIA NEMOROSA BREMRAAPFAMILIE)

In deze familie vinden we enkel
parasieten of halfparasieten. Bosogentroost behoort tot de laatste
categorie, aangezien hij bladgroen
bezit. Zijn roodpaarse stengel is
sterk vertakt en kan tot 30 cm
hoog worden. Hierlangs staan
donkergroene, getande bladeren.
Bovenaan vallen de bijzonder fraaie
bloemen op. Een paarse vlek op de
bovenlip en een gele op de onderlip vallen op tegen de witte achtergrond. Paarse aders tonen insecten
de weg naar de nectarbron. Hij
dankt zijn geslachtsnaam aan zijn
kracht om oogziekten te genezen.
Zoek hem op mager grasland.

8. SCHERPE FIJNSTRAAL
(ERIGERON ACER COMPOSIETENFAMILIE)

Aangezien de namen van de familie, het geslacht en de soort identiek zijn, gaat het hier duidelijk om
een geval apart. De hartvormige
bladeren zijn vooral wortelstandig.
Een enkel blad bevindt zich ook op
elke bloemstengel, die een hoogte
van 30 cm kan bereiken. De witte,
geaderde bloem zelf is buitengewoon door de aanwezigheid van
tien ongelijke meeldraden. Naast
vijf gewone zijn er vijf geelgroene
onvruchtbare meeldraden, die met
klieren bezet zijn en nectar bevatten. Parnassia heeft een voorkeur
voor natte plaatsen.

Bij composieten of samengesteldbloemigen bestaan de bloemhoofdjes dikwijls uit verticale buisbloemen en horizontale lintbloemen,
bv. het madeliefje. Ook bij scherpe
fijnstraal is dit zo, maar de lichtpaarse, vrouwelijke lintbloemen
staan rechtop. De gele buisbloemen bevatten zowel stamper als
meeldraden. De behaarde stengel
is roodachtig en middelgroot, tot
50 cm. Deze pionier zoekt, dankzij
een haarkroon op de vrucht, naar
omgewerkte stukken kalkrijke
zandgrond.
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OVER BLOEMETJES
EN BIJTJES

HET BELANG VAN DE COMPOSIETENFAMILLIE
VOOR WILDE BIJEN
YVES GEVAERT

Een hommel van de
aardhommelgroep op speerdistel
© Yves Gevaert

Ooit werd ons gezegd: een tuin
zonder paardenbloemen is geen
bijenvriendelijke tuin. De paardenbloem, voor ons beter gekend als
‘pisseblomme’ of ‘beddepisser’,
maakt deel uit van de composietenfamilie en is inderdaad een
heel belangrijke bijenplant. Er zijn
maar liefst 19 wilde bijensoorten
(van de ruim 400 die voorkomen
in België) gespecialiseerd in deze
plantenfamilie. Dit wil zeggen dat
ze enkel en alleen voedsel halen uit
de composietenfamilie. Zij vormen
tevens de grootste groep van de
‘gespecialiseerde’ bijen in België.
Op een tweede plaats binnen de
specialisten staan de bezoekers van
vlinderbloemigen, gevolgd door de
klokjesfamilie en de wilgen. Op een
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gedeelde vijfde plaats staan onze
schermbloemigen, de heidefamilie
en de kruisbloemigen.
Alleen maar wilde bijen op composieten? Bijlange niet, want deze
zeven belangrijkste plantenfamilies
zijn niet enkel van belang voor
de gespecialiseerde bijensoorten,
maar ook als stuifmeel- en nectarbron voor de niet-gespecialiseerde
soorten. Dit zijn de generalisten,
die hun voedsel halen uit een variatie aan plantenfamilies. Rekening
houden met de bovenvermelde
plantenfamilies bij beheer in
natuurgebieden, in openbaar groen
en in tuinen is dan ook van uiterst
groot belang.
Voor menig tuinliefhebber zijn deze
bloemen jammer genoeg een ware

nachtmerrie. Veel Belgen zijn nog
steeds fan van een strakke tuin,
mooi afgeboord met de bloemen
in de border en liefst zonder klaver.
Deze laatste maakt deel uit van de
lipbloemigen - geen top-zevenfamilie dus, en daarom voer voor
een toekomstig artikel. Gelukkig
bestaan er initiatieven zoals ‘Byebye grass’, gemeenten die een
gefaseerd maaibeheer proberen
toe te passen en gekken die hun
tuin gefaseerd maaien of een cavia
inzetten om het vuile werk te
doen. Gefaseerd maaien? Welja,
op deze manier laten we altijd wat
van onze bloemen in bloei voor de
wilde bijen.
Veel van de bloemen binnen de
composieten hebben fantastische
namen die tot de verbeelding
spreken. Wat dacht je van gele
morgenster, kale jonker, groot
streepzaad, vertakte leeuwentand,
muizenoortje, gewoon biggenkruid,
dubbelkelk en natuurlijk onze
paardenbloem. Al deze composieten bieden voedsel aan een groot
deel van de wilde bijensoorten.
Bepaalde bijen hebben zelfs hun
Nederlandse naam te danken
aan hun waardplant zoals onze
paardenbloembij, kruiskruidzandbij,
biggenkruidgroefbij of distelbehangersbij. Distel-wat? Inderdaad,
distels maken ook deel uit van
de composieten en werken als
een supermagneet op onze wilde
bijensoorten.
Kan je deze planten niet laten
groeien in het midden van je tuin?
Verzet ze gerust naar de rand van
het gazon en geniet enkele weken
later van de bloemenpracht en het
vlinder- en bijenspel.
Nemen we er nu eentje onder
de loep: de paardenbloembij
(Andrena humilis). Deze bij vliegt
van begin april tot eind juni. De
pollen worden uitsluitend verzameld op gele composieten zoals
gewoon biggenkruid, streepzaad,
muizenoortje en paardenbloe-
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men. In onze regio is de soort vrij
algemeen, maar je vindt haar zeker
niet overal. Dankzij de verschillende inventarisaties in de regio
Zuid-West-Vlaanderen zijn we met
wat geluk en dankzij onze haviksogen gebotst op enkele nestaggregaties. Deze nesten zijn plaatselijk
in zeer grote aantallen terug te
vinden, soms op onverwachte
plaatsen, zoals midden in de stad
langs voetpaden waar paardenbloemen nog welkom zijn.
De Covid-19-crisis bracht alvast
één voordeel met zich mee en
dat is dat we met zijn allen meer
genieten van het plaatselijke groen
en de wandelingen. Er werd recent
dan ook een extra nestaggregatie
gevonden in de regio.
Wist je trouwens dat quasi iedere
bijensoort ook zijn parasiet heeft?
Voor de vogelaars onder ons, dit is
een koekoek onder de bijen. Het
gaat niet over één ‘koekoeksbij’,
maar soms tientallen. Deze kleine
tot middelgrote bijen hebben vaak
een wespachtige tekening met geel
en zwart. De vrouwtjes vliegen
rakelings over de nesten van hun

gastheer en proberen de nesten
binnen te dringen om een eitje te
leggen in een niet-afgesloten cel.
Na het uitkomen van de koekoeksbij vernietigt de larve het ei van de
gastheer en leeft vervolgens van de
voedselvoorraad in de cel om het
volgend jaar de cyclus te vernieuwen. De paardenbloembij heeft
één gekende parasiet, namelijk de
tweekleurige wespbij of Nomada
integra die, in tegenstelling tot de
meeste koekoeksbijen, een zwart-

rood patroon vertoont.
Bijen inventariseren is dus allesbehalve eentonig. Het is niet enkel
een verhaal van bloemen en bijen,
maar ook van vogelaars, haviksogen, knabbelende cavia’s en leuke
ontmoetingen! Daarenboven leer
je de bloemenpracht waarderen,
ook die van een simpele paardenbloem.
Meer info: www.aculea.be en onze
Facebookpagina: Aculea West-Vlaanderen

↑Mannetje weidehommel
op speerdistel

↓Vrouwtje paardenbloembij

©Yves Gevaert
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FOTOTUINIEREN

NIK DOOMS
WERKGROEP
NATUURFOTOGRAFIE
NATUURPUNT
KREKEL-ANZEGEM

↑

Rupsen van de
koninginnenpage op venkel

→

Detail van de rups
© Nik Dooms

“
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Ongeveer 15 jaar geleden kocht ik mijn huis met erbij
een grote doodgespoten vlakte..
Na enkele jaren intensief woelen en ploeteren begon
er een beetje vorm in te komen.
Elk jaar plantte ik nieuwe soorten aan, elk jaar maakte
ik nieuwe hoekjes met oog op zo veel mogelijk biodiversiteit creëren. Ik maakte golvende borders met
nectarplanten en waardplanten in de hoop de eerste
vlinders en bijtjes te lokken.
Elk jaar zag ik de tuin evolueren en steeds meer
soorten vonden hun weg naar deze verborgen parel.
Ik plantte gemengde hagen aan met bessen voor de
vogels, maakte hoekjes met boomstammetjes vol
gaatjes geboord als bijenparadijs naast de ingezaaide
bloemenmengsels. Ik liet stukjes ruig, maakte een
ecologische moestuin dankzij Velt-lectuur. Ik plantte
een fruitboomgaard aan en leidde klein fruit tussen
de omheiningen. Lange lelijke muren werden versierd
met clematis, wingerd, druiven en klimop waar bv. de
klimopzijdebij zijn weg naartoe vond.
Deze zomer zag ik ‘s avonds rond de 200 meter
klimopwand overal ‘motjes’ vliegen. Deze werden ge-

determineerd op: klimopbladroller, een zeldzame maar
toenemende soort. De blauwzwarte houtbij en de
gouden tor zijn er ook elk jaar, samen met tal van collega’s. Al deze soortjes zijn superleuk om te fotograferen. Overal waar ik kijk vind ik nieuwe beestjes die
ik ‘nog niet’ ken. De kodak is bijna een vaste waarde
geworden in de tuin. De kindjes vinden het super om
deze soorten te bestuderen met een woordje uitleg
van papa-gids.

Elk jaar krijg ik nieuwe soorten, elk jaar meer kans op leuke
foto’s. Als ik zeg tegen de vrouw: ‘schat ik ga efkes op safari in
den hof é’, dan weet ze: ik zie hem het eerste uur niet terug.”

Bij de kippen maakte ik een waterpartijtje en voederplaats voor vogeltjes, rondom plantte ik vogelbosjes
aan en ik fabriceerde een ‘vogelkot’ waar ik met de
telelens door de gaatjes van de gerecycleerde paletten
kan vogelen. In een nestkastje die tegen het kot is
gehangen konden we via een gluurgaatje op 30 cm
van de vliegopening de moeder en vader van familie
pimpelmees dikke vette rupsen zien brengen naar de
vele piepende jongen.
Overal waar je wandelt staan eetbare bessen, kruiden
en inheemse ‘on’kruiden te bloeien in harmonie met
de aangeplante borders. Op sommige plaatsen zijn het
mooie onkruidborders geworden. De successie deed
zijn ding. De natuur leerde me de juiste planten op de
juiste plaats te zetten. Als een mooie soort wint van
een aangeplante liet ik deze daar gedijen. Hij had zijn
plaats daar verdiend. Zo liet ik judaspenning staan in
combinatie met stinkende gouwe op een drietal meter
en kreeg er het jaar erop de oranjetipjes voor terug.
Leuk zo een tuin vol microbiotoopjes.
Ik hoef dus niet ver te gaan om mijn hobby uit te
oefenen. Als ik buiten kom zie ik macrobeelden door
mijn hoofd schieten. Ik creëerde letterlijk mooie achtergronden voor de plaatjes door kleuren, tegenlicht,
‘bokeh’ corners aan te planten in de tuin. Ik maakte de
laatste jaren overal fotohoekjes.
Ik kan met de telelens en een koffietje in mijn houten
vogelkot gaan zitten en even tot rust komen terwijl
de vogeltjes rond me heen fluiten. Af en toe komt de
bonte specht op het dak zitten om me te plagen. De
groene specht lacht me uit in de verte. De vogeltjes
waren eerst wantrouwig tegenover dit vreemd houten
kot. De oplossing was enkele vlieren er rond aanplan-
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ten en al mijn snoeihout tussen de planken te weven
tot een takkenwal kot. Zelfs het dak is een stokkage
plaats geworden voor houtafval met soorten mos.
Het overschot aan walnoten vliegt ook op het dak. De
buren denken er het hunne van en ik denk er het mijne
van als ik ze elke dag zie sproeien, maaien, verticuteren, kalken, frezen…
Al geef ik toe dat het een vreemd zicht moet zijn,
iemand met een witte telelens met een zwarte sok
erover om de vogeltjes niet af te schrikken die af en
toe in zijn kot kruipt bij vriestemperaturen. Ik lach me
zelf soms kapot, maar als je dan plots dat ene beeld
schiet waar je 100en likes mee haalt, dan heb je weer
een smile van je linkse oor naar je rechteroor. En dat
allemaal in m’n stadstuin van 1300 vierkante meter…
Mijn moestuin maak ik elk jaar een stukje onkruidvrij
met de hand. Deze levert me super lekkere groentjes
op, gekweekt met compost en kippekak. De wormen
mogen blijven, ik woel niks om, zo heb ik gratis drainagekanaaltjes en gratis mest in mijn grond. Het maaisel
smijt ik tussen de groenten zodat het kruid weinig kans
krijgt. En wat ik niet opeet laat ik staan. Je raad het:
voor de beestjes.
Mijn moestuin experiment was vorige zomer een
wirwar van vers aangeplante soorten groenten en
overblijvers die in zaad waren geschoten zoals rode
biet, ui, pastinaak… Hierop heb ik enkele leuke insecten kunnen op beeld vastleggen.
Ik heb enkele distelsoorten staan als kaardenbol, mariadistel en kardoen omdat ik ze mooi vind. Er toeren
massaal veel bijtjes op rond en ook dat levert leuke
beelden op met hun lijf vol stuifmeel in de blauwpaarse

zweem van de bloem.
Twee jaar geleden was de koninginnenpage op bezoek.
Ze kwam nectar zuigen uit de vele vlinderstruiken,
maar ik vond nooit rupsen. Ik besloot deze uitdaging aan te gaan en zaaide dille, venkel, wilde peen
enzoverder in de moestuin. Ik offerde een stuk op van
de moestuin en liet deze uitzaaien. En ja hoor, vorige
zomer was het zover, ik vond 14 rupsen die zich bol
aan het vreten waren met venkel en dille.
Fijn, weer een leuke soort erbij, dit is de 12e dagvlindersoort in mijn eigen natuurgebiedje. En wat voor
één, de grootste page die in België voorkomt, een
prachtige vlinder die komt uit een even prachtige rups.
Alweer een leuke macro-uitdaging. De rupsen lieten
zich graag fotograferen maar ik wou nog een stapje
verder gaan. Ik wou ze zien verpoppen en volgend jaar
zien uitvliegen.
Natuurlijk wilde ik dit doen zonder de natuur te veel
te storen.
Naast mijn ‘oud’mariagrotje dat is omgevormd tot een
verzamelpunt van vet- en rotsplanten heb ik een oud
konijnenkot verbouwd tot rups paradijs. Enkele rupsen
hebben zich hier veilig kunnen verpoppen. De rest
van de rupsen hadden minder geluk naast mijn vele
vogelstruiken.
In de moestuin heb ik alvast het zaad van de pastinaak
en de dille her en der in de borders ingezaaid als voedsel voor de volgende generatie.
Eten voor de pupsjes, hé zegt onze jongste telg, terwijl
hij het onkruid ernaast uittrekt
Ons jongste zoontje was fan van de rupsen en vond
het dan ook erg jammer dat ze gingen slapen. De hele

↖Een pop van
de koninginnenpage
↑

Een bronswespje
kruipt uit een pop
© Nik Dooms
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PROVINCIAAL RECREATIE- EN NATUURCENTRUM
DE GAVERS, BERGELEN EN TRANSFO ZWEVEGEM
De provincie West-Vlaanderen zet deze zomer
volop in om een ruim gamma aan activiteiten,
corona-proof aan te bieden. Voor de Klimoplezers
maakten we een kleine selectie. Het ruime
programma is te vinden op de
www.west-vlaanderen.be/gavers
www.stadlandschapleieschelde.be,
www.transfozwevegem.be of de Uit-databank.
BERGELEN
Tĳdens de eerste week van juli kunnen kinderen
tussen 8 en 12 jaar oud elke dag deelnemen een
hele leuke natuurworkshops. Er zullen wekelĳkse
natuurwandelingen georganiseerd worden,
bezoekers zullen verrast worden toffe pop-up
educatieve activiteiten, een extra openluchtfilm
wordt vertoond, ga met het hele gezin op
avontuur met Blob, ontdek het domein aan de
hand van een fotozoektocht, fit je fit op het
tĳdelĳk cross-fit parcours,… Voor groepsactiviteiten moet steeds ingeschreven worden.

PRNC DE GAVERS
Elke dag is er wel iets nieuws te beleven. Elke
dinsdagavond is een initiatie Tai-Chi of yoga, op
donderdag kan je het domein verkennen onder
begeleiding van een ervaren natuurgids. Een
natuurfilm op unieke locatie, het natuur’kom uit
je kot’-arrangement en vele andere zĳn ideaal
voor het to do-lĳstje van elk gezin. Voor wie
minder mobiel is bieden we een unieke kans om
de Gavers op een niet alledaagse manier te
verkennen met de familie. Nieuwsgierig?
Bekĳk onze website of bel 056 23 40 10
Beleef iedere dag een ander avontuur, verken het
hoogtouwenparcours, klim 9m hoog, overwin
het hindernissenparcours, schiet doel met de
boog, …Voor deelname aan alle activiteiten is
het noodzakelĳk om vooraf in te schrĳven.

TRANSFO
Kom deze zomer naar de Transfosite in Zwevegem en beleef er een unieke staycation in het groen.
Op woensdagnamiddag kan je er leerrĳke, begeleide rondleidingen rond energie en erfgoed volgen.
Of start met één van de vele fietslussen in de omgeving. Doorheen de zomer kan je inpikken op heel
wat sportieve, culturele en recreatieve activiteiten: avonturenzondagen, mountainbike, snorkelen,
aquaparcours, kajakken, ontsnappen uit een escaperoom, logeren op camping Transfo of genieten
van straattheater en pop-up tentoonstellingen.

TIP

Veel natuurliefhebbers verkennen het provinciaal domein De Gavers, gewapend met een verrekĳker of
fototoestel. Ook voor hen is er echter een verborgen kantje… slechts te ontdekken door een handvol
duikers: een ‘zwerm’ kaspische aasgarnalen, verscholen rivierkreeften, een bazige snoek,…

Binnen de provincie is het initiatief genomen om dit onbekend wereldje ‘toonbaar’ te maken.
Ondertussenis de NME-kĳk-vĳver in een ver gevorderd stadium en laten we de hoofdtaak over aan de
natuur. De poel werd gevuld in het voorjaar: continu wordt er water uit de vĳver opgepompt zodat een
goede waterkwaliteit gegarandeerd wordt. Dit resulteert in een uniek stukje zichtbare natuur aan het grote
raam: een kleine watersalamander verscholen tussen een opgerold blad, opgroeiende poelslakken,
miniscule kokerjuffers,…kortom, een ware ontdekkingstocht al of niet voor geoefende ogen.
Jammer genoeg wordt de creativiteit van bepaalde bezoekers niet in dank afgenomen: de goudvissen
mogen gerust opnieuw opgehaald worden en de zwemmers, al of niet viervoetig, worden verwezen naar
andere locaties.
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winter lang wachtten we af tot ze wakker werden. En
dan plots: le moment suprême…
Yes, het was gelukt: we zagen in 1 week een vijftal
pages uit hun pop kruipen en opwarmen in de zon.
Een wauwmoment... Hoe impressionant is zo een
kruipende vlinder die de warmte van je hand absorbeert tot je ze op een bloem in de zon zet. Genieten
van de blikken op de kindjes hun gezicht. Alweer een
wijze les geleerd. Het duurt even vooraleer de vlinders
hun vleugels gespannen krijgen en eer ze volledig
opgedroogd zijn en klaar om te vliegen. In deze tijd
heb ik van dichtbij de vlinder kunnen bewonderen en
veelvuldig vanuit alle hoeken kunnen fotograferen met
macrolenzen en vintage lenzen. Een adrenaline rush
pompt door je lijf als je op je schermpje ziet dat het
een ‘wauw-foto’ is.
Alles verliep goed, tot op één dag. Zoals elke morgen
gingen we de bak controleren en ik zag enkele minuscule beestjes rondvliegen en kruipen over enkele poppen. Ik zag een gaatje in een pop waar iets in bewoog.
Alle hens aan dek. Vlug haalde ik alle takken met poppen uit de bak en controleerde 1 voor 1. Ik haalde er
drie uit met een gaatje en nam enkele van die beestjes
in een potje om te determineren. Ondertussen bestudeerde ik de bewegende pop met de canon MPE65
Lens, waarmee je foto’s kan nemen van 1x tot 5x
vergroting in tegenstelling tot een gewone macrolens
die tot 1x gaat. Gewapend met een twinflash probeerde ik op het gaatje scherp te stellen en de wind tegen
te houden. Op dergelijke vergroting is elke beweging
nefast voor je foto. Ik kon het uitkruipend beestje
vastleggen en deels determineren. Het was een bronswespje. Eerst was ik er kwaad op
want ze

hadden tenslotte mijn bak geïnfecteerd. Tot ik de beelden bekeek van het wespje. Machtig schoon beestje
en wat een wijze les voor de kindjes en mezelf. Deze
soort parasiteert blijkbaar de pop en legt er zijn eitjes
in. Als de larfjes de vlinder van binnenuit opgegeten
hebben vechten ze zich een weg naar buiten. Wat een
tafereel. De komende dagen had ik nog een tweetal
geinfecteerde poppen. Jammer voor de verloren
koninginnen, maar dat is de natuur zeker… Misschien
volgend jaar een fijner gaas voor de bak hangen want
muggengaas is blijkbaar niet fijn genoeg om deze
wespjes tegen te houden.
Na enkele weken radiostilte werden nog enkele pages
ongeschonden geboren, zo kon ik ze nog eens op
andere bloemen fotograferen en in alle rust zien opstijgen, klaar om een partner te zoeken.

“Ze zeggen altijd dat een natuurfotograaf dicht bij huis een gebied

moet hebben waar hij regelmatig naar toe kan trekken…. Ik nam
dat wel heel letterlijk.”

Wil je mijn fotoverhalen, natuurweetjes en
fotografie verder volgen kijk dan zeker eens op:
facebook: Nik Dooms Fotografie /
Instagram: Nik_Dooms

Koninginnenpage
© Nik Dooms

45•

UIT DE VERENIGINGEN

EEN VERBORGEN
PAREL IN VICHTE
CARLOS
VAN DE GINSTE

Tuinarchitect Carl Vandenberghe woont met zijn Ardeense vriendin en zoon in
Vichte, in een doodlopend zijstraatje achter het prachtige kasteelpark Verhaeghe.
Het is mijn eerste bezoek aan zijn tuin en het wordt een heel warm en interessant weerzien met deze bijzondere man.

Eén van de eerste zinnen die ik
te horen krijg: ‘Iedereen is hier
welkom voor advies over het ecologisch inrichten van zijn tuin.’ Maar
meteen voegt hij er bescheiden
aan toe: ‘Ik praat niet graag over
mezelf.’ Toch is hij een spraakwaterval als het gaat over zijn werk,
tuin, zijn visie en passies: ecologie
en duurzaamheid.
Zijn eigen paradijs bevindt zich verdoken achter een materiaalschuur
en een mooie houten wand. Daarop prijkt een opvallend affichebord
met veelzeggende posters. STOP
ECOCIDE - change the law - van
Greenpeace springt in het oog. Net
als twee affiches van GAIA. Zo
zie je onmiddellijk waar Carl voor
staat. Vlees in de kuip zou in de vorige zin niet passen. Hij eet al dertig
jaar vegetarisch, zelfs bijna volledig
veganistisch. Alleen kan hij het niet
over zijn hart krijgen de eitjes van
zijn kippen weg te gooien.
Meteen vallen drie indrukwekken-
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de oude bomen op die de tuin en
het huis beschaduwen: een linde,
een treurbeuk en een zomereik.
Ze werden nog door zijn vader
geplant. Een kleurenpallet van bloemen ontvouwt zich voor mijn ogen.
Ik word zowaar jaloers als ik aan
mijn eigen bescheiden tuintje denk.
Ongelooflijke aantallen en soorten
hommels zoemen zalig op inheemse en kruipende smeerwortel.
‘Het is de bedoeling dat er meer
biodiversiteit komt in onze tuinen,’
zegt Carl. ‘Gedaan met steriele
gazons. Ik maaide voor het eerst
op 8 mei, daarna om de drie
weken, naargelang het weer. Kalk
en meststoffen laat ik achterwege,
verticuteren doe ik niet. En zie het
resultaat.’ Hij wijst me op de madeliefjes, paardenbloemen, klaver,
ereprijs.
Momenteel is Carl bezig met het
aanleggen van twee grote bloemenweides in Gooik (1400 m²) en
Ingooigem (1000 m²).
Hij werkt ook als één van de vijf
tuincoaches voor de stad Kortrijk
(zie artikel ByeByeGrass op blz
26). Deze dienst – twee uur gratis
advies – is er voor alle inwoners
van Groot-Kortijk. Carl maakt er
echt zijn werk van. Hij toont me
één van zijn ontwerpen: zowaar
een ecologisch juweeltje.
‘Daar word je echt niet rijk van,’
grapt hij, ‘maar ik doe het graag.’
Veel genoegen beleeft hij aan het
renoveren van tuinen.
‘Een tuin als een ecologische woestijn zie ik als een vorm van diefstal.
Je hebt in je leven een stukje grond
ter beschikking gekregen, dan
moet je er ook zorg voor dragen
op een ecologische manier. Er zijn
bovendien veel voordelen aan
een natuurvriendelijke tuin: het
geeft je meer voldoening, minder
onderhoud, is minder duur, het is
eenvoudig en je kan veel zelf doen.’
Een bijenhotel maken, bijvoorbeeld. Of zorgen voor een
overwinteringsplaats voor egels
en padden. Droge bloemstengels,
bladeren en grassen geven deze
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nuttige slakkeneters bescherming
tegen de kou. Ook dood hout is
een must in de tuin. Het kan dus
onderhoudsvriendelijk. En wieden?
‘Dat is soms nodig, maar eigenlijk
onnatuurlijk. En vergeet niet: een
tuin is nooit af.’
Ondertussen kwaken de kikkers
naar hartelust een namiddagconcert in zijn ecologische vijver.
Ook die kan niet ontbreken in een
natuurtuin.
‘Ik begrijp niet dat er nog steeds
tuinarchitecten zijn die durven
werken met invasieve planten in
vijvers. Maar anderzijds kunnen de
juiste exotische planten of bomen
wel een meerwaarde bieden. Kijk
naar mijn honingboom. Die bloeit
hartje zomer en is dan een feest
voor insecten en bijen.’
Carl vraagt zich af waarom bepaalde mensen zo extreem tegen
uitheemse planten zijn.
‘Zou er geen studie bestaan waaruit blijkt dat er meer biodiversiteit
in een tuin steekt waarin uitheemse
planten gedoogd worden? In-en
uitheems zijn welkom zolang ze
maar bijdragen aan een rijke,
duurzame biodiversiteit en ze niet
invasief zijn. In tuinen waar we
nectarbronnen tot diep in de herfst
willen garanderen zijn uitheemse
planten zelfs essentieel. En ook
inheemse planten kunnen héél
invasief zijn in tuinen. Door de
opwarming van het klimaat zullen
sommige zuiderse planten het nu
eerder overleven.’
We merken op dat heel wat mensen in coronatijden meer hebben
leren genieten van de natuur, meer
hebben nagedacht over de waarde
ervan.
‘Er is nog heel veel werk om onze
tuinen ecologischer te maken. Maar
ik stel ook vast dat meer en meer
mensen begaan zijn met biodiversiteit. Als tuinarchitect kan ik het
mooier, aangenamer
en ecologisch waardevoller helpen
maken met eenvoudige middelen.’
Als afscheidscadeau krijg ik een mij
onbekende insectenvriendelijke

struik: Bupleurum fruticosum of
goudscherm - heel zeldzaam te
verkrijgen in België. Hij bracht de
stekjes mee van een reis. Alhoewel, verre reizen zijn niet aan hem
besteed.
‘De ouders van mijn vriendin wonen aan de Lesse. Wat heeft een
mens dan nog meer nodig?’
Ik bedank Carl, beloof dat ik de
struik zal koesteren als aandenken
aan dit bijzondere bezoek.
Meer info vind je op zijn website
www.landschapstuin.be

ENKELE TIPS VAN CARL
VOOR EEN EERSTEKLAS
BIJENHOTEL:
- de diameter van de bamboestokjes of boorgangen mag
niet te groot zijn (2 tot 9 mm)
- de diepte moet lang zijn:
10 cm of meer
- de gaten of stengels moeten
aan één kant dicht zijn
- de gangen moeten glad
zijn van binnen

foto’s: © Carlos Van De Ginste
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Ba kken, grillen,
koken...
met Stroomop

Met de Pertinger kookfornuizen
op hout kunt u zowel koken als
verwarmen.

Uw kookfornuis wordt het centrum van warmte
en gezelligheid in uw keuken en woonruimte.

Je eigen brood bakken? In een
echte steenoven? Bij je thuis?

Dat kan, met de elektro-steenbakoven van
Häussler. Nog nooit was je brood en pizza zo
lekker!

Milieuvriendelijk en vlot
barbecueën?

De Häussler pellet-barbecue is binnen de 10
minuten klaar om te gebruiken zonder geur of
rook. Na de barbecue wordt de pelletgrill een
sfeerlicht. Nog nooit was barbecueën zo gemakkelijk, gezellig en puur genieten.

Met een eigen graanmolen heeft
u altijd uw eigen vers meel en
graanvlokken.
Zo behoudt u zeker alle belangrijke voedingsstoffen, vitaminen en mineralen.

Maak zelf uw eigen pasta.

Gemakkelijk en degelijk, met een eindeloze
variëteit aan pasta’s en noedels!

Bekijk ons aanbod en kalender op

www.stroomop.be

Stroomop

Steeds welkom in
Stroomop voor uitleg
of schrijf je in op één
van onze workshops.

Kattestraat 81, B-8520 Kuurne | +32 (0)56 72 36 30 | contact@stroomop.be
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HET UILENGAT
In veel oude gevels van boerderijen en stallingen kan je
duidelijk een zogenaamd uilengat zien (zie afbeelding).
Maar wat is het, en wat de bedoeling ervan?
Om het antwoord hierop te kennen moeten we het
eerst over de kerkuil hebben, want hier begint het
verhaal van het uilengat. De kerkuil verblijft heel graag
in de nabije omgeving van boerderijen, want hij vindt
er zijn voedsel, voornamelijk knaagdieren. Overal gaat
hij op jacht naar muizen in de weide, langs de haag of
gewoon in de schuur of stallingen zelf, op voorwaarde
dat deze plaatsen toegankelijk voor hem zijn. Bij halfopen
schuren is er geen probleem en daar kan hij gerust in- en
uitvliegen. Maar bij gesloten schuren en stallingen kan de
kerkuil enkel maar binnenvliegen via een opening. Het
zogenaamde uilengat.
De ronde opening van de zijgevels van stallen biedt niet
alleen de mogelijkheid om graan en stro op te slaan en te
verluchten, maar ook om de verschillende soorten uilen
zoals de steenuil, ransuil en kerkuil toegang te verschaffen om hun kostje aan muizen bij elkaar te kunnen zoeken. De uilen zoeken meestal de stallen op in de winter
wanneer het voedsel buiten schaars wordt en de knaagdieren meer hun onderkomen in de stallingen opzoeken.
Vooral bij strenge winters vallen er veel slachtoffers door
de combinatie van de koude en het geringe voedselaanbod. Jagen in een afgesloten binnenruimte kost de kerkuil
ook minder moeite en vergt minder energie. Het is in
ieder geval een stuk gemakkelijker in vergelijking met
de lange en soms gevaarlijke jacht vluchten waarbij er
jammer genoeg ook heel regelmatig verkeersslachtoffers
vallen.
De vorm van het uilengat kan heel uiteenlopend zijn.
Het kan gaan van een gewone ronde opening tot meer
kunstige vormen. De traditionele opening ligt ergens
tussen 10 en 50 cm diameter. Het is de logica zelve dat
de opening van het uilengat bepalend is voor welke soort
er doorheen kan vliegen. Voor de steenuil, onze kleinste
uilensoort, is een doorsnede van een tiental centimeter
al voldoende groot genoeg om in te vliegen. De steenuil
kan zich in de uilengaten ook goed beschermen tegen de

JOHAN STAELENS

koude en winderige dagen. Hij kan er wat uitrusten en
nieuwe energie opdoen om zo de winter door te komen.
Het steenuiltje rust heel graag uit op een zonnige plaats
vooral in een knotwilg. Tijdens de winter zoekt hij net
zoals zijn neef de ransuil een roestplaats op. De aanwezigheid van uilengaten die in de eerste plaats bedoeld zijn
voor de kerkuil levert dus een extra voordeel op voor
onze steenuil. Wanneer de diameter van het invlieggat
40 cm of iets meer bedraagt, dan kost het voor een
volwassen kerkuil geen enkele moeite om in-en uit te
vliegen. Hij moet alleen zijn vleugels even intrekken. Kerkuilen zijn bovendien heel nieuwsgierige uilen en hebben
de gewoonte om openingen in gebouwen zoals stallen en
oude schuren te gaan verkennen. Ze gaan voortdurend
op zoek naar holtes en nissen die donker genoeg zijn
om overdag een uiltje te knappen alsook een muisje te
vangen en op te peuzelen.
Spijtig genoeg worden de uilengaten vaak afgedicht met
gaaswerk, metselwerk of glas. Jammer, want hierdoor
verliest het uilengat zijn oorspronkelijke functie. Bovendien verliest het gebouw een mooi stukje cultureel
erfgoed uit lang vervlogen tijden. Soms wordt achter het
uilengat een kerkuilenbak aangebracht door vrijwilligers
van de Kerkuilenwerkgroep. Kerkuilen gebruiken soms
jaren na elkaar dezelfde kerkuilenkast. Kerkuilen zijn
nuttige en prachtige vogels die een absolute bescherming
nodig hebben.
↖ Uilengat in Kuurne
© Johan Staelens
← Kerkuil
(vrij van rechten)
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DE VERONTREINIGING VAN
DE SCHELDE (APRIL 2020)

GAAN DIE GROENE NU AVELGEM ONDER WATER ZETTEN?

DIRK LIBBRECHT

Op 9 april gebeurde een dijkdoorbraak t.h.v. de suikerfabriek Tereos te Escaudoeuvres in Noord-Frankrijk, 50 km stroomopwaarts de Schelde, gemeten vanaf de landsgrens. Meteen stroomde 100.000 ton vloeibare bietenpulp als een donkere wolk
in de rivier, waardoor het zuurstofgehalte eensklaps op nul viel. Voor het meeste waterleven was dit een dodelijke cocktail.
De lokale civiele bescherming was snel ter plaatse en dichtte vakkundig de bres, waarna ze tevreden huiswaarts keerden.
Wat daarna (niet) gebeurde tart alle verbeelding.

NA FRANKRIJK VOLGT
WALLONIE, DAARNA
VLAANDEREN

↘ Overzichtsplan met de
Scheldearmen tussen het Guldensporenpad en de weg tussen
Rugge en Ruien. Eigendom Natuurpunt: een deel van de Oude
Schelde-arm, de Vuile Coupure
en de Miracoupure

Pas 11 dagen later (20 april) werden de Waalse Openbare Diensten
(SPW) verwittigd door een doodgewone burger die het Noodnummer Milieu (1718) belde, wegens
dooie vis in het Scheldewater. Het
internationaal alarmsysteem dat
voor zulke gevallen in het leven
geroepen werd werkte dus niet.
Had corona er iets mee te maken?
Of het Paasweekend dat net na de
lozing volgde? Wie zal het zeggen?
Via Wallonië werd Vlaanderen
prompt verwittigd. De bevoegde
diensten ageerden per kerende
met acties om zuurstof in het
water te brengen via beluchters,
maar ook door ervoor te zorgen
dat stroomafwaarts vluchtende
vis de zijarmen en – beken van de
Schelde ongehinderd kon opzwemmen. In totaal was in 50 km Franse
en 37km Waalse Schelde, praktisch
alle vis morsdood. In Vlaanderen

kon massale vissterfte op het randje vermeden worden.
Men rekent nu op de geredde
Vlaamse vissen om het stroomopwaartse gedeelte in de loop van de
volgende jaren terug te koloniseren.
Opvallend was de quote in het
nieuws van de waterbeheerder
De Vlaamse Waterweg: “Als
de zuurstof verdwijnt, vluchten
vissen vaak naar zijarmen. Daar
dringt de vervuiling later door. We
vrezen dus vooral voor vissterfte
in de zijarmen in Oudenaarde en
Avelgem”, vertelt Karen Buyse van
de Vlaamse Waterweg. Een strak
plan weliswaar, ware het niet dat
Avelgem nagenoeg geen enkele
meander heeft waar een vis vanuit
de Schelde in kan zwemmen.

HOE ZIT HET DAN
MET DE AVELGEMSE
SCHELDEARMEN?
Het aantal afgesneden Schelde-armen of ‘coupures’, zoals ze

doorgaans genoemd worden, staat
in Avelgem op zeven. Dit zijn de
gekende coupures die een naam
dragen. Drie meanders zijn eigendom van Natuurpunt (afbeelding 1),
zij het de Oude Scheldearm slechts
gedeeltelijk. Deze arm is in drie
verdeeld door 2 aarden dammen,
elk met een andere eigenaar, ander
beheer en dus andere waterkwaliteit. De opwaartse, Natuurpuntzijde staat in verbinding met de
Schelde door een terugslagklep, 20
jaar geleden geplaatst om “het vuile
Scheldewater buiten te houden”.
De klep – 40 cm diameter - werkt
niet goed. Bij hoge waterstanden
in de Schelde stroomt het water
als een cascade, via een pijp, de
meander binnen. Toegegeven, er
zal daar al eens een vis meekomen,
maar een vispassage is het niet.
In de volgende meander, de Vuile
Coupure, is in betere tijden nog
aangesloten geweest. Nu liggen
daar wat verspreide buisresten als
stille getuige. Langs de afwaartse
zijde ligt een volwassen huisvuilstort in de weg van een eventuele
aankoppeling. Ook bij de Miracoupure liggen bosjes in de weg. Van
de vier andere meanders staat enkel de Kerkhove meander in open
verbinding met de Schelde, langs
de afwaartse zijde, en dan nog met
een soort stuw.

WAAROM ZETTEN WE
DE SCHELDE-ARMEN
NIET OPEN?
Eerlijk, het heeft grotendeels
voordelen om de coupures open
te gooien (afbeelding 2). Alvast
wordt het water continu ververst
door doorspoeling. Wat bovendien
gezwind meevolgt met de Schelde
is het waterpeil. Hogere waterpei-
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len gaan hand in hand met hogere
snelheden. Een rechtstreeks gevolg
hiervan is dat bij hoogwaterafvoeren de vorm van coupure bedding
kan wijzigen doordat bodem- en
slibmateriaal terug in beweging
wordt gebracht en zich ergens
anders terug afzet. Zo kunnen
op onverwachte plaatsen – maar
meestal op de binnenbochten –
ondiepe slikplaten ontstaan. Op
de buitenbochten verhoogt het
erosieve karakter door de waterstroming, m.a.w. ze kalven vlugger
af, worden steiler... Is dat een
probleem? Niet als je de fixerende
kracht van oevervegetatie toepast,
zoals zwarte els. Nieuwe bodemdynamiek trekt nieuw leven aan,
zoals ijsvogels, oeverzwaluwen ,..
Of steltlopers die pleisteren en
foerageren op slikplaten.
Onvermijdelijk krijg je met het
Scheldewater zelf, ook nieuwe
diersoorten op bezoek. Er zitten
daar spectaculaire tussen zoals de
elft, een haringachtige vis, uitgestorven gewaand in Vlaanderen
maar “dankzij” de verontreiniging,
aangetroffen te Kerkhove. De
bever is ook zo’n tot de fantasie
sprekende soort, die onder meer
burchten bouwt en een ganse

waterrijke omgeving zo drastisch
kan veranderen. Maar ook andere
soorten, eigen aan (zwak) stromend water zullen onze natuurgebieden aandoen.

HET GROTERE PLAATJE!
Scheldearmen opnieuw connecteren met hun oorspronkelijke waterloop resulteert in een gevoelige
toename van het bergingsvolume in
de Scheldevallei. Hierdoor worden
benedenstroomse locaties beter
beschermd tegen overstroming.
Verder is er ook het filtrerende
karakter van de doorstroming, met
zeer positieve effecten op de kwaliteit van het Scheldewater in zijn
geheel, niet enkel in de Scheldearmen. Dit is logisch: je laat een groter stuk van de vallei meewerken
aan de algemene waterhuishouding, zij het kwaliteit of kwantiteit.
In de Zee- en Benedenschelde
wordt de bio-filtererende rol
opgenomen door een aantal zoeten brakwaterschorren. Laat dit op
de Bovenschelde dan de meanders
zijn. Tussen Gent en Doornik liggen
er ongeveer 50.

WAT ZIJN DE RISICO’S?
De kans bestaat altijd dat accidentele verontreinigingen eensklaps in
ons coupurewater belanden en een
ravage aanrichten. Bij de Avelgemse meanders zou dit niet zo’n vaart
lopen omdat de meeste opwaartse
gedeeltes niet in het verlengde van
de Scheldeloop liggen. Uiteraard
geldt dit voor verborgen verontreinigingen, zoals deze hierboven
beschreven. Stookolievlekken ogen
meer macho, en blijven langer
hangen, maar je ziet ze al van ver
afkomen. Een dergelijke vlek ging
met de recente gebeurtenis nooit
de landsgrens gehaald hebben.
Verder hoorde ik hier jarenlang, op
lokale beleidsniveaus, de bedenking dat de coupures openen voor
Scheldewater synoniem zou zijn
met het bedreigen van de gemeentekern van Avelgem door overstromingen. Niets is minder waar
natuurlijk. Geen enkele coupure
ligt onder het Scheldepeil. Verder
kunnen de meersen dienen om
overstromingswater op te vangen.
Erger dan dat wordt het niet. Ze
zijn er per slot van rekening voor
gemaakt. Grootschalige veiligheid
begint met het teruggeven van je
vallei aan de rivier.

Streefbeeld van de Bovenschelde
van een optimale natuurlijke
ontwikkeling met aangesloten meanders ( Illustratie Mark Hulme uit
De Rycke A., De Knijf G., Decleer
K., 2003. Verkennende ecologische
gebiedsvisie voor de Bovenschelde.
Rapport van het Instituut voor
Natuurbehoud 2003.04. Brussel).
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LANDSCHAP IN BEELD

Tekst & foto’s: Erwin
Decoene

LAAG VLAANDEREN

1.
Na de lockdown en andere soorten perikelen, is er dan toch
een nieuwe ‘Landschap in Beeld’. Enkele kandidaat landschapjes zijn terug in de schuif beland. De Geobus 2020
moest wijken voor corona. Het thema dit jaar is: ‘Stroomopwaarts van Menen langs de Leie’. Mocht de Geobus in
oktober nog kunnen uitrijden dan zullen we zeker eens
passeren langs ‘Laag Vlaanderen’. Bij deze, een voorafje.
Voor wie het gebied niet kent, zeker een wandeling waard.

foto’s: © Erwin Decoene

Laag Vlaanderen is een gehucht tussen Menen en
Wervik, met een opvallend goed bewaard landschap
in de Leievallei. Gehucht en landschap liggen ingeklemd tussen de industrie van Menen en Wervik en de
Grensleie. De Leie vormt hier de grens met Frankrijk,
vandaar de naam. Ongetwijfeld is de grens een belangrijke factor geweest in het bewaren van het landschap.
Foto 1 is genomen vanaf de Wervikstraat in Menen en
toont de prachtige hoeve van de familie D’hondt. De
hoeve ligt aan de voet van een zwakke helling die het
akkerland langs de weg verbindt met de lager gelegen
graslanden. De wegen die het gebied ontsluiten zijn of
waren vaak afgeboord met hoge populieren. Links in
beeld zien we een opgeschoten haag. Een restant van
een oude haag rond het huiskavel van een inmiddels
gesloopte boerderij. Rechts van de haag en voor de
schuur bij de hoeve D’Hondt ligt er nog een hoogstamboomgaard.
Foto 2 toont de haag in kwestie. Ze is behoorlijk oud,

soortrijk en zit vol vogels. Op veel plaatsen streeft men
naar dit resultaat met aangeplante hagen.
Foto 3 toont meer van het huiskavel van de gesloopte
boerderij. De bomenrij en haag op de achtergrond
markeren een deel van het oude grachtensysteem en
de vroegere wal rond de gesloopte boerderij. Naar
verluidt gaan zowel de gesloopte boerderij als hoeve
D’hondt terug op middeleeuwse boerderijen. Op
oude kaarten kunnen we sloten, hagen en andere land-

3.

5.

2.
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schapelementen herkennen teruggaand tot in
de Oostenrijkse tijd. De site is nu eigendom
van de firma Galloo.
In principe zou het gebied in de foto’s 1
(deels), 2 & 3 op termijn deel gaan uitmaken
van de groenbuffer rond Galloo.
Ik ben alvast benieuwd wat de toekomst
brengt voor dit gebied.
Foto 4 toont één van de vele fraaie en oude
grachten de rond hoeve D’hondt vanaf de
private weg naar het achterliggende vlasbedrijf.
Foto 5 is genomen ten zuiden van hoeve
D’hondt nabij de sluis van Menen. Overigens
een goed vertrekpunt voor wandelingen.
We kijken in de richting van Wervik. Wat
opvalt, is dat sloten de vallei onderverdelen
in kleine hooilandjes. De sloten zelf zijn
een haven voor watergebonden natuur. Ze
ontwateren het gebied echter ook waardoor
sommige stukken grond kunnen gebruikt
worden als akker.
Foto 6 is een close-up van de bodemsamenstelling in één van de hooilandjes. De bodem
oogt opvallend veenhoudend.
De diversiteit en de kunstmatige oorsprong
van het landschap weerspiegelt zich in de bodemkaart van het gebied (zie https://www.
dov.vlaanderen.be klik bodemverkenner en
ga verder naar de bodemkaart).
De bodemkaart toont opvallend veel rechte
lijnen en hoeken. Dit is het nettoresultaat
van enkele duizenden jaren landbouw in het
gebied.
Daar komen we nog wel eens op terug in de
bus.
De hoeve D’hondt en omgeving mag gezien
worden. De gebouwen getuigen van een gevoel voor schoonheid bij de bouw en eerbied
voor het eigen patrimonium.
Dat is uitzonderlijk want overal in de omgeving schiet de industrie op uit de vroegere
landbouwgrond.
Hopelijk blijft de hoeve en de omgeving
gevrijwaard nu Roger D’hondt recent is
overleden. Ik heb hem maar kort gekend
maar het was duidelijk dat hij fier was op
zijn hof en het bewaard wilde zien. Het zou
jammer zijn, moest nu toegelaten worden dat
het verdwijnt.

4.
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Contacteer
info@natuurkoepel.be

Bezoek onze webshop op eurabo.be

Bio-ecologische materialen voor
energiezuinige houtbouw en renovatie

Steico flex FSC®
Houtwolisolatie

%
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Vloer- en muurisolatie

pro clima

Luchtdichting

gratis advies aan zelfbouwers!
isolatie opleidingen: eurabo.be/opleidingen

or leden
10% korting vo
nt
van natuurpu

ROK 52 - Pont West 112
B-9600 Ronse
+32(0)55 23 51 40

Bio-ecologische bouwpartner 2014

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

Wij kiezen voor verantwoord bosbeheer. U ook?

info@eurabo.be
www.eurabo.be
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SPINAZIE-CITROENHUMMUS
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

SPINAZIE-CITROENHUMMUS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

200 g spinazie
1 teen knoflook
200 g gekookte kikkererwten
100 g geroosterde zonnebloempitten
200 ml zachte olijfolie
2 el edelgistvlokken
een kwart citroen (met schil)
1 el citroensap
peper
zout

Was de spinazie. Hak de knoflook fijn.
Mix alle ingrediënten in een keukenmachine tot je een smeuïge
spread hebt.
Breng op smaak met peper en zout.

GARNEERTIP
stukjes gedroogde abrikoos, geroosterde paprika, platte peterselie, jonge spinazie, feta

BROODTIP
Turks brood

VELT KOOKT ECOLOGISCH VANUIT HAAR KOT

Om tijdens coronatijden het contact met haar achterban niet te verliezen startte Velt vzw samen met haar
huiskok Leentje Speybroeck het online kookprogramma
Keukenpraatjes. Elke zaterdagochtend kan je Leentje haar
geheimen van de ecologische keuken zien uitleggen. En
dit doet ze gewoon vanuit haar kot!
Zo passeerde hoe je zelf groenteburgers maakt, de week
daarna stonden de typische lentegroenten op het menu.!
‘Vooraf organiseer ik een poll op de facebookpagina van
Velt vzw zodat mensen mee kunnen kiezen welk thema
het die week wordt. Ik maak ook steeds live een gerecht
klaar dat bij het thema aansluit. Het is allemaal nog wat
amateuristisch maar een beetje bohémien-gehalte past
wel bij deze tijden.’ vertelt ze met een knipoog.
Mensen kunnen zich inschrijven om na de uitzending een
pdf te ontvangen met alle tips en recepten die tijdens de
uitzending aan bod kwamen. Leentje ontwierp ook een
lijstje van ecokeukentools en een Pinterestpagina met tal
van seizoensgebonden maaltijd ideeën. © Wout Hendrickx
In de gelijknamige babbelgroep op facebook kunnen
mensen hun ervaringen met elkaar delen.
Meer info: www.velt.be
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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

Omwille van de maatregelen rond het coronavirus
dien je voor activiteiten meestal in te schrijven.
Bekijk daarom goed de informatie op de website’s
www.natuurkoepel.be - www.natuurpunt.be - www.velt.be
of neem contact op met de contactpersoon.

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

NEC De Rand, Muizelstraat,
Wevelgem
15.00 u. - 17.00 u.
Vooraf inschrijven bij Anne
Braet (anne.braet@gmail.com of
0474/46 82 99)

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

Parking Zuid, Eikenstraat 131,
Harelbeke
9.00 u. - 12.17 u.
Piet Missiaen (056/21 12 15 of
0473/99 76 67 of piet.missiaen@
pandora.be)

POELTJESTOCHT - NPK

VRIJDAG 3 JULI
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT
LAUWE - NPDL
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Domein de Leiekant Lauwe, Ingang langs de Menenstraat, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Steven Nuytten (steven.nuytten@
telenet.be)

WANDELING ACROBATEN IN DE
LUCHT - NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

St. Hilarius kerk, Grote markt
Wevelgem
19.30 u.
Vooraf inschrijven bij Anne
Braet (anne.braet@gmail.com of
0474/46 82 99)

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)

I

WAAR:
WANNEER:
NFO:

Rietput, Rietput 1 Bissegem
13.30 u. – 18.00 u.
natuurpuntkortrijk@telenet.be

VRIJDAG 10 JULI
BEHEERWERKEN GROENGEBIED
NOORDKAAI MENEN - NPDL
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Groengebied Noordkaai, ingang
van het domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of
jozef.bousse@gmail.com)

WANDELING ACROBATEN IN DE
LUCHT - NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

St. Hilarius kerk, Grote markt
Wevelgem
19.30 u.
Vooraf inschrijven bij Anne
Braet (anne.braet@gmail.com of
0474/46 82 99)

ZATERDAG 11 JULI
WERKDAG IN LE VIVIER - NPA & NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Rue du Vivier ter plaatse aan Le
Vivier, 7760 Escanaffles
8.30 u. - 11.30 u.
Els Pauwels (069581352 of els53.
pauwels@gmail.com)

BEHEERWERKEN BONTE OS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:
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Ingang Bonte Os, Waregemstraat
297, 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
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Dichtbij de Harelbeekse Kano
vereniging, Klinkaardstraat, Harelbeke
14.00 u. - 18.00 u.
Dirk Naert (0489/23 30 76 of
dirknaert@pandora.be)

ZATERDAG 18 JULI
BEHEERWERKEN: MAAIBEHEER EN
SCHEREN HAAG DAALBEEKBOSJE NPZ
WAAR:

WANNEER:
INFO:

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

MAANDELIJKSE WERKDAG NATUURPUNT KORTRIJK - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 Kortrijk
9.00 u. - 12.00 u.
natuurpuntkortrijk@telenet.be

FIETSTOCHT LANGS DE LEIE
STROOMAFWAARTS - PWG
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Parking Sint-Salvatorkerk, Gentsestraat 4, Harelbeke
14.30 u. - 17.00 u.
Piet Missiaen (056/21 12 15 of
0473/99 76 67 of piet.missiaen@
pandora.be)

ZATERDAG 25 JULI
BEHEERWERKEN: MAAIBEHEER
SPOORWEG MOEN - 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)

AC T I V I T E I T E N

ZONDAG 26 JULI

VRIJDAG 4 SEPTEMBER

ZONDAG 20 SEPTEMBER

ZOMERWANDELING BRAMIER LAUWE - NPDL

VAN WEZEL TOT WOLF- NPDB

VEGETATIE IN HET GEBIED TUSSEN
DORPSKERN EN DORPSRAND HEULE
- PWG

WAAR:
WANNEER:
INFO:

Vrijheidsboomplaats, Lauwe
15.00 u. - 17.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of
jozef.bousse@gmail.com)

WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC Schuttershuisje, Waterstraat
6, Ingelmunster
19.30 u. - 22.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55
of info@debuizerd.be)

ZONDAG 2 AUGUSTUS

VRIJDAG 4 SEPTEMBER

NATUURWANDELING AAN BERGELEN MET SPECIALE AANDACHT
VOOR KRIEBELBEESTJES EN VLINDERS - NPWE

BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT
LAUWE - NPDL

WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Rand, Muizelstraat,
Wevelgem
15.00 u. - 17.00 u.
Vooraf inschrijven bij Anne
Braet (anne.braet@gmail.com of
0474/46 82 99)

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT
LAUWE - NPDL
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Domein de Leiekant Lauwe, Ingang langs de Menenstraat, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Steven Nuytten (steven.nuytten@
telenet.be)

WANDELING ACROBATEN IN DE
LUCHT - NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

St. Hilarius kerk, Grote markt
Wevelgem
19.30 u.
Vooraf inschrijven bij Anne
Braet (anne.braet@gmail.com of
0474/46 82 99)

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
BEHEERWERKEN GROENGEBIED
NOORDKAAI MENEN - NPDL
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Groengebied Noordkaai, ingang
van het domein langs de Noordkaai
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of
jozef.bousse@gmail.com)

ZONDAG 16 AUGUSTUS
WANDELING DOORHEEN DE BONTE OS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Bonte Os, Waregemstraat 297,
Deerlijk
10.00 u. - 12.00 u.
Bart Goethals (0477/26 72 23 of
bart_goethals@hotmail.com)

VRIJDAG 21 AUGUSTUS
PLANTENINVENTARISATIE VAN DE
BRAMIER LAUWE DEEL 2 - PWG
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang aan vroegere koer Novobloc, Spoorwegstraat, Lauwe
18.30 u. - 21.00 u.
Piet Missiaen (056/21 12 15 of
0473/99 76 67 of piet.missiaen@
pandora.be)

ZONDAG 30 AUGUSTUS
JAARLIJKSE DAGSTAPTOCHT IN DE
NATUUR - NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Parking Vlaskouter, Vlaskouter,
Kuurne
8.00 u. - 18.30 u.
Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09
of di.verhaeghe@telenet.be)

WAAR:

WANNEER:
INFO:

Domein de Leiekant Lauwe,
Ingang langs de Menenstraat ter
hoogte van nr 150, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Steven Nuytten (steven.nuytten@
telenet.be)

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
DAGUITSTAP NAAR HET PARC
RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT
(NOORD-FRANKRIJK) - PWG
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Carpoolparking “Cowboy Henk”,
kostendelend vervoer Oudenaardsesteenweg - Roggelaan
Kortrijk
8.00 u. - 19.00 u.
Piet Missiaen (056/21 12 15 of
0473/99 76 67 of piet.missiaen@
pandora.be)

WAAR:
WANNEER:
INFO:

OC De Vonke, Lagaeplein, Heule
14.30 u. - 17.00 u.
Piet Missiaen (056/21 12 15 of
0473/99 76 67 of piet.missiaen@
pandora.be)

DINSDAG 22 SEPTEMBER
CURSUS: PADDENSTOELEN VOOR
BEGINNERS (INGELMUNSTER) NPDB
WAAR:
WANNEER :
INFO:

NEC Schuttershuisje, Waterstraat
6, Ingelmunster
Vanaf 22/09/2020 - 19u30 22u30
Hendrik Debeuf (0475/36 59 55
of info@debuizerd.be)

VRIJDAG 2 OKTOBER
BEHEERWERKEN DOMEIN LEIEKANT
LAUWE - NPDL
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Domein de Leiekant, Ingang langs
de Menenstraat ter hoogte van nr
150, Lauwe
14.00 u. - 16.30 u.
Steven Nuytten (steven.nuytten@
telenet.be)

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

ZONDAG 4 OKTOBER

BEHEERWERKEN GROENGEBIED
NOORDKAAI MENEN - NPDL

NATUURFEEST NATUURPUNT GAVERSTREKE - NPGS

WAAR:

WANNEER:
INFO:

Groengebied Noordkaai, ingang
van het domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of
jozef.bousse@gmail.com)

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
BEHEERWERKEN IN DE GAVERS NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Parking Oost van de Gavers,
Meersstraat 25, Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Bart Lemey (0474/51 67 55 of
bart.lemey@gmail.com)

ZONDAG 13 SEPTEMBER
EXCURSIE ‘T ZWIN EN OMSTREKEN
- VWG
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Syntra West, Doorniksesteenweg
220, Kortrijk
6.00. u - 18.00 u.
Christoph Wintein (wintein.
christoph@telenet.be)

WAAR:
WANNEER:
INFO:

Site Bolwerk A.A.P,Spinnerijstraat
105, Kortrijk
11.00 u. - 17.00 u.
Yann Feryn (0495/21 57 72 of
yann@ferynjan.be)

BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM - NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Treinwagon Natuurpunt Waregem, Oude spoorwegberm, Zulte
9.00 u. - 12.00 u.
Peter Depodt (0472/333.124)
of Frederic Piesschaert
(0472/525.974) of natuur.waregem@gmail.com

VRIJDAG 9 OKTOBER
BEHEERWERKEN GROENGEBIED
NOORDKAAI MENEN - NPDL
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Groengebied Noordkaai, ingang
van het domein langs de Noordkaai, Menen
14.00 u. - 16.30 u.
Jozef Bousse (0476/47 78 31 of
jozef.bousse@gmail.com)

MAANDAG 14 SEPTEMBER
CURSUS KLIMAATVERKENNER - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Bibliotheek Zwevegem, Bekaertstraat 13,8550 Zwevegem
19.00 u. - 22.00 u.
Bavo De Clercq (0476/66 46 78
of bavo.de.clercq@telenet.be)

ZATERDAG 19 SEPTEMBER
BEHEERACTIVITEIT OUDE SPOORWEGBERM - NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Weymeersch Natuurpunt Waregem, Meersstraat 13, Zulte
9.00 u. - 12.00 u.
natuur.waregem@gmail.com
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Creëer je
buitengewone
zomersfeer

Contacteer
info@
natuurkoepel.
be

C O LO F O N

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

L IDVERENIGINGEN

NATUURPUNT AVELGEM
Pol Wannyn, Nieuwstraat 10/D,
Avelgem 0497/45 52 99 polwannyn@skynet.be
NATUURPUNT DE BUIZERD
Hendrik Debeuf, Bruggestraat 195, Ingelmunster
0474/55 76 70 - hendrik.debeuf@telenet.be
NATUURPUNT DE LEIEMEERSEN
Jozef Bousse, Moeskroenstraat 368, Menen
0476/47 78 31 - voorzitter@natuurpuntdeleiemeersen.be
NATUURPUNT DE VLASBEK VZW
Jan Vanaverbeke, Kouterstraat 38, Kuurne
0494/35 90 94 - jvanaverbeke@naturalsciences.be

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

NATUURPUNT GAVERSTREKE
Yann Feryn, Desselgemstraat 75, Deerlijk
0495/21 57 72 - yann@ferynjan.be
NATUURPUNT KORTRIJK
Trees De Prest, Maandagveld 5, Kortrijk
0485/95 87 60 - cats@telenet.be

JNM KORTRIJK
Julie Detavernier, Hoogstraat 26, Sint-Denijs
0499/43 36 15 - julke268554@hotmail.com

NATUURPUNT KREKEL ANZEGEM
Griet Couvreur, Blaarhoekstraat 29, Anzegem
0484/02 93 70 - griet.couvreur@scarlet.be

JNM LEIEVALLEI
Klara Bolckmans, Torenpark 3, Petegem-aan-de-Leie
0479/02 74 40 - klara.bolckmans@gmail.com

NATUURPUNT WAREGEM
Peter Depodt, Aststraat 35, Waregem
0472/33 31 24 - depodt@scarlet.be

JNM ROESELARE
Robbe Cool, Pieter Pruimstraat 27, Izegem
0470/48 14 33 - robbecool10@hotmail.com

NATUURPUNT WEVELGEM
Patrick Gheysens, Tombroekstraat 40, Gullegem
056/41 77 22 - gheysens.foulon@skynet.be

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 Manhaeve
Wijdhagestraat 125, Harelbeke
0475/36 87 20 - hyla@natuurkoepel.be

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

BIJENWERKGROEP
Secretariaat Natuur.koepel vzw
Warande 9, 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, Zwevegem
0474/04 07 86 - vwg@natuurkoepel.be

WERKGROEP GEOLOGIE EN
WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE LANDSCHAP
Erwin Decoene
Secretariaat Natuur.koepel vzw
Warande 9, Heule, 056/36 28 04
G. Gezellestraat 15, Wevelgem
werkgroepnatuurfotografie@natuurkoepel.be 0495/24 88 79 - erwin.d@telenet.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 3, juni - juli - augustus
2020

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

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op de
redactie zijn op 1 september 2020. Het volgende nummer
verschijnt begin oktober 2020. Inzendingen kunnen mogelijk
ook een plaats krijgen in de nieuwsbrief.
PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Hans Vermeersch - hans@natuurkoepel.be
OPLAGE
6250 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 TRAGE WEGEN
Secretariaat Natuur.koepel vzw
Warande 9, Heule
056/36 28 04
tragewegen@natuurkoepel.be
ZOOGDIERENWERKGROEP
Brecht Demasières
Kanonstraat 46, Kortrijk
0496/37 92 80
zoogdierenwerkgroep@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

BON

LEDENVOORDEEL!

Leden van Natuurpunt, Velt en JNM kunnen de NIEUWE WANDELGIDS
aan voordeeltarief aankopen (6 euro ipv 12 euro). Knip deze bon uit,
vul hem in en ga ermee naar één van de verdeellocaties in jouw buurt.
Deze locaties vind je op www.natuurkoepel.be/wandelgids

VEEL WANDELPLEZIER!

Naam en voornaam:.........................................................................................
Lidnummer:.......................................................................................................
Emailadres:.........................................................................................................
Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring van Natuur.koepel vzw
(www.natuurkoepel.be/privacy)
Handtekening:

