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Nele Devriendt is de nieuwe 
coördinator voor de verenigingswerking  
Natuur.koepel vzw. Als net afgestudeerde 
biologe heeft ze een sterke voeling 
met natuur en milieu. Ook de 
klimaatproblematiek ligt haar zeer nauw 
aan het hart. Ze is enorm gedreven 
om haar steentje bij te dragen aan 
een mooiere, gezondere en groenere 
omgeving. Ze vindt het uitermate 
belangrijk dat natuur toegankelijk en 
aantrekkelijk is voor iedereen, ondanks 
uiteenlopende leeftijden en interesses. 
Dat ontspannen of  bewegen in de natuur 
gezond is, ook daar is Nele 100% van 
overtuigd. Al wandelend en fietsend 
nieuwe plekjes natuur ontdekken, is 
het liefste wat ze doet in haar vrije tijd. 
Daarnaast speelt ze badminton en is ze 
actief  binnen de jeugddienst Kazou. Ze 
hoopt meer jongeren warm te kunnen 

maken om samen te werken aan een 
betere natuur in onze omgeving. Met 
haar eigen jeugdige enthousiasme zal dit 
(hopelijk) van een leien dakje lopen! Je 
loopt Nele ongetwijfeld nog tegen het lijf  
op één van de komende activiteiten!

 EVEN VOORSTELLEN
/ NELE DEVRIENDT//
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WOW!

Rode wouwen zijn sowieso een 
zeldzaamheid in onze regio. Dat er vanaf de 
late zomer tot in de herfst dagelijks een jong 

exemplaar van deze fraaie roofvogel rond 
Sint-Denijs te bewonderen was, mag je dan 

ook uitzonderlijk noemen. Fotograaf Johan 
Verbanck wist zijn ontmoeting met deze 

knaap innig mooi vast te leggen.

 ©Johan Verbanck
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I N H O U D

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER 

NATUUR.KOEPEL VZW

Beste Klimoplezer,

Wat een vreemde zomer hebben we achter de 
rug. Het nieuws werd begrijpelijkerwijs overheerst 
door het coronavirus. Maar meteen leek men 
alle perspectief  op langere termijn overboord 
te gooien. Dit is geen goede zaak voor de 
klimaatcrisis, die daardoor veel minder aandacht 
kreeg. Ook de dynamiek van de klimaatjongeren 
werd hierdoor helemaal platgelegd. Nochtans zijn 
de ongeziene droogte en hittegolf  van deze zomer 
nog maar het begin van de nakende natuur- en 
klimaatproblematieken in onze contreien. De 
tijdshorizon waarop we het tij nog kunnen keren 
wordt alsmaar korter en de uitdagingen dus alsmaar 
groter. Volgens psychologen vergroot dit de kans 
op berusting en kiezen voor passief  ondergaan 
wat onvermijdelijk lijkt. Ik weiger alvast me neer 
te leggen bij de gedachte dat we samen niets meer 
kunnen veranderen. Massa’s jonge mensen hebben 
een goede opleiding gekregen in tal van sectoren. 
De uitdaging lijkt mij vooral te zitten in kennis over 
te brengen over de klimaatproblematiek en de 
oplossingen die toegepast moet worden. Jongeren 
stimuleren om te werken aan hun eigen toekomst 
is belangrijk. We kijken dus heel bewust richting 
van de volgende generatie om een deel van de 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
Het was ook een ongewoon stil jaar in onze 
verenigingen. Noodgedwongen hebben we de 
meeste publieksactiviteiten moeten stopzetten. 
Ik denk dat we nooit sterker gevoeld hebben 
dat de mens een sociaal wezen is. We missen de 
omgang met elkaar, het fysiek contact. Het was 
dan ook soms vreemd om zoveel alleen te zijn in 

de natuur en andere mensen bijna te mijden. Het 
was ook bang afwachten hoe onze leden daarop 
zouden reageren. Maar gelukkig zien we dat we een 
trouw publiek hebben dat weet dat onze inzet voor 
de natuur een lange termijnproject is. We blijven 
gelukkig groeien en steun krijgen, en we nemen 
ons nu al voor om eens de Coronacrisis achter 
de rug is, alle activiteiten met extra enthousiasme 
weer op te starten. Maar stilstaan doen we nooit. 
Ondanks de moeilijke periode werd onze nieuwe 
wandelgids “Op Stap” gelanceerd en het was direct 
een schot in de roos. Een idee voor wie straks met 
de eindejaarsdagen op zoek is naar een geschikt 
cadeautje voor onder de kerstboom.
2020 is wat onverwacht ook een jaar van belangrijke 
wissels binnen de werking van onze Natuur.
koepel vzw. Na 10 jaar fantastische samenwerking 
nemen we afscheid van Hans Vermeersch op het 
secretariaat die gekozen heeft voor een nieuwe 
uitdagende job bij de stad Ieper. We wensen 
hem heel veel succes! Het werk van Hans wordt 
overgenomen door Nele Devriendt, onze nieuwe 
medewerkster. De komende maanden zullen jullie 
zeker met haar kunnen kennismaken. En nog een 
verandering die kan tellen is er voor Klimop. Mira 
Feryn geeft na vele jaren lay outwerk voor Klimop 
de fakkel door. Heel veel dank Mira voor de inzet en 
het werk waardoor Klimop een kwaliteitstijdschrift 
is geworden waar we terecht fier op zijn. Welkom 
Angélique Vandewiele als nieuwe lay outster. We 
kijken uit naar de samenwerking met jou.
We duimen er samen voor dat 2021 terug een 
natuur-lijker jaar wordt!
Warme groeten,
Kristina Naeyaert

VOORWOORD KLIMOP

www.dagvandetrageweg.be
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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 groen- 

schermen, natuureducatieve  
borden en teksten

 • MER-deskundige fauna & flora
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M I J M E R I N G E N

Met een platte fietsband zit ik op een afgeknotte boomstam in een 
immens Frans beukenbos te wachten op hulp. Rond overrijpe bra-
men gonzen vliegen; vlinders en hommels cirkelen boven de witte 
bloemschermen van de berenklauw. Neen, stil is het niet. Zou je bo-
men kunnen herkennen aan het geruis? Het geritsel van beuken, het 
gefluister van eiken? Ik herinner me hoe de wind door de populieren 
op de boerderij me als kind in slaap wiegde. Iets verder, waar het bos 
meer open is en het licht zacht doorheen het dichte bladerdek sijpelt, 
staan hoge varens. Het heeft net geregend en de druppels glinsteren 
in de zon. Hier en daar zijn ze al aan het verkleuren. Het ruikt al een 
beetje naar herfst.

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

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 milieu- 
en natuurbeleid.

CHRISTELLE 
BREEMEERSCH 

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

O P S TA P J E S

EEN BOOM VAN EEN MENS

Ik had het graag nog even gezegd, ik wou dat iedereen een boom was, maar dan 
in’t echt. Iemand die je zuurstof  geeft en toch adembenemend is, iemand waar je de 
vruchten mee van kan plukken, da’s toch niet mis? Iemand die meer verbonden is dan 
je zou toegeven, iemand die je laat stilstaan bij de mooie dingen van het leven. Iemand 
die trots onze herinneringen draagt, als onuitwisbaar in een stam gekerfd. En als de 
winter geen blad voor de mond meer neemt, een geheim bij je sterft. En waar draagt 
een boom alweer zijn ringen? Je kan wel pronken met je schoonheid, maar wat echt 
telt zit vanbinnen.

Voor jullie aandacht het afgelopen jaar zeg ik bedankt, probeer dus een boom te zijn 
en niet de eikel die er aan hangt.

O V E R  B L I K J E S  E N  L E U G E N S

Brouwerij Van Honsebrouck verkoopt speciaalbieren in blik. Hij schaadt de 
Belgische biercultuur, maar voor de rest is er geen vuiltje aan de lucht. Hij 
promoot dit zelfs als een milieumaatregel. Aluminium is immer 100% recy-
cleerbaar. Kijk, daar word ik kwaad van. Herbruikbare glazen flessen vervan-
gen voor wegwerp, en dit dan een milieumaatregel noemen! Zelfs met een 
ongelooflijk recyclagegetal van 90% en een omlooptijd van 3 weken, weet je 
hoeveel van 100 ton overschiet na één jaar? … 17 ton. De rest verdwijnt in 
de omgeving. Fost Plus is ook zo een straffe. Die beweren officieel zonder 
verpinken dat ze meer dan 100% van de blikjes, metalen verpakkingsafval, 
recycleren. Er zijn dus helemaal géén blikjes te vinden als je een wandelingetje 
maakt? Komaan! Willen we écht het afvalprobleem aanpakken, stop met 
liegen en verdoezelen, voer statiegeld in voor blikjes en hergebruik glas.
 



“We hebben nood aan een landschap waarin 

biodiversiteit haar plaats heeft in een gezond 

evenwicht met de landgebruikers.” 

Vlaanderen kampt met een grondoverschot, 
veroorzaakt door allerlei bouwwerken. Elk jaar wordt 
hier zowat 12 miljoen m³ grond verzet. 5 miljoen m³ 
kan niet ter plaatse worden verwerkt en moet van 
de bouwwerf  weggevoerd worden. Vroeger werden 
hiermee, dikwijls illegaal, onze laag gelegen weiden 
opgehoogd. De wetgever paste hier een mouw aan 
door vergunningen af  te leveren voor “D.O.P.’s”. Dit 
zijn definitieve opslagplaatsen voor grond, lees oude 
klei- of  zandputten die opnieuw worden opgevuld. Je 
vindt ze her en der, ook in Zuid-West-Vlaanderen: in 
Heestert, Marke, Lauwe, Aalbeke, noem maar op.
Die D.O.P.’s of  grondopslagplaatsen kunnen voor 
natuur van betekenis zijn, mits ze met een goede visie 
en vakkundig worden aangelegd. Zo kan aan deze oude 
klei- of  zandputten een zeker reliëf  gegeven worden, 
zodat er tal van biotoopjes ontstaan. Of  de opvulling 
beperkt zich tot het niveau van de grondwatertafel, 
zodat hier een moeras ontstaat. Of, indien het al 
diepe waterputten zijn, kunnen ze aangepakt worden 
als een verondieping, waarbij de bodem van de diepe 
donkere putten wordt opgetrokken en er weer licht 
tot aan de bodemplas raakt, zodat hier opnieuw 
planten (en de hele waterfauna) tot ontwikkeling 
kunnen komen. Bovendien valt dit te combineren met 
het afschuinen van de oevers, zodat hier een bredere 

gradiëntvegetatie kansen krijgt. Bredere rietvelden 
bijvoorbeeld.

AANNEMERS GAAN DE BOER OP
Keerzijde van de medaille is dat het deponeren in 
D.O.P.’s geld kost. De exploitanten moeten visies 
ontwikkelen, plannen maken, vergunningen aanvragen, 
de D.O.P. inrichten, wegenis aanleggen, de exploitatie 
met zorg uitvoeren, noem maar op. Daarom rekenen 
ze hun klanten (de aanvoerders van grond) een bedrag 
aan. Bovendien staat er in de grondregelgeving een 
achterpoortje, waarbij grondverzet van minder dan 
250 ton geen opvolging door officiële bodeminstanties 
behoeft. Alle kleinere werken blijven dus onder de 
radar. En daar wringt het schoentje.
Tal van (meestal kleinere) aannemers zitten bij zowat 
elk werk met een overschot aan grond. Ze gaan er 
liever niet mee naar D.O.P.’s, want dat maakt hun prijs 
duurder en dan maken ze geen kans op het werk. 
Maar ze blijven wel met het grondoverschot zitten, 
uiteraard. De oplossing ligt voor de hand: landbouwers 
hebben her en der wel een “wakke zak” in een akker 
of  wei, of  al helemaal niet, maar dat doet niet ter zake: 
landbouwers krijgen grond aangeboden en krijgen er 
een vergoeding voor. Een leuke win-win: de aannemer 
is zijn grond op een goedkope manier kwijt, de boer 
verdient er een extra mee.
En zo zijn we terug naar af: men blijft de natte weiden 
ophogen en die zijn net zo belangrijk voor de natuur 
(flora en fauna) en de waterhuishouding.

↓Illegale ophoging Ledegemse 

Meersen maart 2020
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LEVEND LANDSCHAP 
ILLEGAAL DOOR GROND 
BEGRAVEN

 B E L E I D



↑Een zware inbreuk in Marke, vlakbij de spoorweg en 

op de grens met VEN-gebied van Leiekant ‘t Schrijverke.

Augustus 2020

Ecologisch 
Veel oude en vooral natte weiden (lees 
: lage weiden) bevatten een zaadbank 
van weideplanten (pinksterbloem, 
echte koekoeksbloem, moerasvergeet-
mij-nietje, walstro, noem maar op) 
die onherroepelijk en voor eeuwig 
verdwijnt als er een laag aarde wordt 
op gedeponeerd. Oude poelen zijn 
een voortplantingsplaats voor kikkers, 
salamanders en padden, voor kleine 
vissoorten en een vloot waterinsecten, 
zoals libellen, haften en eendagsvliegen 
en enkele specifieke watervogelsoorten 
zoals ijsvogel en dodaars. Het opvullen 
van die vaak 100’en jaren oude poelen is 
een biotoopverlies voor tal van planten- 
en diersoorten. Deze zomer moest bvb. 
weeral een oude poel in Deerlijk eraan 
geloven.

EN WEL DAAROM : 

SO WHAT ?
Op sociale media krijgt Natuurpunt reacties als: 
waar moeien jullie zich mee? de boer mag 
toch wat extra verdienen ?

Natuurlijk mag de boer extra verdienen, maar hij 
wil meestal niet beseffen welke impact dit heeft 
op landschap en natuur. We hebben nood aan een 
landschap waarin biodiversiteit haar plaats heeft in een 
gezond evenwicht met de landgebruikers. 

Ondanks de vloot tegenargumenten gebeuren de 
ophogingen nog dagelijks. Illegaal, en vooral tijdens 
het verlof, wanneer de toch al schaarse handhavers 
met vakantie zijn, is er een duidelijke versnelling in de 
grondaanvoerwerken. Vaak worden de ophogingen 
pas opgemerkt als de bulldozers al lang verdwenen 
zijn. Plaatselijke overheden hebben geen interesse om 
op te treden, wegens hun nauwe betrokkenheid met 
de landbouwers. Hogere overheden concentreren 
zich op de grotere grondverzetwerken. En zo verliezen 
we langzaam maar zeker onze laag gelegen weiden, 
onze natte stukjes natuur, onze rijke depressies. 
Natuurpunt zal hier blijven aandacht voor 
vragen.

We zijn het verplicht aan de volgende generaties die 
ook in een levend landschap zullen willen leven, aan 
de genieters en wandelaars, en vooral gewoon aan de 
planten en dieren die zich hebben ontwikkeld om in 
onze natte biotopen te kunnen leven. Aannemers en 
landbouwers hebben niet het recht om dit van onze 
kinderen af  te nemen. 
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B E L E I D  

Milieutechnisch 
Heel wat aangevoerde gronden bevatten 
afvalstoffen omdat ze op de werf  niet werden 
gezuiverd of  gezeefd (steenbrokken, stukken 
plasticfolie, hout, metaal, …) en die voor 
altijd in de landbouwgrond blijven zitten. Het 
fenomeen is vooral te zien in landbouwgronden 
dichtbij de openbare weg.

Landschappelijk 
Ophogingen doen in één dag lage 
landschapselementen verdwijnen waar 
de natuur vaak 10.000’en jaren aan 
bouwde. De recente ophogingswerken 
in de Markse Leiemeersen zijn daar een 
voorbeeld van.

Juridisch 
Het ophogen van gronden zonder vergunning 
is gewoon illegaal: de wet op de stedenbouw 
voorziet een vergunningsplicht voor 
reliëfwijzigingen, het vegetatiebesluit voorziet 
onder meer een vergunningsplicht voor het 
wijzigen van natte biotopen.

Hydrologisch 
In beekvalleien komt daar nog een extra 
probleem bij. Beekvalleien zijn de natuurlijke 
buffer tegen overstromingen. Iedere kubieke 
meter grond die in een dergelijke beekvallei 
wordt gedeponeerd betekent 1.000 liter water 
die vroeg of  laat meermaals een tuin of  een huis 
zal binnenvloeien. De ophogingen deze winter 
in de Heulebeekvallei in Ledegem illustreren dit.
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 B E L E I D  U I T  D E  L I T E R AT U U R  

WAT TE DOEN ALS JE EEN 
OPHOGING OPMERKT?
WAT ZEGT DE WET?
Het ophogen of  afgraven van een terrein is in 
principe vergunningsplichtig. Zo dient steeds 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd 
wanneer de ophoging gebeurt in erosie- en 
overstromingsgevoelig gebied of  wanneer 
het volume groter is dan 30 kubieke meter. 
Bovendien kunnen er op het perceel specifieke 
voorschriften van stedenbouwkundige 
verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen 
en andere regelgeving van toepassing zijn 
waarin het aanbrengen van reliëfwijzigingen 
vaak niet is toegestaan.

> Meer informatie hierover vind je op 
www.omgevingsloketvlaanderen.be/
reliefwijziging

CONCRETE ACTIE BIJ INBREUK
Wat doe je wanneer je een ophoging van een akker of  
weiland opmerkt en twijfelt of  er wel een vergunning 
is aangevraagd/goedgekeurd?

Als je weet wie de eigenaar of  gebruiker is van het 
perceel neem je best eerst even persoonlijk contact 
op. Spreek de persoon aan, vraag naar de intenties en 
pols of  de werken wettelijk volledig in orde zijn. 

Je kan ook contact opnemen met de dienst omgeving, 
ruimtelijke ordening of  milieu van je gemeente, zij 
zullen je in elk geval kunnen vertellen of  er recent 
een omgevingsvergunning werd afgeleverd.  Sommige 
steden en gemeenten, zoals Kortrijk, hebben een 
handhavingscoördinator die dit soort inbreuken ook 
mee opvolgt.

Een andere mogelijkheid is om te bellen met de lokale 
politie, zeker bij dringende gevallen. Het is in dat geval 
belangrijk om zo snel mogelijk te bellen. De politie zal 
ter plaatse gaan en kan de werken laten stilleggen. Ze 
kunnen ook onmiddellijk een regularisatie vorderen 
wat betekent dat de aarde binnen een bepaalde 
termijn moet afgevoerd worden en het perceel in de 
oorspronkelijke staat moet hersteld worden. Vraag de 
politie steeds om een PV op te maken (blijf  aandringen 
indien ze weigeren). Achteraf  kan je dit PV nummer 
opvragen en zo bijkomende info over het dossier 
verkrijgen.

Contactgegevens:
In het werkingsgebied van Natuur.koepel zijn maar 
liefst 6 politiezones actief. Sommige politiezones 
hebben een specifieke milieucel. Kijk hieronder bij de 
gemeente waar de ophoging plaatsvindt voor de juiste 
contactgegevens.

Politiezone Gavers (Deerlijk - Harelbeke):  
056/73 35 11
Politiezone Grensleie (Wevelgem - Menen):  
056/23 21 66 of   056/23 21 67
Politiezone Midow (Ingelmunster): 056/67 19 40
Politiezone Mira (Anzegem - Avelgem - Spiere-Helkijn 
- Waregem - Zwevegem): 056/62 64 98
Politiezone Riho: (Izegem): 051/26 26 20
Politiezone Vlas (Kortrijk - Kuurne - Lendelede): 
056/29 22 29

Belangrijk! Bij hoogdringendheid of wanneer 
de inbreuk plaatsvindt buiten de kantooruren 
kan je altijd bellen naar 101 en vragen om een 
ploeg ter plaatse te sturen.

Indien je geen gehoor krijgt bij de lokale politie of  je 
merkt enige terughoudendheid kan je ook contact 
opnemen met de inspectie ruimtelijke ordening 
en onroerend erfgoed West-Vlaanderen van 
het departement omgeving (afdeling handhaving) - 
gekend vroeger als de bouwinspectie. Deze Vlaamse 
dienst ziet toe op de naleving van de reglementering 
inzake ruimtelijke ordening en treedt strafrechtelijk 
en administratief  op tegen bouwovertredingen. 
De inspecteurs van deze dienst hebben ook de 
bevoegdheid om een PV op te stellen. De ervaring 
leert dat in sommige gevallen de politie en de inspectie 
ruimtelijke ordening naar elkaar kijken en naar elkaar 
doorverwijzen in de hoop dat de andere instantie dit 
verder zal opvolgen. Blijf  volhouden en contacteer 
beiden met de dringende vraag het dossier aan te 
pakken.

Contactgegevens: 
050/24 79 60 of   
omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be

Wanneer de ophoging plaatsvindt in VEN-gebied 
(Vlaams Ecologisch Netwerk), habitatgebied of  
natuurgebied is het goed om ook de natuurinspectie 
in te lichten. De natuurinspecteur zal ter plaatse 
vaststellingen komen doen en dit verder opvolgen.

Contactgegevens:
0474/30 14 28 (buiten de kantooruren:  
0499/94 93 77) of   
natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be

Je vindt heel wat extra info op:  
www.milieuhandhaving.be
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De grote bladsnijder en de ornitholoog. Het zou de titel 
kunnen zijn van een sprookje voor natuurliefhebbers. En 
dat is het misschien ook.

Tijdens mijn bijenstudie verdiepte ik me onder andere 
in de behangersbijen (Megachile). Toen ik de grote 
bladsnijder bestudeerde viel me de Latijnse naam 
op: Megachile willughbiella. Willughbiella? Even 
nadenken… Inderdaad, ik had een paar maanden 
geleden het heel mooie boek “ De Fantastische 
meneer Willughby “ gelezen van de Britse auteur Tim 
Birkhead. Als natuurliefhebber stelde ik me al lang 
de vraag hoe planten en dieren hun Latijnse naam 
krijgen en hoe men vroeger die planten en beestjes 
bestudeerde en op naam bracht. Verrekijkers, 
fototoestellen, geavanceerde microscopen, apps 
en dergelijke meer om de natuur te bestuderen, 
bestonden niet. Men was aangewezen op wat 
men zag, het doen van eenvoudige experimenten 
en het natekenen van planten en dieren. Wat 
een ongelooflijke inventiviteit, wilskracht, 
waarnemingsvermogen en liefde voor de natuur was 
nodig in de zeventiende eeuw om een nomenclatuur 
op te stellen en de natuur te bestuderen! Stel je 
nu voor dat we bijen, vogels, planten en andere 
moeten bestuderen en op naam brengen zonder al 
onze hulpmiddelen en technische snufjes. Een bijtje 
gezien? Fototoestelletje erbij, een naslagwerk bijen 
doorbladeren met determinatietabellen of  gebruik 
maken van de ObsIdentify app en hopla we hebben 
een grote bladsnijder gezien.
Francis Willughby (1635-1672) had die technische 
snufjes niet. Hij had alleen maar zijn scherpe ogen en 
vernuftig intellect. Hij deed er twee jaar over om de 
levenswijze van de grote bladsnijder te bestuderen 
en te beschrijven. Dit met heel veel geduld en 
observatievermogen. Bewonderenswaardig!
De grote bladsnijder (zie foto), die Willughby zo 
intrigeerde, is één van de meest voorkomende 
behangersbijen in Vlaanderen. De behangersbijen 

(Megachile) worden genoemd naar de wijze waarop 
ze hun nesten bouwen: de vrouwtjes snijden met hun 
sterke kaken stukjes uit een blad (vb. van haagbeuk), 
rollen die op onder hun buik en vliegen zo naar hun 
nest (in dood of  vermolmd hout, in holtes in muren, 
in bestaande holtes zoals kevergangen en soms in 
de grond of  in bijenhotels). Die stukjes blad dienen 
om hun nest te “behangen”. Het nest bestaat uit 
achter elkaar geplaatste bladkokertjes waarin de bij 
een soort stroop maakt van stuifmeel en nectar en 
er eitjes legt. De kokertjes worden opnieuw met 
blaadjes afgesloten. Uit de eitjes komen larven die zich 
tegoed doen aan het voedsel, spinnen dan een bruine 
cocon en overwinteren als larve. In het voorjaar 
verpopt de larve om dan in mei of  juni als volwassen 
bij tevoorschijn te komen. Willughby omschrijft deze 
levenswijze als “een wonderbaarlijke vinding van God 
en natuur” (Tim Birkhead p.173).
Willughby was niet alleen een entomoloog avant 
la lettre, hij staat vooral bekend als de eerste 
echte ornitholoog. Hij reisde Europa rond om 
vogels, maar ook vissen, insecten en planten te 
bestuderen. Hij schreef  met zijn vriend John Ray 
het eerste echte wetenschappelijk vogelboek: 
de Ornithologiae (uitgegeven na zijn dood in 
1676 door John Ray). Willughby werd door de 
geschiedenis wat ondergesneeuwd. Hedendaagse 
wetenschappers erkennen nu echter zijn waarde als 
bioloog en wetenschapper en zijn er van overtuigd 
dat Willughby’s classificatie op sommige vlakken de 
classificatie van de veel beroemdere en geprezen Carl 
Linnaeus overstijgt.
Maar wat me vooral bijblijft is dat hij de eer kreeg om 
zijn naam te geven aan die mooie grote bladsnijder: 
de Megachile willughbiella. Er is ook een vis naar 
hem genoemd en de auteur van het boek Tim 
Birkhead hoopt dat ooit de wespendief  (European 
honey-buzzard, Pernis avivorus) de naam krijgt van 
de man die als eerste deze mooie vogel op een 
wetenschappelijke wijze beschreef: de Willughby 
buzzard. Ere wie ere toekomt !
Tim Birkhead 2019, ”De fantastische meneer 
Willughby”, uitgeverij atlas contact, 365 pp

DE GROTE BLADSNIJDER EN 
DE ORNITHOLOOG

LUC VERGAERDE

Grote bladsnijder mannetje  
© Yves Gevaert



Dit interview brengt mij, na toch zo’n 40 minuten 
rijden, grotendeels door Wallonië, in Ronse. We zijn 
op bezoek bij één van onze adverteerders, de firma 
Eurabo. Eurabo cvba is één van de grotere spelers in 
Vlaanderen/België in de verkoop van bio-ecologische 
materialen, gespecialiseerd in houtbouw- en isolatie. 
Het recente magazijn (2018) en kantoorgebouw oogt 
indrukwekkend. Gedelegeerd bestuurder Peter Suys 
zegt (terecht) van zichzelf  dat hij een echte babbelaar 
is, dus veel vragen moesten er niet gesteld worden. 

Klimop: Hoe is het verhaal van Eurabo gestart? 
Peter: ‘In de jaren ’90 was het verhaal van FSC-
gelabeld hout in opmars en vanuit aannemersbedrijf  
De Noordboom geloofden we sterk in dit 
verhaal. Ik ben toen gestart met het proberen om 
houtimporteurs te overtuigen van dit label. Dat ging 
moeilijk, omdat er wel bossen gecertifieerd werden, 
maar het aanbod aan houtproducten nog erg beperkt 
was. In 1997 hebben we beslist om met Eurabo te 
starten, en zelf  voor een aanbod te zorgen. Eerst door 
het produceren van FSC-gelabelde terrasplanken 
en plankenvloeren, in tropische houtsoorten of  
eikenhout uit Polen. Dat was toen een product dat 
volop in de mode kwam. 

Gaandeweg breidde het assortiment producten uit en 
gingen de activiteiten meer richting handel en minder 
naar eigen verwerking en productie. Bio-ecologische 
producten waren toen nog weinig bekend, en wie 
er wilde aan geraken moest dikwijls lang wachten en 
meteen grote hoeveelheden bestellen. We beseften 
dat dit geen aantrekkelijk aanbod was, dus werd 
ingezet op het in stock nemen van een breed gamma 
aan producten. Op die manier is het mogelijk om snel 
te leveren en ook in kleinere hoeveelheden op maat 
van een individuele werf. Een grote stap was toen 
we verdeler werden van de Steico-producten, zoals 
houtvezelplaten en liggers. Er was op dat vlak geen 
concurrentie, en wij konden deze producten zagen 
op maat. 

Andere mijlpalen in de ontwikkeling van het 
bedrijf  waren 2012, toen we een vestiging in Gent 
openden om dichter bij onze klanten aanwezig te 
zijn, 2014, waarin we volledig gesplitst zijn van de 
Noordboom, en uiteraard de verhuis in 2018 naar 
de nieuwe vestiging. Momenteel zijn we met ruim 30 
medewerkers (waaronder Peter Callewaert van onze 
eigen vogelwerkgroep, nvdr). 

Klimop: Hoe moeilijk is het om mensen van jullie 
milieuvriendelijke materialen te overtuigen? 
Peter: ‘Het voordeel in onze sector is wel dat het 
gebruik van hout als bouwmateriaal in het algemeen 
steeds toeneemt. Dat zorgt er automatisch voor dat 
onze markt groeiende is. Daarnaast zien we dat er 
jaar na jaar een toenemende aandacht is voor thema’s 
als milieu/duurzaamheid en gezondheid. Hoewel de 
overheid volgens mij er fout aan gedaan heeft om zo 
sterk de nadruk te leggen op de ‘terugverdientermijn’ 
bij het verhaal van duurzaam bouwen, wat sterk 
vertaald werd als energiezuinig bouwen. Daardoor 
redeneren mensen teveel vanuit ‘what’s in it for 
me?’ en zien ze te weinig het grotere plaatje. De 
essentie voor mij is dat we als mensen moeten 
proberen harmonieus samen te leven met elkaar 
en met onze omgeving. Daarbij hoort dat we niet 
meer grondstoffen mogen ontginnen per jaar dan de 
natuur kan produceren. Duurzaam beheerde bossen 
zijn zeer belangrijk daarin, maar daarmee alleen laat 
niet iedereen zich overtuigen. Het aspect gezondheid 
is bij veel mensen een effectiever verkoopsargument 
omdat dit wel rechtstreeks een impact heeft op 
iemands leven. 

Maar het is inderdaad nodig om sterk in te zetten op 
kennis en advies. De eerste stap is dat particulieren 
en aannemers weten dat onze producten bestaan, de 
tweede stap is hen te overtuigen van de voordelen 

EURABO: VOOR 
UW DUURZAME 
BOUWMATERIALEN
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ervan. Niet voor niets krijgen wij jaarlijks meer dan 
1000 mensen over de vloer die hier een opleiding 
komen volgen. We staan ook voor het promoten van 
het juiste product voor de juiste toepassing, ook dat 
is een aspect van duurzaamheid. Zo is het een feit 
dat bijvoorbeeld houten terrassen er meestal niet 
meer dan 10 jaar liggen, om allerlei redenen. Dan 
stellen wij ook niet voor om daar hardhout voor te 
gebruiken dat 25 jaar meegaat. Naar aannemers toe 
hebben wij ook geïnvesteerd in een machinepark 
om allerlei onderdelen op maat te kunnen leveren: 
gezaagd, gefreesd,… Niet alle aannemers hebben 
veel ervaring met bijvoorbeeld houtskeletbouw, wat 
steeds meer toegepast wordt. Maar onze tekenaars 
kunnen constructies volledig uittekenen, zodat dit 
voor elke professional haalbaar is. Ook op die manier 
wordt de drempel verlaagd om onze producten te 
gebruiken. Conclusie: het gaat vooruit, maar wel (te) 
traag.’ 

Klimop: Toch zijn bedrijven als dat van jullie in 
Vlaanderen bijna op 1 hand te tellen (en in West-
Vlaanderen hebben we dat niet)? 
Peter: ‘Wij zijn natuurlijk al lang bezig en stelselmatig 
gegroeid. Er is ook een zeker schaalgrootte nodig 
om op een efficiënte manier deze activiteit te 
kunnen runnen. Er ligt hier meer dan 1,5 miljoen 
euro producten op voorraad. Ik denk ook aan onze 
webshop. Dat is een succesvol initiatief  dat erg 
drempelverlagend werkt, maar het vraagt natuurlijk 
serieuze investeringen in IT om zoiets op te zetten. 
Maar momenteel, natuurlijk wat geholpen door 
Corona, komen de helft van onze nieuwe klanten van 
online verkoop. Maar wees gerust, West-Vlaanderen 
ligt binnen onze actieradius. Na onze thuisbasis 
in Oost-Vlaanderen volgen West-Vlaanderen en 
Antwerpen als tweede op vlak van verkoop. Maar 
vanuit Ronse bedienen we ook Zeeuws-Vlaanderen, 
Henegouwen en een stuk van Frankrijk. Daarnaast 

gaat zo’n 15 tot 20% van onze verkoop naar andere, 
klassieke houthandelaars. Dus je vindt ook dichter bij 
huis verkooppunten van onze producten. En met een 
muisklik ook online, natuurlijk.’

Klimop: De omschrijving op jullie website lijkt mij 
terecht: “een bescheiden maar overtuigde bijdrage 
aan een duurzame leefwereld”. 
Alle info op www.eurabo.be 
P.S. via de campagne ‘Isoleren voor meer natuur’ is 
er op sommige producten korting voor leden van 
Natuurpunt, en 5% van de omzet gerealiseerd in 
deze actie gaat rechtstreeks naar Natuurpunt voor 
de aankoop van natuur: https://www.eurabo.be/nl/
nieuws/2020/7/financiele-steun-voor-natuurpunt

M I L I E U  &  B E D R I J V E N  

© Marble Moon



•12

ERIK COOMAN

 W I L D  VA N  N AT U U R W I L D  VA N  N AT U U R  

Biodiversiteit overstijgt de wereld van de natuurliefhebber. 
Het is verweven met andere urgente thema’s op mondiaal 
niveau zoals klimaatverandering, coronacrisis, internationale 
migratie, armoede, conflicten. Bovendien beïnvloedt 
het evengoed rechtstreeks gezondheid, welbevinden en 
levenskwaliteit in onze eigen Zuid-West-Vlaamse regio.
 

WAT IS ER GEWORDEN VAN 
HET DECENNIUM VAN DE 
BIODIVERSITEIT (2011-2020)?
Even leek het allemaal mee te zitten in 2010: het 
jaar werd door de Verenigde Naties uitgeroepen 
tot internationaal jaar van de biodiversiteit. Even 
later volgde de Europese biodiversiteitsstrategie 
2010-2020. Lokaal sloot Natuurpunt heel wat 
biodiversiteitscharters af  met enthousiaste steden en 
gemeenten. Maar, we zaten toen in de nasleep van 
een andere crisis, de bankencrisis. Tenzij lippendienst 
was er toen niet veel tijd en aandacht voor zoiets 
als duurzaamheid. Het was dan ook geen verrassing 
toen halfweg, in 2015, bleek dat er geen vooruitgang 
was geboekt in het terugdringen van het verlies aan 
biodiversiteit. Kwam daar nog bij dat de Europese 
Commissie dat jaar, onder druk van lobbygroepen, 
de 2 belangrijkste Europese natuurwetten (Habitat- 
en Vogelrichtlijn) terugschroefde. Het kostte grote 
moeite om dat tegen te houden (campagnes, petities). 
Ondertussen lag de natuurbescherming op het terrein 
praktisch stil. 2020 moest eindelijk hét jaar worden 
om zowel de biodiversiteit als het klimaat te redden. 
Maar het coronavirus besliste er anders over. Toch 
hangt er verandering in de lucht. Wereldwijd zijn 
allerlei acties gestart om de staats- en regeringsleiders 
ervan te overtuigen de switch te maken naar een 
fossiel-, vervuilings- en grondstofarme samenleving die 
gezond en eerlijk is voor iedereen. Daarnaast blijft de 
Europese Commissie overtuigd van haar voornemen 
om van de Green Deal een succes te maken. Dit is 
het meest duurzame plan ooit om onze economie en 
samenleving te hertekenen. Een van de hoekstenen is 
het biodiversiteitsherstel.

LICHTPUNTJES
Projecten zoals het herstel van 
de Zwinvlakte geven prachtige 
resultaten. Er is ruimte voor nieuwe 
natuurgebieden. En de wolf  maakt 
zijn “blijde (her)intrede”. Of  de soort 
ooit heel België gaat koloniseren, 
is zeer de vraag. Feit is dat in onze 
contreien wolven tot in de zestiende 

eeuw (een conflictueuze periode) aanwezig waren. In 
de archieven kan je nalezen hoe roedels wolven mens 
en vee aanvielen, en hoe klopjachten (Bouvelobos, 
Anzegem, Ingooigem, Vichte) hieraan een einde 
maakten. Minder opzienbarend, maar minstens zo 
belangrijk nu: er zijn in elke provincie bevers. Zelfs 
de otter begint aan een schuchtere comeback. Ze 
bieden kansen op landschapsherstel en -verwildering 
(“rewilding”). Naast deze fortuinlijke zoogdieren 
doen ook soorten uit andere klassen het behoorlijk: 
boomkikker, weidebeekjuffer en grote vogels als 
oehoe en raaf.
 

OVERSCHADUWD
Laat je echter niet in slaap wiegen! Om één bron, 
het IPBES-rapport, te citeren: 1 miljoen planten- en 
diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Sommige 
wetenschappers gaan zover om te spreken over 
“defaunation” of  ont-dieren van hele regio’s. Zo is 
er de tragische achteruitgang van insecten (vlinders, 
kevers), van weide- en akkervogels (grauwe gors) 
en van planten en dieren uit open leefgebieden 
(hooilanden, heiden en moerassen). Het gevolg van 
verdroging, versnippering en vermesting, versterkt 
door opeenvolgende jaren van droogte en hitte. 
Over onze vertrouwde plattelandsomgeving zegt 
Natuurpunt: “De soundtrack van de boerenbuiten is 
aan het uitsterven.” Een heel ecosysteem gaat teloor.
En om het nog penibeler te maken: de opmars van 
invasieve exoten. Een paar notoire voorbeelden: 
Japanse duizendknoop en Chinese wolhandkrab.
 

OOK MINDER MENS
Geen respect voor de natuur, is ook geen respect 
voor de eigen menselijke soort in al zijn diversiteit. De 
rijke schakering aan natuurvolkeren en wilde stammen 
worden door de voortrazende ontginningen (Afrika, 
Amazonegebied) bedreigd door ziektes, intimidaties, 
verdrijving, moord. Ook de cultuurdiversiteit – 
meestal onder de radar – degradeert: de teloorgang 
van inheemse talen, oeroude kennis, gebruiken en 
rituelen. Het brengt een enorme verschraling teweeg.

NIET ALLEEN HÚN BELEID, OOK 
ÓNZE MENTALITEIT
Er zijn nog altijd veel te veel mensen die ervan overtuigd 
zijn dat ze zich buiten de natuur kunnen plaatsen, en 
daar ook naar handelen. Ze delen planten en dieren 
in enerzijds nuttig of  aaibaar en anderzijds nutteloos 
of  schadelijk. Bij die laatste rangschikken ze het 
onkruid; de Fransen doen het nog overtuigender met 

BIODIVERSITEIT

BIODIVERSITEIT,  
voluit ‘biologische diversiteit’, staat 
voor de hele verscheidenheid 
aan soorten, de genetische 
variatie binnen de soorten 
en de complexiteit van hele 
ecosystemen op onze planeet.



“mauvaises herbes”. Je zit in het kamp waar de klappen 
vallen, je zal kennis maken met onkruidverdelgers. 
Akelig toch? Hetzelfde met de dieren. Wie overkomt 
het niet tijdens familiereünies dat iemand je aanspreekt 
over een invasie van beestjes op zijn terras? Het blijken 
vuurwantsen (“Afrikamaskertjes”). Je gedupeerde 
neef  vraagt je, met een grijns op het gezicht “Zijn 
die ook ergens goed voor?”. En daar ga je dan, in 
het defensief. Ongevaarlijke tuinopruimers. Zitten 
in het voedselnetwerk van eten en gegeten worden. 
Scheiden een stof  (pyrrhocorine) af  die in de 
geneeskunde zeker nog zal aangewend worden. Dat 
laatste is wat opportunistisch, omdat zo’n argument 
altijd indruk maakt, want ten dienste van de mens. En 
anekdotisch – daarmee krijg je ook nog wat lachers 
op de hand – geef  je nog mee dat de paring van die 
beestjes soms dagenlang kan duren. Hiermee wil 
het mannetje voorkomen dat het vrouwtje met nog 
andere mannetjes paart: vuurwantsen leven in groep, 
en de concurrentie onder mannetjes is groter.
Je hebt je dus weer laten gaan. Wat er niet gezegd 
is (omdat je anders als een pretbederver wordt 
afgeserveerd), is wat er aan de basis ligt: de nog 
altijd heersende rationalistische kijk op de wereld. 
De mens die de natuur moet overwinnen en naar 
zijn hand zetten. De weg naar een inclusief, holistisch 
wereldbeeld is nog ver: de natuur waar wij een deel 
van (mogen) zijn, al die planten en dieren die samen 
met ons een zo lange evolutie hebben meegemaakt 
tot een onvoorstelbaar rijk organisch en dynamisch 
geheel.

WAT KUNNEN WE ERAAN 
DOEN?
De mens bewerkt, bewoont en belast drie 
vierde van het aardoppervlak intensief. Het 
biodiversiteitsvangnet kraakt in al zijn geledingen. 
Nog even afwachten tot één van de vele virussen 
opnieuw van dier op mens overspringt. Ons 
grondgebruik moet anders. Dertig percent moeten 
we reserveren voor ongerepte natuur, zo staat 
er in het nieuwe voorstel voor de Europese 
biodiversiteitsstrategie tot 2030. En dat doen we 
best via een wet, stelt Natuurpunt.
Dezelfde politieke ambitie die er nu is voor 
bossen, zou er ook voor heide, duinen, moerassen 
of  riviervalleien mogen zijn. En het aantal te 
beschermen “Vlaamse panda’s” in landbouw, 
stedelijk en natuurgebied (ook al zijn ze niet 
altijd aaibaar) is groot. Er is veel meer nodig aan 
beschermingsacties. Daarvoor moet iedereen 
mee in bad. Biodiversiteitsbescherming moet 
een prioriteit worden in de ruimtelijke ordening 
(betonstop), landbouw (natuur-inclusief ) en 
klimaatbeleid (natuur als CO2-opslag en buffer). 
Maar ook op tuinniveau (samen hét grootste 
natuurgebied van Vlaanderen) kan iedereen de 
natuur meer kansen geven. Gebruik daarvoor 
mijntuinlab.be.
Laten we het groeiend natuurbesef  koesteren dat 

bij velen opbloeit in deze coronatijden en omzetten in 
concrete daden. Daarom: deel jouw natuurmomenten 
via de sociale media met de hashtag #tijdvoornatuur.
Nog meer ideeën vind je terug via de link  
www.samenvoorbiodiversiteit.be, een nieuwe 
beweging gesteund en gepromoot door een groot 
aantal organisaties (Greenpeace, BBL, Agentschap 
Natuur en Bos, etc.). Zeker eens gaan kijken; start 
alvast met het mooie tekenfilmpje.
Tot slot: Wie kent die dichtregel van Lucebert 
nog niet: “Alles van waarde is weerloos”. Mooi 
maar ook fatalistisch. Ik heb het er een beetje mee 
gehad. Wordt het niet hoog tijd om behoud en 
herstel van biodiversiteit juridisch af  te dwingen, om 
rechtspersoonlijkheid te creëren voor de natuur en 
rechtszaken op te starten?
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JOKE LIBBRECHT

Aah, de herfst! Tijd om te genieten van de kleurenpracht aan de bomen. Bladeren in oneindig veel mooie tinten 
geel, oranje, rood, ... ja, zelfs nog mooi als je moet klussen om die afgevallen ondingen op een winderige dag 
samen te harken*.

Kijk eens goed naar de boom in je tuin of  in de straat. Is het nogal een smal geval? Dan staat hij er nog niet zo 
heel erg lang. Sommige brede, statige exemplaren hebben er echter al een hele geschiedenis op zitten. Je zou het 
misschien niet verwachten, maar ook in onze streek zijn er edele oude knarren te ontdekken.

Eeuwenoud hout

 © Jan Desmet

© Joke Libbrecht

← Bellegembos, langs de 
Doornikserijksweg in Kortrijk, 
wordt al vermeld in historische 
bronnen uit 1532. Samen met 
het Argendaalbos was/is het één 
van de belangrijkste bossen in 
Zuid-West-Vlaanderen. Je vindt 
er vooral zomereik en haagbeuk.

→ Banhoutbos, tussen Sint-Lodewijk en 
Heestert, duikt al op in bronnen uit 1392. 
Een populaire (maar niet bewezen) uitleg 
voor de naam is dat het een bos was waar de 
‘bannelingen’ naartoe moesten: houtdieven en 
stropers werden in het huis van de boswachter 
opgesloten. Vandaag vind je er geen ‘ban’-dieten 
meer, wel nog eeuwenoude rode beuken, 
een 300-jarige kastanje èn een ingeweken 
Californische reuzensequoia.

Het Kooigembos / Grandvalbos vind je terug 
in Sint-Denijs. Het werd vermeld in 1450, 
maar bestaat vast al veel langer: er zijn sporen 
teruggevonden uit de tijd van de Kelten en 
de Gallo-Romeinen. Hier staan, net zoals in 
Bellegem, ook vooral eiken en haagbeuken.

oud

ouder

oudst

Eervolle vermeldingen 

Sint-Arnolduspark / Tiegembos in 
Anzegem (19e eeuw)

Bassegembos in Anzegem  
(eind 16e eeuw)

Heulebos in Heule  
(17e eeuw)
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Deze bossudoku is opgebouwd uit zes 
verschillende figuurtjes. Kan jij hem 
oplossen?

Zorg ervoor dat elk figuurtje slechts 
één keer voorkomt in elke rij 
(horizontaal èn verticaal), en in elk 
blokje van zes.

Bossudoku

… het Bellegembos kan stoefen met een enorme 
variatie aan zwammen in de herfst? Het ideale 
moment dus om er een kijkje te gaan nemen.

… het Banhoutbos (of  toch het grotere 
bossencomplex waartoe het vroeger behoorde) 
kan stoefen met een eeuwenoude legende 
over de reus Finaart, die werd verslagen door 
Liederik, de eerste ‘forestier’ van Vlaanderen?

… het Tiegembos kan stoefen met een heus 
bedevaartsoord, omdat er begin 19e eeuw 
enkele mensen op miraculeuze wijze zijn 
genezen? 

Wist je dat

*Psst, een beetje laten liggen 
kan geen kwaad, de egeltjes 
zullen je dankbaar zijn!

Bronnen
https://www.natuurpuntkortrijk.be/
https://8554.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 
Vanoverberghe J. en Ver Gucht E., 
Banhout 1392-2017, Heemkring Dorp 
en Toren vzw Deerlijk, 2017.
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JOKE LIBBRECHT

Ik ben de laatste tijd nogal gehecht geraakt aan een 
zuiders type. Hij is niet overdreven mooi, maar 
hij heeft wel een pittig karakter. En zijn grootste 
verdienste is misschien wel hoe lang hij het al met mij 
uithoudt, terwijl ik hem eigenlijk lange tijd schaamtelijk 
heb verwaarloosd.

Voordat ik de schoonfamilie achter me aan krijg: 
‘hij’ is een cadeauplant. De meeste van mijn planten 
koop ik namelijk niet zelf, maar krijg ik cadeau, van 
mensen (ja, jij ook, mama) die tegen beter weten in 
denken dat ik die een goeie thuis kan schenken. Maar 
er is een reden waarom ik van wilde tuinen houd, 
en wel een zeer praktische: binnenshuis is het een 
niemandsland voor planten, een no-go-zone waarin 
enkel een ijzersterke vijfjarige orchidee het lijkt te 
kunnen overleven. ‘The fittest’ staan buiten, waar 
ze mooi op hun eentje kunnen survivallen – in het 
beste geval. Water geven is iets wat ik vaak gewoon 
domweg vergeet, tussen alle andere klussen door.
Behalve water kan er echter nog iets zijn dat je 
groene huisgenoten helpt in hun overlevingsstrijd. 
Daarvoor moeten we terug naar een idee dat nog 
ouder is dan de straat: ‘alles wat je aandacht geeft, 
groeit’. Neen, geen slagzin die werd bedacht door 
een hippe zelfhulpgoeroe, maar een opvatting van 
niemand minder dan Aristoteles. Ari (hij heeft er 
vast niets op tegen dat ik hem zo noem) was een 
behoorlijk logisch mens, en één van de eersten die 
zich wetenschappelijk bezighield met planten en 
dieren. Ik durf  te wedden dat hij die voorchristelijke 
quote heeft bedacht nadat hij zijn troetelplant een 
naam had gegeven. Want eigenlijk is het logisch: een 
plant die een naam krijgt, is als een huisdier. Die krijgt 
meer aandacht dan een random straatkat die af  en 
toe in je tuin passeert. Meer aandacht betekent meer 

kijken, waardoor je sneller ziet of  het ding dorst heeft 
of  ziek is. Lijkt me een waterdichte argumentering, 
waar Ari’s meester Plato tevreden mee kon zijn. 
Toch?

Als Plato me niet gelooft, dan zijn er nog andere 
zekerheden in het leven: ook Libelle heeft het 
‘plantnaam’-verschijnsel beschreven. Al kan ik 
persoonlijk niet bewijzen of  het wijd verspreid is: 
navraag in de vriendenkring leverde enkel 
“euh, nee, da’s wat vreemd, dat doe ik 
eigenlijk niet...” op. Niet meteen top voor 
mijn zelfbeeld, maar toch kom ik ermee uit 
de kast: ik heb een oleander, en hij heet 
Olejandro. Zo genoemd nadat ik twee 
dagen met een hit van Lady Gaga in mijn 
hoofd had rondgelopen – vraag me niet 
waarom, want normaal gezien zit mijn 
muzieksmaak ergens tussen snoeihard 
‘lawaai’ en gekwelde singer-songwriters.

Ik wist niet goed wat ik met mijn zuiderling 
aan moest. Hij stond lekker warm op het 
terras maar weigerde koppig te bloeien. 
Hij kreeg (meestal) zijn wekelijkse slok, 
maar leek er nooit genoeg mee te hebben. 
Wikipedia leerde me enkel dat hij eigenlijk 
een giftige demonenplant was, maar in 
plaats van hem op te geven, heb ik hem 
dus gedoopt. En uiteindelijk in de volle grond geplant. 
Verwonderd zag ik tijdens de zomermaanden hoe 
er eindelijk, anderhalf  jaar na onze ontmoeting, 
bloemen aan zijn takjes kwamen. Verwondering is het 
begin van alle wijsheid, zei Ari ook. Er is nog hoop. 
Nu maar hopen dat mijn kleine demon zijn tweede 
winter overleeft.

OLEJANDRO



AUTEURS VAN  
HET EERSTE UUR
Al dertig jaar gaat Klimop elk kwartaal op 
de bus en daar zijn we eerlijk gezegd geen 
klein beetje fier op. In die dertig jaar heeft ons 
tijdschrift een hele metamorfose ondergaan, 
maar wist je dat er auteurs zijn die bij de eerste 
jaargang al hun steentje bijdroegen en nu nog 
steeds in de pen klimmen bij elk nieuw nummer.  
We legden vier van deze “ouwe rotten” drie 
vragen voor:
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Waar vind je de 
motivatie/inspiratie om 
dat al 30 jaar lang vol te 

houden?

Wat vind je de sterkte 
van ons blad? Waarom 
is het een meerwaarde 

voor onze lezers?

Wat trekt je persoonlijk 
aan in de natuur? 

Waar haal jij je energie 
uit?

EMMANUEL DESMET
EMMANUEL DESMET

“We zullen doorgaan!” 
Herman stond samen met o.a. zijn echtgenote 
Kristina mee aan de wieg van de Zuid-West-
Vlaamse Natuur- en milieukoepel. Artikels over 
de beleidswerking van de koepel gaan steevast op 
de één of  andere manier door zijn hand. Verder 
schrijft hij ook artikels over de lokale werking 
Natuurpunt afdeling Wevelgem en engageerde 
hij zich voor het Sol Suffitproject rond koken op 
zonne-energie.

Er is nooit een reden geweest om te stoppen, 
integendeel.  In de beginjaren hebben we in jeugdige 
naïviteit heel veel tijd besteed aan meedenken rond 
grootse plannen voor natuur en groen in de regio 
en Vlaanderen, ervan uitgaand dat het beleid dit als 
algemeen belang zou beschouwen. Telkens eindigden 
die pogingen echter met een koude douche: de 
plannen werden nooit gerealiseerd omdat steeds 
dezelfde lobbygroepen en politici ze tegenhielden. 
Ik ben in de loop van de jaren dan ook vrij cynisch 
geworden omtrent het niveau van veel van onze 
politici. Het gebrek aan kennis is vaak deprimerend 
en hun belangrijkste reden van bestaan lijkt het dienen 
van de belangen van grote financiële groepen te zijn. 
Dat de maatschappij daarbij de negatieve gevolgen 
moet dragen van deze korte termijn politiek is hun 
zorg niet. De druk op onszelf  om daartegen in te 
gaan is met de jaren groter geworden, naarmate 
veel milieuproblemen steeds ernstiger worden. We 
stellen wel vast dat we kunnen wegen op dossiers 
als we het lang genoeg volhouden en zorgen dat we 
inhoudelijk sterk staan. De klimaatverandering is 

nu onze topprioriteit geworden en ook daar zijn de 
desinteresse en kennisgebrek van de modale Vlaming 
onbegrijpelijk als we zien wat er op ons afkomt. Ik wil 
later mijn kleinkinderen  in de ogen kunnen kijken als 
ik ze zal moeten uitleggen hoe het zo fout kon gaan.
Stoppen is er dus niet bij, doorgaan gebeurt vanuit een 
groot besef  aan verantwoordelijkheid maar met een 
ondertoon van vertwijfeling.

Klimop is een kwaliteitsblad dat de waarde van 
vrijwilligerswerk toont aan een ruim publiek. Door een 
breed palet van rubrieken bereiken we hopelijk veel 
lezers. Door kritisch te zijn over inhoud en taalgebruik 
zorgen we voor kwaliteit. 

Het is altijd anders in de natuur. We vinden er de 
rust en stilte die nodig is om te herbronnen en ons te 
verbazen over de ongelooflijke variatie van soorten. 
Bij ons zijn tijdens de wandelingen in de natuur de 
meeste nieuwe ideeën en creatieve momenten 
ontstaan die we in die 30 jaar hebben uitgewerkt 
binnen Natuurpunt.

HERMAN 
NACHTERGAELE
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“Die vliegenzwam heeft het 
mij gelapt”

Wie zwammen zegt, zegt Christine Hanssens. Al 
ten tijde van Wielewaal Zuid-West-Vlaanderen 
zorgde ze in het toenmalige ledenblad ’t 
Steenuiltje voor een bijdrage over paddenstoelen. 
Aanvankelijk belichtte ze families van zwammen, 
vanaf  2017 kamt ze natuurgebieden in onze regio 
uit en geeft ze in klimop een overzicht van de 
bijzondere zwammen in dat gebied.

Al van toen ik een tiener was, was ik gefascineerd 
door paddenstoelen. De lerares biologie in het 
derde jaar van de humaniora in Eeklo plantte bij 
mij de sporen in voor die fascinatie: tijdens een 
paddenstoelenzoektocht in Sijsele daagde ze ons uit 
om zo snel mogelijk een vliegenzwam te vinden (je 
weet wel, die rode met witte stippen). Plots vond ik 
hem, als enige dan nog. En hop, ik was vertrokken. Ik 
ben dan ook niet toevallig lerares biologie geworden. 
Met mijn man Freddy (nvdr die ook verantwoordelijk 
is voor de leden van ons tijdschrift) trek ik zoveel 
mogelijk de natuur in. Hij het hoofd omhoog, ik het 
hoofd omlaag. Hij de vogeltjes, ik de zwammen. Ook 
op onze reizen heb ik in onze caravan steevast een 
microscoop en determinatiegidsen bij.
Nu nog steeds ben ik bijna dagelijks op het terrein of  
vind je me achter de microscoop met een paddenstoel 

onder de loep. Ik ben ook nog steeds voorzitter van 
de mycologische werkgroep van onze streek.

De grote verscheidenheid aan artikels over de natuur 
en natuurbehoud vind ik de grootste sterkte van ons 
blad. Iedereen die geïnteresseerd is in één bepaald 
aspect van natuur, vindt zijn of  haar gading in ons 
tijdschrift.

Tja, zwammen, zwammen, zwammen… Ik voel me 
nog steeds als dat meisje van 15 telkens als ik een 
nieuwe soort voor onze regio vind. Wist je trouwens 
dat de teller van het aantal zwammen onze regio 
inmiddels op 1341 staat en we vinden nog steeds 
nieuwe. 

CHRISTINE 
HANSSENS

“Natuurstudie is mijn nafte” 
Yann stelde erg lang het seizoenaal overzicht van de 
vogelwaarnemingen op, een voortzetting van de 
Veldornithologische Jaarboeken (1983-1988) en 
een gelijkaardige rubriek in ’t Steenuiltje. Het gold 
als een soort archief  van de vogelwaarnemingen 
in de streek tot internet dat overbodig maakte. 
Verder was hij de auteur van de rubriek “Uit de 
Wereld” met reisinterviews van streekgenoten 
die ergens in de wereld enthousiast werden 
over de natuur die ze er ontdekten. Tussendoor 
werkt hij mee aan de artikels van natuurpunt 
Gaverstreke. Ook de nieuwe rubriek “Bye bye 
grass” is van zijn hand.

YANN 
FERYN

Ik kan eigenlijk wel genieten van het schrijven. Ik 
heb er altijd voldoening van als iets van eigen hand is 
gepubliceerd. In Klimop heb je er dubbele voldoening 
van, omdat het tijdschrift zo mooi oogt. Dat mijn 
dochter de lay-out deed geeft een extra pigment. Zo’n 
artikel is dan een beetje een papa-dochter-project. Ik 
kan vreselijk enthousiast zijn over natuur, maar ook 
totaly teleurgesteld als iets kapot gedaan wordt. Dat 
schrijven is vaak de katalysator om mijn gevoelens 
hierover kwijt te kunnen. 
Ik vind dat schrijven hoort bij mijn engagement voor 
de natuur.

Klimop is een platform tussen de trekkers en onze 
achterban, het creëert draagvlak, het is een middel 
om te tonen wat je bedoelt met je engagement. 
Beleidsmakers verstaan dat vaak niet, omdat ze met 
een andere denkwereld zitten. Ons tijdschrift heeft 
kracht: beleidsmakers zijn erg gevoelig voor wat van 
hen of  hun projecten wordt geschreven, een artikel 
in Klimop heeft daardoor impact. Het geeft een stem 
voor de 1000’en natuurliefhebbers/lezers die niet 
altijd duidelijk kunnen formuleren waarom ze natuur 
belangrijk vinden.
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Natuurstudie is voor mij “de nafte” voor mijn 
engagement. Ik krijg een powershot als ik zie dat een 
zeldzame soort gezien wordt in een gebied dat we 
hiervoor hebben beheerd. Neem nu de broedgevallen 
van visdief  en woudaap in de Gavers. Die geslaagde 
broedgevallen zijn voor ons de vergoeding voor ons 
vele werk. Idem dito met de orchideeën die het 
Wijmelbroek koloniseren of  de buizerd die de Bonte 
os verkoos als broedgebied.
Natuur is voor mij ook een sociaal gegeven. Ik vind er 

mijn vrienden, het samen plezier maken met natuur als 
fil rouge, het elkaar uitdagen, het kunnen relativeren, 
het zich samen inzetten voor iets, elkaar kansen geven, 
noem maar op.
Natuur is elk jaar opnieuw ontdekken, kunnen content 
zijn met kleine dingen die niks kosten, maar een mens 
een mega voldaan gevoel kunnen geven. Ik heb soms 
medelijden met mensen die geen benul hebben waar 
wij mee bezig zijn. Wat een gemis!

 Obelix-gewijs als kind in een vat 
wildenatuurelixir” gevallen
Dertig jaar Klimop valt voor Erik samen met dertig jaar natuuractivisme 
in Anzegem: van de lokale vereniging Krekel over Wielewaal naar 
Natuurpunt Anzegem. Van bij de prille start heeft hij dankbaar gebruik 
gemaakt van Klimop als communicatiemiddel voor het aankondigen van 
verenigingsactiviteiten: wandelingen, beheer, jaarprogramma’s, terug- én 
vooruitblikken en speciale events zoals de aankoop van Bassegembos in 
1996 en de “land art tentoonstellingen” aldaar in 2006 en 2016. Al gauw 
waagde hij zich net zoals wijlen Frans Dejonghe aan artikels over natuur en 
milieu die de lokale vereniging overstijgen. Zo waren er in de jaren negentig 
titels als “De zorg om knotbomen” en “Het stille sterven van onze bossen” 
(over het effect van zure regen), mét kritische noten, getuige de titels “De 
natuur naar ons handje zetten” en “Peptalk of  klaagzang”. Er was al eens 
een sfeerstukje, een cursiefje zoals “Stilleven” en “Hete zomerkater” (dat 
laatste heeft, zovele jaren later, een nieuwe betekenis gekregen). Nog later 
verscheen ook een tweedelig artikel over streekeigen plantgoed en over 
de natuur in onze regio in de Eerste Wereldoorlog. 
En de laatste jaren was hij auteur van de rubrieken “door de bomen het 
bos zien”, “wat ruist er door het struikgewas” en ten slotte de huidige 
reeks “wild van natuur”.

ERIK 
COOMAN

Twee zaken: ten eerste bezeten zijn van natuur 
en dat willen delen én ten tweede de zorg (diepe 
bezorgdheid) voor onze planeet. 
Over dat laatste nog het volgende. Het houdt me 
dagelijks bezig, alhoewel ik toch een beetje afstand 
probeer te houden voor mijn gemoedsrust. De 
wrange ironie is dat ik, die tot de generatie behoor 
met het meeste boter op het hoofd, ook niet altijd 
bij de jongere generaties een “sense of  urgency” kan 
bespeuren. Daarbij moet ik denken aan het boek 
“Sleepwalkers. How Europe went to war in 1914” van 
Christopher Clark. De vergelijking gaat niet helemaal 
op, maar er is toch die parallel dat men er in 1914 
is ingetuind, als slaapwandelaars, die niet doorhadden 
wat een dramatische consequenties, wat een slachting 
die oorlog teweeg zou brengen. Net zoals wij nu nog 
altijd, ondanks deze drastische klimaatverandering en 
biodiversiteitscrisis, niet echt in actie schieten, ook al is 
het vijf  na twaalf. Dat triggert me voortdurend en dat 
wil ik ook uitdragen.

De professionele lay-out, aantrekkelijk ingeblikte 
artikels, de grote diversiteit in de thema’s en de 
belangeloze inzet en de drive van al die vrijwilligers 
vind ik de sterkte van ons blad. Als er iets is waar 
je vrolijk van wordt, dan is het dát toch? Het werkt 
motiverend, dat gevoel niet alleen in je eigen 
achtertuintje bezig te zijn. Klimop zie ik ook als een 
megafoon om boodschappen kracht bij te zetten, 
zoals in de jaren negentig toen we ons tegenover 
de gemeente en belangengroepen schrap moesten 
zetten om tot een zo groen mogelijk Gemeentelijk 
Natuurontwikkelingsplan (GNOP) te komen.

Obelix-gewijs moet ik als kind ergens in een of  ander 
vat zijn gevallen, gevuld met een elixir dat me voor de 
rest van mijn leven verslaafd heeft gemaakt aan wilde 
natuur. 
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Aantal doortrekkende sperwers en buizerds

sperwer buizerd

Wie nog maar een paar jaar meedraait op een 
trektelpost uit onze regio, heeft menig ancien allicht 
nostalgisch en lyrisch horen uitweiden over de 
topdagen van roofvogeltrek van weleer met meer dan 
honderd buizerds op één telpost en ander flappend 
fraais als rode wouwen en kiekendieven. We moeten 
al terug naar najaar 2012 voor we nog eens zo’n 
topdag meemaakten over de hele regio. Sindsdien was 
het wachten op Godot. Altijd weer hopen dat een 
oostenwind een vloot roofvogels in oktober tot over 
onze regio zou stuwen, maar tevergeefs. In 2013 mocht 
de Geitenberg nog eens genieten van een uitzondering 
toen op 30 oktober na een heel flauw najaar bij een 
lichte ZW-wind 134 buizerds geteld werden. De 
eerste topdag zonder een O’tje in de wind, want dat 
was na 30 jaar trektellen toch een certitude gebleken: 
zonder oostenwind die de trekcorridor van buizerds 
uit Scandinavië meer westelijk stuwde, konden wij 
mooie aantallen roofvogels wel op onze buik schrijven.
Toen op 4 oktober 2019 de wind in Noordwest-
Europa flink uit het oosten ging waaien na dagen van 
regen, werden de ruggen toch even gerecht. En toen 
de dag erna op de telpost van Zuidveld Sellingen in 
het uiterste noorden van Nederland plots bijna 800 
buizerds opdoken met een ferme oostenwind, laaide 
bij onze trektellers een sprankeltje hoop op: zou 
het dan toch? Want eerlijk: met de opwarming van 
het klimaat begon menig ornitholoog er sterk aan te 
twijfelen of  we korteafstandstrekkers zoals buizerds 
nog wel in groten getale over onze regio zouden treffen 
en ze niet gewoon steeds vaker meer ten noorden van 
Vlaanderen overwinterden. Toen de wind de dag erna 
alweer stormachtig naar het westen draaide, werd 
die hoop al gauw weer begraven. Het mag dan ook 

een grote meevaller heten dat we op 7 oktober toch 
80 Buizerds zagen op de telpost Geitenberg. En daar 
waren we best tevreden mee. De grote verrassing 
kwam echter twee dagen later toen Eddy Scheinpflug, 
die quasi dagelijks de Geitenberg bemant, rond de 
middag aangaf  dat er constante aanvoer van Buizerds 
was. En niet alleen op de Geitenberg, maar ook op de 
andere telposten in onze regio schoven de buizerds 
vlotjes door. Telpost Geitenberg moest die dag helaas 
al om 14 u. sluiten met maar liefst 154 buizerds op 
de teller. Om diverse redenen erg uitzonderlijk: 
ten eerste omdat er een zuidwestenwind stond en 
ten tweede omdat er eigenlijk uit Scandinavië geen 
indrukwekkende aanvoer was. In Falsterbo passeerde 
amper een derde van het gemiddelde aantal Buizerds 
per najaar en ook in Denemarken passeerden slechts 
op één telpost +4000 buizerds. Ook in de weken 
erna werden op de Geitenberg nog mooie aantallen 
buizerds gezien met o.a. dagtotalen van 74 ex. op 
14 oktober, 93 ex. op 17 oktober en 69 ex. op 31 
oktober. Goed voor een najaarstotaal van 1761 
doortrekkers en een verpulvering van het record van 
2011 (1290 ex.)

Een andere muizeneter, nl. de torenvalk, deed het 
nog beter. Het vorige record van 147 ex., ook al in 
het najaar 2011 verbleekt bij de 236 doortrekkers 
die werden genoteerd in het najaar 2019.  Voor de 
bruine kiekendief  werd het het tweede beste najaar 
ooit: met 219 doortrekkers verdubbelde het aantal 
van het najaar 2018, maar 2008 blijft met 273 ex. het 
absolute topjaar voor deze soort. Toen trokken op 14 
september maar liefst 81 bruine kiekendieven over de 
telpost van de Geitenberg.
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Rode wouw Sint-Denijs  
© Johan Verbanck 
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Vogelkijkers op de Geitenberg hebben het zich al vaak 
afgevraagd: zou het landschap rond de Geitenberg geen 
geschikt biotoop zijn voor wouwen? De diversiteit in het 
landschap met een afwisseling van landbouwpercelen, 
bosjes, de Scheldevallei en de nabijheid van het Pays des 
Collines lijkt er zich alvast wel toe te lenen. De hamvraag 
bleef: is er wel voedsel genoeg? Kiekendieven komen er 
alvast aan hun trekken. De slaapplaats aan de Tontekapel 
lokte eind deze zomer alweer maximum 25 bruine, 1 
blauwe en 1 grauwe kiekendief. Maar kijk: het antwoord 
is gegeven. Eind augustus werd dagelijks een jonge rode 
wouw gezien die er blijkbaar in slaagde om gedurende een 
hele tijd zijn kostje bijeen te scharrelen.

Waarnemingen van wouwen in onze regio zijn 
sowieso uitzonderlijk in de zomermaanden. Zowel 
rode als zwarte wouw zijn zeldzame broeders in 
Vlaanderen, hoewel beide soorten in de Lage landen 
aan een opmars bezig zijn. Opmerkelijk was dan ook 
de waarneming van een jonge rode wouw op 18 
juli aan Bergelen mét bewijsfoto’s.   Daarna werden 
geen wouwen meer gezien tot Piet Allegaert op 18 
augustus in Sint-Denijs weer een jonge rode wouw 
zag. Ook de dagen erna werd het beestje gezien, 
echter zonder bewijsfoto’s. Verwarring alom toen 
Luc Clarysse op 22 augustus een jonge zwarte 
wouw – en dus niet een rode - fotografeerde die 
nabij de Tontekapel aan de grond zat. Op hetzelfde 
moment meldde Ignaas Robbe echter vanop de 
Geitenberg een rode wouw die in dezelfde omgeving 
rondvloog. Zag hij ze vliegen? Tot 27 augustus werd 
allicht dezelfde zwarte wouw nog een paar keer in 
het zuiden van onze regio opgemerkt. Maar ook een 
rode wouw werd in diezelfde periode in hetzelfde 
gebied door meerdere vogelkijkers gezien. Hoe 
zat het nu? Overschatten zij hun kennis over beide 
soorten? Wie had nu gelijk? Franky Vandorpe bracht 
verlossing door op 26 augustus met bewijsfoto’s van 
een rode wouw op de proppen te komen. Een zucht 

van verluchting bij hen die een rode wouw meenden 
te zien. Erg uitzonderlijk: beide wouwen waren dus 
in hetzelfde gebied op hetzelfde moment aanwezig. 
De zwarte wouw pleisterde kort en trok door, wat 
in de lijn van de verwachting lag: zwarte wouwen 
vertrekken veel vroeger naar het zuiden dan rode en 
moeten veel verder. Tropisch Afrika ligt immers niet 
bij de deur. De rode wouw liet zich ook in september 
dagelijks zien. 
Bleven nog een paar vragen: ten eerste waarmee 
voedt dat dier zich in een relatief  klein gebied tussen 
Mortagnebos en Spierebos? Yves De Bosscher bracht 
een mogelijk antwoord: blijkbaar heeft mixomatose 
deze zomer lelijk huisgehouden in de populatie 
wilde konijnen en is er een grote aanwezigheid van 
kadavers en stervende dieren in het gebied. Ideale 
kost voor predatoren. 
Ten tweede: waar komt deze jonge rode wouw 
vandaan? Hoogstwaarschijnlijk uit een broedgeval 
niet zo ver van onze regio, maar omwille van de 
kwetsbaarheid van deze soort zijn broedgegevens 
nog niet vrijgegeven. Benieuwd waar deze knaap het 
nest heeft verlaten.
Verwacht wordt dat ook dit prachtbeest ergens ten 
laatste in oktober verder zal trekken als de najaarstrek 
van rode wouwen op volle toeren draait.   Maar tot 
dan kunnen (konden?) vogelkijkers 
zich dagelijks vergapen aan 
de rode wouwshow.
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Als koppel dezelfde passie delen, kan het nog mooier? In de reeks “in beeld” tonen we deze keer het werk 
van Els en Hugo, beiden gebeten door de fotografiemicrobe. Els haalt het meeste plezier uit macrofoto’s 
en close-ups van beestjes, Hugo richt zich meer op landschappen, de iets grotere vogels en dieren. Maar 
dikwijls vissen ze in elkaars vijver, het hangt er gewoon vanaf  wie met welke lens bezig is.
Hun foto zegt alles over wie ze zijn: positivo’s die graag lachend door het leven gaan. Lange en verre 
reizen zijn niet aan hen besteed, ze verkiezen korte uitstapjes voor hooguit twee nachten in Vlaanderen 
of  Nederland. Er is zoveel moois te ontdekken in de eigen buurt (zeg maar West-Vlaanderen) dat ze nog 
het meeste plezier beleven aan thematische daguitstapjes. Vlinders, libellen, paddenstoelen, vogels… Els 
en Hugo zijn vaste klant bij gelijk welke foto-uitstap van Natuurpunt.

FOTOGRAAF IN BEELD
ELS EN HUGO

EEN TRONK  
MET FLAPPIES 
Wie herfst zegt, zegt 
zwammen. Deze 
oorzwammetjes vonden 
Els en Hugo op een stuk 
dood hout in Bergelen. Als 
je goed kijkt, zie je dat ze 
geen steeltjes hebben. 
Wel een grappig zicht zo’n 
boomtronk met flapoortjes.

GOUD IN DE 
MOND

Het liefste wat Hugo doet: 
vroeg uit de veren springen en 

de zonsopgang vastleggen als 
er een beetje nevel is. Hij kent 
het provinciedomein Bergelen 
als zijn broekzak en heeft zijn 

favoriete plekjes waar hij de ideale 
compositie vindt om de magie van 

een zonsopgang vast te leggen. 
Met deze foto won hij onlangs de 

clubwedstrijd “kleur”, best iets 
om fier op te zijn!



EEN GEDEGEN BEZOEKER 
Het overkomt je niet elke dag dat er op klaarlichte 
dag een sabelsprinkhaan in de tuin landt. Els was er 
als de kippen bij om deze groene kanjer op de kop 
te tikken. Zeldzaam zijn ze niet echt: op warme, 
windarme zomeravonden hoor je hun schel en luid 
geratel tot ver. Toch zie je ze niet zo vaak omdat ze 
goed gecamoufleerd zijn. Terwijl je deze springveer zo 
scherp mogelijk probeert vast te leggen, denk je maar 
één ding: wacht nog even voor je die volgende sprong 
maakt! 

VOGELNESTJE 
Elk seizoen heeft zijn charmes 
aan Bergelen. Van in de zomer 
tot in het najaar kunnen Els 
en Hugo erg genieten van de 
bloemenweide. Het is alsof  
de schutbladen van deze wilde 
peen een puntig afweersysteem 
vormen om de bloem te 
beschermen. De bloem zelf  
gaat elke avond “slapen” waarbij 
de schermpjes zich naar binnen 
keren en een bolletje vormen. 
Die bolvorm behoudt ze als 
ze uitgebloeid is. Wilde peen 
wordt in de volksmond dan 
ook toepasselijk vogelnestje 
genoemd. Wist je trouwens 
dat je tomaten extra hard gaan 
groeien als je er wilde peen naast 
plant? 
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Klimop: Om eens met de deur 
in huis te vallen. Wordt dat 
hier niet bekeken als een grote 
‘vuilen boel’?
Ik heb  met het Kortrijkse beleid 
overlegd dat ze geduld moesten 
hebben met deze vegetatie. Maar 
zie hoe de akkerhoningklavers de 
zaak hier in beslag nemen. Begrijp 
wel, de Weide werd ingezaaid, 
maar het is de bedoeling dat de 
natuur de zaak overneemt.
Klimop: Hoezo? Wat werd 
precies ingezaaid?
Vooral de margrieten en

knoopkruiden als ook wat 
Galega (Geitenruit), een mengsel 
voor schrale grond afkomstig van 
Cruydhoeck1. Dit werd naadloos 
overgenomen door de spontaan 
opschietende wilde planten zoals 
de hogergenoemde honingklavers 
en boerenwormkruid. Zelfs 
grote ratelaar heeft hier nu 
zijn plaats gevonden. Van een 
soort gesproken die grasgroei 
belemmert… Dit is nu drie jaar 
aan de gang en nu pas wordt het 
tijd om eens te maaien.
Klimop: Wordt deze manier van 
werken veel toegepast? Is het 
gemeengoed?
We noemen dit eenvoudigweg 
naturalisme. In essentie is dit het 
initiëren van een natuurlijk proces 
door een éénmalige ingreep, bij 
voorkeur met inheemse soorten. 
In Groot-Brittannië is Nigel 
Dunnett2 daar de gangmaker van. 
Wij passen dat eveneens toe in 
daktuinen, regentuinen, wadi’s3,.. 
Momenteel zijn we bezig met een 
project in Mol, in de Kempen, 
maar alles met inheemse 
beplanting. Mijn proefschrift in de 
jaren ’80 (Landschapsarchitect) 
was vrij revolutionair voor deze 
tijd, handelde over het gebruik 

van inheemse beplanting in 
stedelijke milieus. Toen kreeg ik 
een opdracht in Noord-Frankrijk 
en moest ik andere inheemse 
gewassen toepassen in mijn 
ontwerpen. Vanaf  toen maakt 
ik het besluit: het zal de natuur 
worst wezen. Die is zodanig 
veerkrachtig en neemt de zaak 
in eigen handen in de verdere 
ontwikkeling, na gelijk welke 
trigger.
Klimop: Even advocaat van 
de duivel spelen: in de Weide 
staan – op het eerste zicht – 
geen exoten. Waarom zou je 
dan überhaupt ook maar iets 
inzaaien? Die inheemse komen 
zo ook wel?
Omdat je het anders niet verkocht 
krijgt aan het brede publiek. 
Zeker bij ontwerpen van publieke 
ruimten is het superbelangrijk 
om je beeld te verzorgen. Kijk, 
de natuur kun je op 2 aparte 
manieren bekijken: vanuit een 
kennisstandpunt en vanuit 
een beeld. De voorkeur gaat 
natuurlijk uit naar de aanleg naar 
een verantwoordelijke, inheemse 
aanleg die aansluit op de diverse 
ecologische cyclii van de soorten 
die erop afkomen. Maar alleen 

LANDSCHAPSARCHITECT 
DENIS DUJARDIN
Denis Dujardin is een Kortrijkse landschapsarchitect en 
stedenbouwkundige. Zijn opvallendste kenmerk is de focus op 
haalbaarheid, ‘naturelle’ en onzichtbaarheid van een project. Zijn 
werk heeft vaak het idee om theatraal de handeling van de interventie 
te verdoezelen. Hij schrijft essays over kunst, meer specifiek op de 
schilderkunst. Hij is de auteur van ongeveer 200 tuinen in België 
en het buitenland, waarvan een aantal te zien zijn op zijn website  
(http://www.denisdujardin.be/). Met behoorlijk wat visuele 
én biologische invloed in onze open ruimte, wou Klimop weten 
wat zijn attitude is over natuurlijke versus aangelegde vegetatie, 
inheems versus exoot,... en nog een aantal andere heikele puntjes.  
 
Plaats van afspraak was de iconische stookplaats te Weide Kortrijk oftewel het Nelson Mandelapark, mede ingericht 
door de geïnterviewde zelf. De vegetatie rondom bestaat op het eerste zicht hoofdzakelijk uit zorgeloze pioniersvegetatie, 
zonder veel of geen gras. Het geheel oogt zeer natuurlijk, maar is het dat wel? Bovendien, wat is het draagvlak voor 
dergelijke inrichtingen?

↓ Kortrijk Weide is één 

van de eerste zoniet 

het eerste park in 

Vlaanderen waarbij voor 

de volledige parkruimte 

een volkomen schraal 

akkerland beheer is 

ingesteld

1www.cruydthoeck.nl, webshop wilde planten
2Nigel Dunnett is een toonaangevend Brits 
landschapsarchitect en van ‘s werelds meest 
toonaangevende stemmen in innovatieve 
tuinaanplanten waarbij natuurlijke ecologie 
geïntegreerd wordt in tuinbouw.
3Wadi: uitgegraven of natuurlijke depressie voor 
opvang en infiltratie van regenwater.

DIRK LIBBRECHT

© Denis Dujardin
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dit zal als voltreffer in een publieke 
ruimte niet volstaan. Willens nillens 
dient het totaalplaatje te kloppen 
dus ook de esthetiek. En ja, dan 
komen er als soms exoten (= niet 
inheems) om de hoek gluren. 
Maar soms is niet alleen een mooi 
beeld noodzakelijk, maar ook een 
functie. De Stad Aalst, bijvoorbeeld, 
heeft beslist om geen inheemse 
bomen in het stadscentrum meer 
aan te planten omdat de meeste 
op termijn toch het loodje leggen 
in de steeds warmer wordende 
stadsomgeving. Dit vereist soorten 
die hittebestendig zijn. Een daktuin 
is volgens Martin Hermy4 een 
mini-steppe met overeenkomstige 
klimaatomstandigheden en vereist 
dus ook een aangepaste vegetatie: 
concreet in ons klimaat betekenen 
beide gevallen de aanplant van 
mediterrane vegetatie.
We proberen de parameter 
biodiversiteit steeds te koppelen 
aan schoonheid. Niet altijd simpel, 
soms zijn de meest biodiverse 
eenheden foeilelijk in de ogen 
van de mensen. Om die reden is 
educatie en informatieverstrekking 
superbelangrijk
Klimop: moet je soms exoten 
introduceren op dwingende vraag 
van de klant? Meestal zijn dat 
openbare besturen toch?
Nee, we werken niet zuiver op 
het beeld. We werken vanuit 
een neo-biodiversitieitskoppeling 
waarbij we kijken hoe de door ons 
geïntroduceerde soorten maximaal 
aansluiten op de bestaande cyclii, 
zoals reeds eerder gezegd. Zo 
ken ik een aangelegd bamboebos 
dat barstensvol huismussen zit, of  
hoe de natuur de opportuniteiten 
grijpt waar ze zit. Huiskatten 
kunnen nu eenmaal niet in bamboe 
klimmen. Nu is dit laatste wel een 
mooi voorbeeld van evolutie door 
wijziging in omgevingsfactoren. 
Deze worden steeds extremer. 
Hetgeen we plaatsen moet 
hieraan voldoen. Het beeld dient 
dan als hefboom voor een goed 
maatschappelijk draagvlak. In het 
kort: om vandalisme te vermijden. 
Hier in de Weide gaan we nu 
een afwisselend beheer invoeren 
tussen extensief  en intensief  
met het tijdelijk inzaaien van 
Phacelia5 op bepaalde stukken, 

als stikstofbemester en als 
structuurbreker. Het is tevens 
een zeer bijvriendelijke plant. Met 
zuiver inheemse flora lukt dat 
structuurbrekend effect niet altijd. 
Nu zijn die planten afkomstig uit 
dezelfde klimaatgordels als bij ons, 
maar uit Noord-Amerika. De flora 
daar is rijker doordat ze daar geen 
eeuwen in een toendraklimaat 
overleefd hebben. Een inheems 
alternatief  voor Phacelia is rode 
klaver. Deze plant brengt echter 
zodanig veel stikstof  in de grond 
dat de vergrassing uit de hand zou 
lopen. Op termijn zou je die rode 
klaver dan terug moeten bestrijden 
met klavervreter, zoals men nu 
van plan is op de daktuinen van 
Libramont.
Dergelijke aanpak met Noord-
Amerikaanse planten zullen we ook 
doen in de beeldvorming van een 
aantal aan te leggen regentuinen 
te Kroonhove (Oostkamp). Maar 
in eerste instantie vertrekken we 
vanuit kattenstaarten, een aantal 
ondergedoken waterplanten, 
kranswieren (eveneens 
ondergedoken), heelblaadje… Het 
was een zuivere eis van de klant 
om de beeldvorming te verzorgen.
Klimop: hoe sta je tegenover 
interventie in de natuurlijke 
systemen?
Minimale interventie is nodig. Als je 
niets doet gaan we in ons landschap 
linea recta naar een totaalbedekking 
met climaxvegetatie bestaande 
uit bos. Toch is het belangrijk 
om beheer zo minimaal mogelijk 
te houden, lees de productie en 

klimaatonvriendelijke transporten 
van biomassa zoveel mogelijk 
te beperken. Om die redenen 
opteer ik eerder voor houtkanten 
dan voor hagen, eerder voor 
vrijstaande bomen, waar er in de 
eerstvolgende 50-60 jaar niet naar 
omgekeken dient te worden. 
In het geval van bos kan tevens 
aangehaald worden dat climax 
soms leidt tot monoculturen met 
esdoorn of  beuk, zonder veel 
ondergroei, zoals in de bossen van 
de Vlaamse Ardennen. Spontane 
ontwikkeling leidt niet steeds tot 
optimale biodiversiteit.
Een mooi voorbeeld is ook de 
introductie van grote ratelaar 
om de grasproductie binnen 
de perken te houden maar ook 
hier bestaat controversie: het 
monotone grasaspect gaat er meer 
weg, er komt meer diversiteit in 
de graslaag. Maar de plant werd 
vroeger verguisd en zonder meer 
verdelgd.
Klimop: hoe krijg je dit allemaal 
verkocht?
Tja, met deze Weide steekt de stad 
Kortrijk wel zijn nek uit. Maar zelfs 
de bestemming was dit al, want 
initieel waren hier appartementen 
ingepland. Toen werd resoluut 
gekozen voor een natuurgegeven 
met deze vorm van beheer. 
Uiteraard moet je dan een aantal 
‘publiekshefbomen’ voorzien. Het 
inzaaien van margrieten is ideaal 
daarvoor. God en de ganse wereld 
zien dit graag… maar ze passen 
ook zeer zeker in de ecologische 
setting.

↑ Foire de Libramont. 

Biodiverse daktuin die 

werd ingezaaid maar 

waarbij de natuur zelf 

intervenieert

4 Martin Hermy: Prof. KUL –  
ondermeer in Urbane Ecologie 
en Groenbeheer
5 Phacelia: inheems in 
Noord-Amerika (Californië), 
bijvriendelijke groenbemester 
die op sommige plaatsen 
verwilderd voorkomt in onze 
streken.



Hier kunt u zien in welke gemeente u een ÖkoFEN-installatie kunt gaan 
bezoeken, op een moment naar keuze. 

Deelname is gratis, de installaties zijn verspreid over heel België.

Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig om een woning te bezoeken die 
verwarmd wordt met een pelletketel? 

Neem eens een kijkje op www.pelletdays.be  

ÖkoFEN Belgium

www.okofen.be   |   info@okofen.be
Kattestraat 81,  B-8520 Kuurne   |   +32(0)56/72 36 30
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Noem introductie en interventie 
gerust een “onderhandeling met 
de natuur”, zoals de indianen 
pleegden te zeggen; geven en 
nemen. Alleen, we moeten ons 
als goede rentmeesters gedragen 
in dit toch wel complexe verhaal.
Klimop: Onderhandelen? Over 
natuur en open ruimte?
Zeker, en hoe meer de 
complexiteit toeneemt hoe meer 
dit vereist is. Hoe de open ruimte 
ingevuld wordt, is steeds meer het 
resultaat van onderhandelingen 
tussen stakeholders. Ingenieurs 
hebben daar een belangrijke rol 
in maar deze kunnen makkelijk 
overtuigd worden met feiten, 
aangedragen door de andere 
belanghebbenden. Gelukkig is 
de laatste jaren steeds meer een 
tendens naar zachte, groene 
inrichtingen. We zien dit onder 
meer bij organisaties als Aquafin. 
Valt alleen maar toe te juichen. 
Vroeger had je nog van die 
one-man-uitschuivers, zoals de 
NMBS-ingenieur die naar verluid 
een bezoek in Japan plots op een 
aardige plant stootte, waarvan 
hij dacht dat deze niet zou 
misstaan langs onze spoorwegen. 
Direct gevolg: we zitten sedert 

jaren opgescheept met de 
nagenoeg onuitroeibare Japanse 
duizendknoop.
Klimop: welke tip zou je ons, 
Natuurpunters, nog kunnen 
meegeven vanuit je visie?
Natuurpunt is de grootste 
grondbezitter in Vlaanderen en 
torst daarmee een gigantische 
verantwoordelijkheid naar invulling 
en beheer van open ruimte. Voor 
een dergelijke organisatie is het 
daarom uiterst belangrijk bij 
onderhandelingen niet meteen 
te vertrekken vanuit het eigen 
gelijk. De volgorde educatie, dat 
leidt tot begrijpen en draagvlak 
is een zeer gezonde basis om 
onderhandelingen te voeren. 
Daarmee geraakt men ook het 
verst. Niet-begrepen verboden, 
verordeningen, reglementen,… 
worden direct met de voeten 
getreden waardoor niemand ergens 
geraakt.
Klimop: in feite geldt deze 
tip voor iedereen. Wat staat 
- beroepshalve - nog op je 
bucketlist? (denkt even na)
Eens een Engelse daktuin mogen 
inrichten. Vroeg of  laat moet 
dit realiteit worden. Mijn laatste 
soortgelijk project te Halle werd 

opgepikt door een Duits tijdschrift 
en zo komen die dingen soms in een 
stroomversnelling. 
Klimop: By the way: zou 
het kunnen dat jij net als ik 
in “Sèn-Zezíf aan ’t Pling” 
gezeten hebt in een ver 
verleden? Ik ken je toch 
ergens van?
Maar nu dat je het zegt……

← Schraal akker-

land-beheer in een 

landschappelijke tuin in 

Zuid-West-Vlaanderen

←Houtril aangebracht 

in 2006 in het Maria-

Hendrikapark in 

Oostende
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Op stap in de regio  
© Yann Feryn

 
© Enigo Vandendriessche

OP STAP MET DE  
GEDEPUTEERDE

Deze zomer gingen we met een paar bestuursleden van 
Natuur.koepel vzw een dagje “op stap” met de deputé 
van milieu, natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe en 
zijn kabinetsmedewerker Enigo Vandendriessche voor een 
natuurverkenning van Zuid-West-Vlaanderen. We laten ze 
na het bezoek graag eens aan het woord in deze Klimop: 

Jurgen Vanlerberghe: 
“Het zuiden van West-Vlaanderen was voor mij 
minder bekend terrein. Het was dan ook met een grote 
nieuwsgierigheid dat ik de gebiedsverkenning aanvatte. 
De inrichting als natuurgebied en de historiek van de 
oude spoorweg Kortrijk-Ronse charmeerden mij. De 
wandeling die we met Eddy Loosveldt maakten vanaf  
de spoorweg over de Vaarttaluds naar het Orveytbos 
is echt de moeite.”

Kabinetsmedewerker Enigo Vandendriessche vult aan: 
“Yann Feryn toonde ons de meerwaarde van natuur 
in de bebouwde omgeving. Het Wijmelbroek in 
Deerlijk is een prachtige groene oase die voor 
de nodige verfrissing zorgde tijdens de hittegolf. 
Bovendien beschermt het natte gebied de buurt tegen 
wateroverlast.” 

Jurgen Vanlerberghe vervolgt: 
“Toen we in de namiddag met Kristina Naeyaert en 
Herman Nachtergaele langs de Leie tussen Menen en 
Kortrijk fietsten, zagen we heel wat moois, maar er 
is nog veel werk aan de winkel. Het wordt echt wel 
tijd dat Vlaanderen nu eindelijk eens werk maakt van 
het Rivierherstel Leie. Wat me tenslotte ook opviel 
is de gedrevenheid van mensen als Kristina, Herman, 
Yann en Eddy. Dankzij mensen als hen ziet het zuiden 
van onze provincie er een stukje groener uit.”Wie 
het ganse verslag van deze dag wil lezen kan 
terecht op de blog van Jurgenvanlerberghe.be
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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 verzamelden 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. Ideaal dus als verrassing onder de kerstboom! 

De opbrengst van deze gids investeert 
Natuur.koepel integraal in de aankoop van 
natuurgebieden in Zuid-West-Vlaanderen. 

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. 

PAK UIT MET ONZE WANDELGIDS 
ALS KERSTCADEAU! OP STAP MET DE  

GEDEPUTEERDE

De verschillende verdeellocaties waar je terecht 
kan voor de wandelgids vind je op 

www.natuurkoepel.be/wandelgids

12€
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Bolwerk is een culturele vrijhaven die vorm krijgt door in te 
zetten op creatie, ontmoeting, verwondering en ecologie. 
Het is een ploeg van jonge ondernemers die overtuigd zijn 
dat cultuur de wereld kan veranderen en dat de denkwijze 
van oneindige groei in een eindige wereld afgedaan heeft. 
Hun werkplek straalt uit waar ze voor staan. Gelooft u het 
niet? Leest u dit dan eens.

De oude fabrieksbel werkt nog. Er galmt een luide 
‘twooeewwt’ over het oude bedrijventerrein en daar 
is Ruben Benoit al om de poort open te schuiven. 
Telkens ik Bolwerk binnenstap ben ik onder de 
indruk van de verweerde metalen fabriekshangar met 
als blikvanger de boven alles uittorende lappenreus 
die met onbewogen blik de verte peilt, ik vraag mij af  
of  hij een naam heeft.
Ruben biedt mij een glas water aan. Ik kan niet 
wachten om van hem te weten te komen welke de 
krachten zijn die dit Bolwerk aan het Kanaal Bossuit-
Kortrijk drijvende houden.

ORGANISCH GEGROEID
”Als jonge studenten hadden we in 2002 in centrum 
Deerlijk een oude leegstaande fabriek ingepalmd om 
iets anders dan klassieke fuiven en jeugdevenementen 
in elkaar te steken. Spijtig dat het mooie gebouwtje 
later tegen de grond ging, maar daar en toen is onze 
reis begonnen…

Met vier vrienden waaronder mijn broer Servaas 
hadden we op een bepaald moment bij de lokale 
bakkers en slagers 20.000 Bfr opgehaald. We 
organiseerden een atypische kunsthappening voor 
jonge artiesten en dit gaf  ons de nodige energie om 
een VZW op te richten, vanaf  dat moment bestaat 
Bolwerk.

Tussen 2003 en 2011 werkten we als studenten en 
op vrijwillige basis eigenzinnige projecten uit. We 
combineerden dat toen met allerlei betaalde jobs 
tot we in 2011 een grote opdracht in de wacht 
sleepten voor de stad Brugge. We moesten een 
mobiele infrastructuur ontwerpen en bouwen voor 
het concept ‘Uitwijken’, wat betekent: cultuur in de 
stadswijken brengen. Een project dat ook de Vlaamse 
cultuurprijs ‘Lokaal Cultuurbeleid’ gewonnen heeft.

Van vrijwilligers zijn we van dan af  aan professionals 
geworden met 3 tot 6 beroepskrachten op de loonlijst 
van Bolwerk. Ons eerste project in Kortrijk was een 
multicultureel textielatelier voor herstellen en maken 
van kledij. De maakplek (atelier) was toen nog in 
Deerlijk. Maar we zochten een plek in Kortrijk om de 
volledige werking onder één dak te centraliseren. In 

2015 was het zo ver en ontdekten we hier in Kortrijk 
onze huidige site in de Spinnerijstraat. De gebouwen 
stonden al enkele jaren te verkommeren. MEC, 
het kunststofverwerkingsbedrijf  dat over kop was 
gegaan, had een enorme afvalberg achtergelaten.

Na onvoorstelbare opruimwerken gingen in april 
2016 de deuren voor het publiek open: ons atelier 
nu in combinatie met een publieke ontmoetingsplaats 
en een nog-verder-te-ontwikkelen-tuin. Misschien 
onze bekendste realisatie tot nu toe: de reuzin Emma, 
dochterke van het Kortrijkse reuzenpaar Manten 
en Kalle, het is een figuur die mensen samen en ‘in 
verwondering’ brengt.”

BOLWERK
HIER ONTMOETEN CULTUUR, NATUUR, DUURZAAMHEID 
EN VEEL MENSEN ELKAAR

ELS DEPREZ

© Siegfried Desmet

→ Creatieve duizendpoot 
Ruben Benoit, medeoprichter 

van Bolwerk
 © Jill Sandra

↙↘↗↖↓→↑←
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WERKPLAATS EN 
PUBLIEKSPLEK, GEBOUWD MET 
RECUPERATIEMATERIAAL
“We zijn de site ten volle aan het ontwikkelen. 
Achteraan bouwen we een residentieplek voor 
artiesten en kunstcollectieven die voor de publieke 
ruimte creëren. Het zijn tiny houses die we 
bouwen met materiaal dat we gaan zoeken op de 
recuperatiemarkt. Mijn broer Servaas is ebenist 
(iemand die meubelen zowel ontwerpt als realiseert) 
en weet als geen ander zowel grote als kleine 
afdankertjes een tweede leven te geven. Zelf  ben 
ik geschoold in cultuur. We proberen zo duurzaam 
mogelijk te werken en zoveel mogelijk materialen 
te recuperen. Enkele kuipen van het vorige bedrijf  
(MEC) hebben we behouden en die hier een passende 
functie gegeven. Minder grondstoffen ontnemen aan 
onze planeet, nieuwe toepassingen maken met wat al 
bestaat is één van onze principes.
In de ‘passerelle’ die we binnen in het atelier bouwen 
komen toiletten en een verwarmde binnenruimte 
voor ons publiek. Als bouwmateriaal werken we o.a. 
met kalkhennep, dit is industriële hennep gemixt 
met kalk en water die tijdens de groei CO2 opneemt 
en bij het uitharden nog eens CO2 opslaat. Het 
materiaal zorgt voor thermische- en geluidsisolatie 
net als de houtwol die we gebruiken. Voor de 
verwarming werken we enkel met hernieuwbare 
energie. Het geraamte voor de plantenfilter is in 
opbouw, hiermee zullen we ons afvalwater zuiveren. 
Wij hebben aandacht voor ontharding: de oude 
parking werd uitgebroken en vervangen door een 
waterdoorlaatbare gras-en-grindzone.”

DE TUIN: NATUUR ALS 
NOODZAKELIJK ELEMENT IN 
ONZE KRINGLOOPFILOSOFIE
“Stadslandschap Leie-Schelde heeft ons op de goeie 
weg gezet en gaf  advies over het aanplanten van de 
juiste inheemse bomen en oude fruitrassen. Er is 
een poel die eigenaardig genoeg niet droog gestaan 
heeft deze zomer. We kijken uit naar reptielen 
en amfibieën die er wat leven in brengen. De 
tuinoppervlakte bedraagt 3800 m2 en er is ruimte 
voor gemengde hagen, een boskant en op termijn een 
permacultuurzone. Momenteel groeien er nog volop 
pioniersplanten. De tuin zien we als een experiment.
Conform onze Bolwerkfilosofie willen we het 
publiek bij deze tuin betrekken. Twee dames uit onze 
achterban zijn momenteel in de leer bij Yggdrasil 
(https://yggdra.be/project-yggdrasil), waar men in 
de praktijk brengt hoe je een tuin laat groeien tot 
een plek om van te genieten en tegelijk voedsel en 
kruiden kweekt voor de gemeenschap op een manier 
die de natuur ondersteunt.
Ik heb ondertussen geleerd dat hier melde groeit, 
een eetbare plant. De jonge blaadjes kan je eten als 
salade en je kan ze ook klaarmaken zoals spinazie. Op 
termijn is er het idee om onze bio-keuken terug op te 
starten en via ‘cuisine-culture’ andere culturen te 
ontmoeten door samen te koken en samen te eten.
Groep Intro (die persoonlijke trajectbegeleiding 
biedt aan maatschappelijk kwetsbare personen) 
komt ons met hun gasten bijstaan bij het beheren 
en onderhouden van de tuin. Dit laat ons toe om 
andere doelgroepen te bereiken en de samenleving 
zo volledig mogelijk te betrekken bij onze visie.”

O P  S TA P  M E T  E L S  

© Cramakamarky
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HEFBOOMEFFECT VAN DE TUIN 
VOOR OMLIGGENDE BEDRIJVEN
“Via infovergaderingen hebben we goeie contacten 
met een 30-tal bedrijven in de buurt. We laten deze 
bedrijven zien hoe wij ons terrein biodivers aanleggen. 
We tonen hen hier ter plaatse de meerwaarde van een 
bloemenweide t.o.v. een gazon. Onze bijenkasten kan 
je feitelijk ook zien als kleine bedrijfjes en de ‘bijtjes’ 
als symbool voor ‘bedrijvigheid’. Een pot honing 
van de eigen bedrijvenbodem zou bijvoorbeeld het 
perfecte relatiegeschenk voor klanten kunnen zijn.
Volgend jaar willen we op de Dag van de Biodiversiteit, 
op 22 mei, een crowdfunding campagne opstarten in 
de filosofie van ByeByeGrass met als thema ‘Make 
Europe Wild Again’ (https://byebyegrass.eu/). 
De initiatiefnemer van ByeByeGrass, Louis De Jaeger, 
heeft trouwens toegezegd om ‘nonkel’ te zijn van ons 
tuinproject.”

DE TOEKOMST KLEURT GROEN 
EN BLAUW
“We palen aan het kanaal Bossuit-Kortrijk en voor 
de fietser en wandelaar op het jaagpad rollen we de 
rode loper uit, je fietst hier zo binnen als we open 
zijn.
Bolwerk ligt pal tussen het Kanaal en de Gavers. Dit 

is een troefkaart die we ook nog zullen uitspelen. We 
denken nu al aan een artistieke creatie mét en óp het 
water.
Een andere ambitie is om op de grote witte muur 
die de tuin begrenst een combinatie te creëren van 
natuurlijke begroeiing en graffiti om zo een uniek 
groen ruimtelijk effect te krijgen.

Wij zijn niet-structureel gesubsidieerde culturele 
ondernemers, we werken wel met projectsubsidies. 
Wij zijn een non-profit organisatie en dus niet uit op 
winst, we mijden het puur commerciële. Wij maken 
creaties die ons de middelen verschaffen om met 3 
beroepskrachten verder te kunnen doen waar we 
mee bezig zijn: hier verblijven, mensen triggeren en 
inspireren, een ontmoetingsplek zijn, onze creaties 
tonen in de publieke ruimte en de wereld laten zien 
hoe alles boeiender, uitdagender en mooier kan mét 
respect voor onze planeet.

Ik droom van een paradigmashift: de bestaande 
economische verticale groei met winstbejag voor de 
happy few transformeren naar een meer transversaal 
en circulair systeem met respect voor de kringloop. 
Bestaande energie omzetten in nieuwe energie 
zonder de planeet uit te putten, wat ook precies is 
wat we zien gebeuren in de natuur.

Passerelle  
© Cramakamarky

Bijenkasten bij de poel 
© Cramakamarky

 O P  S TA P  M E T  E L S
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DE HEUPHAAKROETBIJ IN 
HET PRESHOEKBOS

←De heuphaakroetbij heeft 
een scherp uitsteeksel op de 
onderkant van de heup

←De kleine roetbij met aanduiding 
van het stomp uitsteeksel in het 
midden van de dij

← De locatie in het Preshoekbos 
waar de heuphaakroetbij voor 
het eerst werd gezien

 TIM DE BLANCK

©Yves Gevaert

©Yves Gevaert

©Yves Gevaert

In het Preshoekbos werden reeds tal van solitaire/
wilde bijensoorten gevonden waaronder ook enkele 
zeldzame soorten: zoals de glanzende groefbij, de 
grote spitstandbloedbij en de ogentroostdikpoot. 

Solitaire bijen zijn bijen waarvan het vrouwtje in 
haar eentje zorgt voor het broed. Het in kaart 
brengen van de bijenpopulatie per regio is belangrijk 
om de bijen te kunnen beschermen. Wanneer de 
bijen gedetermineerd zijn (op naam gebracht) kan 
men het beheer hierop afstemmen. Zo heeft elke 
bijensoort bepaalde waardplanten. Waardplanten 
zijn planten waar de bijensoort van afhankelijk is om 
stuifmeel te verzamelen. In dit artikel willen we de 
heuphaakroetbij onder de aandacht brengen. De 
wetenschappelijke benaming van deze solitaire bij is 
Panurgus dentipes. 

In totaal komen drie soorten roetbijen voor in België: 
de grote roetbij (Panurgus banksianus), de kleine 
roetbij (Panurgus calcaratus) en de heuphaakroetbij 
(Panurgus dentipes). Het zijn volledig zwarte bijen. 
Ze bezoeken vooral verschillende soorten gele 
composieten waar ze, door hun zwarte kleur, 
eenvoudig kunnen waargenomen worden. Wanneer 
de composieten sluiten kruipen de mannetjes volledig 
in de bloem. Hierdoor zijn ze de hele nacht beschermt 
en in de ochtend hebben ze meteen ontbijt op bed.

Tot nu toe werden alleen de kleine roetbij en de 
heuphaakroetbij gezien in het Preshoekbos. Daarom 
zullen ook alleen deze twee soorten hier kort 
besproken worden. Het zijn beiden kleine zwarte 
bijen waarvan de vrouwtjes alleen microscopisch te 
determineren zijn. Gelukkig is het mits wat inspanning 
eenvoudiger om de mannetjes van beide soorten in 
het veld van elkaar te onderscheiden. Het verschil zit 
in de achterpoot. 

Bij de kleine roetbij bevindt zich aan de onderkant in 
het midden van de dij een stomp uitsteeksel. 
Bij de heuphaakroetbij is er een scherp uitsteeksel 
op de onderkant van de heup te vinden. 
Let er wel op dat het stompe uitsteeksel bij de 
kleine roetbij ook min of  meer scherp kan zijn, 
afhankelijk vanuit welke positie gekeken wordt naar 
het uitsteeksel. Het is dus heel belangrijk vast te 
stellen op welke specifieke plaats het uitsteeksel zich 
bevindt op de poot.

Op 13 augustus 2016 werd het eerste mannetje 
heuphaakroetbij (Panurgus dentipes) gezien in het 
Preshoekbos. Dit was een zeer fijne verrassing: de 
eerste waarneming voor Vlaanderen! In 2017 werd 
opnieuw gezocht (2 augustus 2017 en 6 augustus 
2017) naar deze soort. We vonden zonder enige 
moeite op ongeveer 1 uur tijd in totaal 11 mannelijke 

bijen. Helaas konden we geen nestplaatsen vinden. 
We ondernamen vele inspanningen om de locatie 
van de waardplanten te vrijwaren voor dreigende 
graafwerken. Waardplanten zijn, zoals hierboven 
beschreven, planten waar de bij van afhankelijk is 
om hun nageslacht groot te brengen. In 2018 werd 
deze vindplaats toch afgegraven, waardoor er maar 1 
mannetje heuphaakroetbij meer te vinden was. 
Gelukkig werden op 5 augustus 2020 opnieuw 6 
mannetjes gevonden. Deze mannetjes werden op 
een andere locatie in het Preshoekbos gevonden. 
Hieruit kunnen we concluderen dat er zich in het 
Preshoekbos en de ruimere omgeving een populatie 
van deze zeldzame bijensoort bevindt.
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1. BOSANDOORN
 (STACHYS SYLVATICA -  
LIPBLOEMENFAMILIE)

Deze middelgrote, algemene 
lipbloemige is om verschillende 
redenen onmiskenbaar. De 
tegenoverstaande bladeren zijn 
ei- tot hartvormig. Daarboven 
bevinden zich de donkerrode 
bloemen met wittige vlekken, 
die in schijnkransen aan het einde 
van de stengel staan. De stank 
die vrijkomt wanneer je over de 
bladeren wrijft neemt alle twijfel 
weg.
Zijn talrijke aanwezigheid dankt 
hij aan zijn verspreiding zowel 
via zaden als via de kruipende 
wortelstok. Een plaatsje in 
de schaduw op een vochtige, 
voedselrijke bosbodem geniet 
zijn voorkeur.

2. BOERENWORMKRUID 
(TANACETUM VULGARE -  
COMPOSIETENFAMILIE)

Ook deze plant is zeer algemeen 
en gemakkelijk te herkennen. Ze 
kan eveneens meer als een meter 
hoog worden en heeft een zeer 

specifieke geur; of  deze al dan 
niet aangenaam is laat ik in het 
midden. Composieten kunnen 
in de bloemhoofdjes zowel buis- 
als lintbloemen hebben, zoals 
de margriet. Boerenwormkruid 

heeft alleen gele buisbloemen. 
De bloeiwijze is een dichte, 
schermvormige pluim aan het 
uiteinde van de stengel.
Het sap bevat etherische oliën en 
werd onder andere ter bestrijding 
van wormen gebruikt.
Hij verspreidt zich zowel 
geslachtelijk als ongeslachtelijk 
via zijn wortelstok op ruigten en 
omgewerkte grond.

3. ROOD GUICHELHEIL
(ANAGALLIS ARVENSIS 
SUBSP. ARVENSIS - 
SLEUTELBLOEMFAMILIE)

De rode bloemen van deze kleine 
plant – scarlet pimpernel in het 
Engels – trekken de aandacht. 
Klierharen versieren de rand van 
de kroonbladeren. Sierlijk zijn ook 
de spitse, eivormige bladeren, die 
per twee op de liggende stengel 
zitten. De stengels charmeren 
op hun beurt doordat ze vanuit 
hetzelfde punt vertrekken en 
een rad vormen. De bloemen 
bevatten geen nectar en kunnen 
aan bezoekende insecten 
enkel hun stuifmeel aanbieden. 
Aangezien ze enkel bij mooi weer 
opengaan, treedt vruchtvorming 
ook op via zelfbestuiving. De 
vrucht heeft de vorm van een 
bolvormige doos met een deksel.
Rood guichelheil is weinig 
kieskeurig en vind je op allerlei 
soorten open grond.

IN DE BAN VAN 
MIDZOMERNACHT

We blikken terug naar 20 juni, de langste dag van het jaar. Het geeft toch 
wel een speciaal gevoel, een plantenwandeling te doen wanneer de natuur 
op haar hoogtepunt is bij het begin van de zomer. Volgens het bijgeloof 
uit het Germaanse heidendom zouden planten op dat moment immers 
geneeskrachtige en magische eigenschappen hebben. In Zweden bijvoorbeeld 
plukken jonge meisjes op Midzomernacht bloemen om onder hun hoofdkussen 
te leggen en te dromen over hun toekomstige echtgenoot. De Zweden versieren 
hun huizen met groen als geluksbrenger. Verder planten ze een zogenaamde 
meiboom – een boom of paal – in het dorpscentrum, versieren die met 
bloemen en dansen errond als vruchtbaarheidsritueel. Plaats van gebeuren was 
Sint-Denijs. Ten zuiden van de Leie bevindt zich een heuvelachtig landschap, dat 
ontstaan is door erosie tijdens de ijstijden. Na de vallei van de Pietje Patersbeek, 
wacht ons die van de Keibeek. Voor we in Sint-Denijs de kam oversteken 
en het Scheldebekken induiken, is er nog een laatste beekvallei: die van de 
Kasteelbeek. In deze natuurparel met zicht op de molen Ter Claere wandelden 
we o.l.v. gids Willy Herreman tussen weilanden en akkers. Uit de rijke oogst van 
bermplanten plukken we de volgende acht:

© Bioweb

PIET MISSIAEN
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4. WITTE 
HONINGKLAVER
(MELILOTUS ALBUS - 
VLINDERBLOEMENFAMILIE)

De Nederlandse naam van deze 
vlinderbloemige is veelzeggend. 
De witte bloemen vormen lange, 
ijle trossen en trekken insecten 
aan met hun zoete honinggeur. 
Net zoals klaversoorten zijn de 
bladeren samengesteld uit drie 
blaadjes.
Fier torent hij boven andere 
bermplanten uit, want hij kan 
tot 1.5 m hoog worden. De 
grijsbruine, kale peulen zijn 
daarentegen kort: 3 à 5 mm.
Je treft hem aan op open plaatsen.

5. GROTE MUUR 
(STELLARIA HOLOSTEA - 
ANJERFAMILIE)

Stellaria is Latijn voor kleine 
ster en verwijst naar de vorm 
van de vijftallige bloem, die 10 
meeldraden bezit. Door de diepe 
insnijding van de 5 kroonbladeren 
lijkt het alsof  er 10 zijn. De vrij 
grote witte bloemen vallen extra 
op doordat deze muursoort tot 
60 cm hoog kan worden.
Ook de smalle, puntige bladeren 
dragen bij tot de schoonheid 

van de plant. Ze staan per 
twee gerangschikt en zoeken 
bij ander planten steun voor de 
zwakke stengel, die gemakkelijk 
scheurt. Bijgevolg dacht men dat 
het sap kon gebruikt worden 
bij botbreuken, want volgens 
de leer der signaturen gaven 
de kenmerken van de plant 
aan welke geneeskrachtige 
eigenschappen ze bezat.
Een kruipende wortelstok is een 
extra troef  voor een succesvolle 
vermeerdering op vruchtbare 
grond in de halfschaduw.

6. SINT-JANSKRUID
(HYPERICUM PERFORATUM - 
HERTSHOOIFAMILIE)

In de wetenschappelijke 
naam vinden we het woord 
“perforatum”, wat “doorstoken” 
betekent. Inderdaad, wanneer 
we de bladeren van sint-janskruid 
tegen het licht houden, zien we 
talrijke doorzichtige olieklieren. 
Bijgevolg dacht men dat Sint-
Jansolie geschikt was om een 
lichaam te genezen dat van 
wonden doorstoken was.
De Nederlandse naam zegt dan 

weer alles over het begin van 
de bloeitijd. Vanaf  24 juni, feest 
van Sint Jan, kunnen we genieten 
van de gele bloemenpracht van 
deze algemene, middelgrote 
plant. Zwarte puntjes op de rand 
van de kroonbladeren en de 
rangschikking van de meeldraden 
in drie bundels maken de bloem 
nog sierlijker.
Om hem te onderscheiden van 
kantig en gevleugeld hertshooi 
voelen we aan de stengel en 

onderzoeken we de standplaats. 
Sint-janskruid heeft een ronde 
stengel met twee lijsten en 
verkiest droog grasland; de 
andere twee soorten bezitten 
een vierkante stengel en gedijen 
op vochtige grond.

7. KLEINE VARKENSKERS
(CORONOPUS DIDYMUS - 
KRUISBLOEMENFAMILIE)

Kruisbloemigen hebben vier 
kroonbladeren in de vorm 
van een kruis. Bij kleine 
varkenskers, die maximaal 40 
cm hoog wordt, is dit moeilijk 
waar te nemen, aangezien de 
kroon soms ontbreekt. De 
tweelobbige hauwtjes – de 
naam van de vruchten – zijn 
wel duidelijke waarneembaar 
op lange stelen. Opvallend 
zijn ook de sterk geveerde 
bladeren. Onmiskenbaar is de 
duidelijke raapgeur wanneer 
men de plantendelen kneust. In 
sommige boeken wordt die geur 
als onaangenaam beschreven; 
persoonlijk vind ik die heerlijk.
“Varken” in de Nederlandse 
naam wijst op de minachting 
voor een plant die groeit op 
betreden paden langs landwegen.

8. GREPPELRUS 
( JUNCUS BUFONIUS - 
RUSSENFAMILIE)

Lelies en russen hebben bloemen 
die zes bloemdekbladen tellen. 
De opvallende kleuren van lelies 
lokken insecten; bij russen zijn de 
bloemen klein en onopvallend, 
zodat de wind voor de bestuiving 
moet zorgen. Voor de eenjarige 
greppelrus is zaadvorming een 
absolute noodzaak. Probleem 
is dat zijn bloemen gesloten 
blijven; zelfbestuiving is bijgevolg 
frequent. Dergelijke bloemen 
noemen we cleistogaam.
Door de oranjebruine kleur, 
de vertakte stengel en de 
schutbladen in de bloeiwijze is 
greppelrus best wel een mooie 
verschijning.
Zowel de Nederlandse (greppel) 
als de wetenschappelijke (bufo = 
pad) naam wijst op zijn voorkeur 
voor vochtige plaatsen.

P L A N T E N W E R KG RO E P   
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Geprangd tussen de bebouwing 
langs de Izegemstraat en de 
spoorweg ligt een “aan het 
verkommeren” hoeve en schuren 
met een interessant weiland 
(ongeveer 4 hectare).
’t Verbrand Goed is bouwkundig 
erfgoed en was rond 1600 
bekend onder de naam “Goed 
ter Poorte”. De huidige 
benaming komt al voor op de 
Ferrariskaart (1770 – 1778) 
bij een omwalde hoeve. Enkel 
het noordelijk gedeelte van die 
omwalling is er nog, maar helaas 
totaal verland. Zowel kleine 
als alpenwatersalamander, pad 
en bruine kikker werden met 
fuikvangsten zo’n 15 jaar geleden 
gedetermineerd.
Het boerderijhuis werd vernield 
tijdens een bombardement 
in 1940 en herbouwd. De 
aanpalende 17de en 18de eeuwse 
schuren bleven gespaard maar 
zijn meer dan bouwvallig aan het 
worden. Kerkuil broedde in de 
grote schuur (in een kerkuilbak) 
sinds decennia. De hoeve zelf  is 

niet meer bewoond en controle 
van de kerkuilbak is niet meer 
mogelijk om veiligheidsredenen.
De weide zelf  is voor een deel 
bemest cultuurgrasland met 
daarin een helaas weerom 
verlande poel en vooral een 
prachtige rij knotpopulieren, 
zeldzaam in onze contreien en 
dringend aan onderhoud toe. 
Deze knotpopulieren zijn wellicht 
zo’n 80 jaar oud en ondermeer 
steenuil en holenduif  vinden er 
een geschikte nestplaats.
Een gedeelte van weide, palend 
aan de Lokkebeek vallei, is nog 
een natte zone en kan heel wat 
mogelijkheden bieden voor 
de toekomst, mits de nodige 
beheersmaatregelen. Tijdens de 
voorbije jaren werd hier tijdens 
de winter watersnip, wintertaling 
en slobeend waargenomen.
Op het gewestplan staat 
deze weide ingekleurd als 
woonuitbreidingsgebied. 
Op vraag van toenmalig minister 
van ruimtelijke ordening 
Schauvliege had de gemeente 

Ingelmunster een voorstel 
ingediend om deze zone langs de 
groene long als openruimtegebied 
te behouden om zo de 
verstedelijkte dichtslibbing tussen 
noord en zuid Ingelmunster te 
stoppen.

HOE NU VERDER?

Het voorstel vanuit de gemeente 
Ingelmunster om deze zone 
niet te weerhouden als 
woonuitbreidingsgebied werd 
destijds bezorgd aan het kabinet 
van minister Schauvliege, maar 
sindsdien werd hier niets meer 
van vernomen. Feit is dat er een 
stevig prijskaartje aan vast zit en 
wie staat te springen om dat te 
betalen?
Deze zone zou eventueel ook 
als klimaatbuffer kunnen worden 
gevrijwaard in het kader van de 
Blue Deal.

Met de Blue Deal verhoogt 
de Vlaamse regering haar 
inspanningen in de strijd tegen 
waterschaarste en droogte.

’T VERBRAND GOED EN 
OMLIGGEND WEILAND
KLIMAATBUFFER LANGS KANAAL IN INGELMUNSTER?

HENDRIK DEBEUF 

 Het weiland  
met verlandde poel 
© Hendrik Debeuf 
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Toen de Feniciërs en Romeinen circa 1500 v.C. in 
Spanje kwamen, zagen ze voor het eerst konijnen. Zij 
kenden deze dieren niet en noemden het land daarom 
“i-saphan-im”, letterlijk : land van de klipdassen. Die naam 
verbasterde later tot het huidige Hispania. Het waren 
echter geen klipdassen, maar konijnen dus. Het konijn 
kwam oorspronkelijk enkel op het Iberische Schiereiland 
voor. De Romeinen hebben deze soort verder verspreid 
over Eurazië. Wat raar is, is dat ze het niet het land van 
de hazen genoemd hebben, want hazen kenden ze, deze 
soort uit dezelfde familie (Leporidae, geen knaagdieren), 
komt al sinds de laatste ijstijd voor in heel Europa behalve 
op het Iberische Schiereiland…. Ze zullen het verschil niet 
gekend hebben. Daarom schrijf ik vandaag een stukje over 
de verschillen tussen deze twee zoogdieren die nu ook in 
onze streek voorkomen.

Ik geef  toe, ze zijn snel, de haas het snelst, vandaar het 
hazenpad kiezen oftewel vluchten, zo rap mogelijk 
weg wezen. De haas heeft langere poten en staat dus 
hoger, hij slaat echt haken (zigzaggend lopen) en kan 
scherp in de bocht gaan om predatoren te ontlopen. 
Terwijl een konijn veel kortere poten heeft en dus 
dichter bij de grond staat en eerder huppelt. Dit is 
logisch want een konijn gaat nooit ver van zijn nest, 
een haas heeft geen diep veilig nest onder de grond.

Een haas is eerder solitair en heeft een “leger” wat 
niet meer is dan een simpel kuiltje langs de akkers, 
velden of  in de begroeiing erlangs. Meer hebben ze 
niet nodig, het zijn net echte motorbendeleden, ze 
worden behaard geboren met open ogen (precociaal), 
en verlaten na enkele dagen al het nest om hun 
snelheid doorheen het kale landschap te testen. In 
de eerste dagen hebben ze geen geur om roofdieren 

te vermijden. Konijnen daarentegen worden naakt 
geboren met gesloten oogjes (altriciaal), deze gaan 
pas open na negen dagen en de jonge konijnen komen 
pas na drie weken uit hun grote gangenstelsels, waar 
ze met grote families (soms tot 50) leven.

Mocht je de kans krijgen om ze van dichterbij te 
bekijken dan onderscheid je een haas van een konijn 
door de zwarte puntjes op de grotere oren en de 
amberkleurige irissen in hun priemende ogen. Bij het 
konijn is de iris nauwelijks te onderscheiden van de 
pupil en zijn de oren kleiner.

Konijnen uitgezet door Romeinen in onze natuur? 
Een exoot dus? Ja, maar ze zijn al ingeburgerd in onze 
ecologie. Hazen en konijnen kan je zien als kleine 
grazers. Hazen eten takjes, bast en knoppen van 
houtige gewassen, konijnen dan weer zachte grassen 
en kruiden. Zo verjongen en brengen ze meer 
diversiteit in de vegetatie. Ze eten vaak hun eigen 
keutels (coprofagie) om zo optimaal hun voeding 
hieruit te halen, dit zorgt dus weinig voor vermesting. 
Het enige wat als probleem in onze streken kan 
voorkomen, is de afwezigheid van predatoren. 
Vossen, marterachtigen, roofvogels durven allemaal 
wel eens eentje te pakken. Als dit niet gebeurt, krijg 
je overpopulatie, stort het draagvlak in en woeden 
er hongersnood en ziekten zoals myxomatose… Ze 
zijn dus een normale schakel in de ecologische ketting 
als de schakel van predatie niet ontbreekt. Maar hun 
belangrijkste functie is nog steeds het verstoppen van 
paaseieren.

←Konijn

←Haas

WAS DAT NU EEN HAAS OF 
EEN KONIJN?

ZO O G D I E R E N W E R KG RO E P  

BRECHT DEMASIÈRES

© Tom en Lien 
Natuurfotografie

© Tom en Lien 
Natuurfotografie
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CHRISTINE HANSSENS

Niettegenstaande Bergelen een jong 
domein is rond een kunstmatige vijver 
kunnen we er al heel wat paddenstoe-
len vinden. De paddenstoelenwerk-
groep organiseert er jaarlijks dan ook 
verschillende paddenstoelentochten. 
Met de grootschalige inventarisatie in 
2017-2018 werden de verschillende 
soorten in dit domein geïnventari-
seerd, ook de paddenstoelen. Resul-
taat: wij telden er toen 187 verschil-
lende soorten en ondertussen hebben 
we er al heel wat meer gevonden.

Slijmzwammen, de eenvoudigste, 
zien er in een bepaald stadium 
uit als een propje slijm, vandaar 
hun naam. Heksenboter (Fuligo 
septica - afb. 1) is een van de best 
gekende en meest voorkomende 
slijmzwammen. Ze ziet eruit als 
een knalgeel gekleurd propje 
slijm. Het kalkschuim (Mucilago 
crustacea - afb. 2), een andere 
soort slijmzwammetje, is licht 
roze in jonge toestand. Met 
het verouderen wordt dit vlug 
donkerbruin en grijzig. Dan wordt 
hun inhoud stoffig van de talloze 
sporen.

Veel zakjeszwammen zijn goed 
te herkennen aan hun globale 
vorm: bekervormig. De grote 
oranje bekerzwam (Aleuria 
aurantia - afb. 3) is een van de 
opvallendste soorten uit deze 
groep. Zijn bovenzijde is intens 
oranje terwijl de onderzijde wittig 
is. De sporen worden boven 
op de beker gevormd. Deze 
bekers groeien er meestal met 
meer dan 10 bijeen op naakte 
bodem. Minder opvallend zijn de 
grote houtbekerzwammen 
(Peziza varia - afb. 4). Ze vormen 
eveneens witte sporen, maar in 
bruine bekers. Veel feller van kleur 
en héél bijzonder zijn de rode 
kelkzwammen (Sarcoscypha 
coccinea - afb. 5) evenals de 
krulhaarkelkzwammen. Deze 
beide soorten zijn uiterlijk niet 
van elkaar te onderscheiden. Een 
andere soort zakjeszwammen heet 
het geweizwammetje (Xylaria 
hypoxylon - afb. 6). We vinden ze 
regelmatig op afgezaagde stompen 
en houtresten. Zij vormen 2 
soorten sporen, de witte bovenaan 
en zwarte ascosporen (dus sporen 
in zakjes) onderaan. Andere 
opvallende zakjeszwammen heten 
witte kluifzwam (Helvella 
crispa - afb. 7), ze bezitten een 
“lappenhoed” en “sterk gegroefde 
steel”. Boven op de hoed worden 
de sporen er in zakjes gevormd.

5.

4.

3.

PADDENSTOELEN ZOEKEN 
IN BERGELEN

7.6.2.

1.

VOOR MEER ACTIVITEITEN VAN DE 
PADDENSTOELENWERKGROEP:  

WWW.NATUURKOEPEL.BE/ACTIVITEITEN
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Nu volgt een hele reeks 
steeltjeszwammen, dus 
soorten met gesteelde sporen. 
Een van de best gekende uit 
deze groep is wel 
de geschubde inktzwam 
(Coprinus comatus - afb. 8). Deze 
soort groeit meestal met 
verschillende bijeen, in het gras. 
De goed ontwikkelde plaatjes 
zijn eerst wittig, kort erna 
worden ze rozig en ten slotte 

zwart. Terwijl de sporen rijpen 
vervloeien de plaatjes er tot 
inkt, vandaar ook hun naam. 
Jonge glimmerinktzwam-
metjes (Coprinus micaceus - afb. 
9) zijn goed te herkennen omdat 
hun hoedjes volledig bezet zijn 

met glinsterende korreltjes. Een 
eigenaardige soort is de pijpk-
notszwam 
(Macrotyphula fistulosa - afb. 10). 
Deze ziet eruit als een zeem-
leerkleurig staafje (20 cm lang, 
0,5 cm breed). Bij oudere exem-
plaren is de top wat verdikt en 
afgerond. Op gans hun opper-
vlak worden er witte sporen 
gevormd. 

Een mooie opvallende soort 
heet echte kopergroen-
zwam (Stropharia aeruginosa 
- afb. 11). Deze zwammetjes 
zijn middelgroot en bezitten 
een glimmend groen oppervlak. 
Indien dit glimmend oppervlak 
gelige zones vertoont hebben 
we te maken met de valse ko-
pergroenzwam. Een stevige 
bruine paddenstoel, “een soort 
elfenbankje” dat groot wordt, 
heet platte tonderzwam 
(Ganoderma lipsiense - afb. 12). 
Deze bezit een bruin enigszins 
glimmend oppervlak en is zeer 
goed te herkennen. Meestal vin-
den we hem op de voet maar 
ook op de stam van oude bo-
men. Op ons exemplaar is goed 
te zien dat hij de ganse omgeving 
met fijn, intens bruin sporenstof  
bezet heeft. Interessant is ook 
van eens zijn onderzijde te bekij-
ken. Meestal zijn er fijne ronde 
openingetjes te zien van smalle 
buisjes waarbinnen de sporen 
gevormd worden. Maar in be-
paalde gevallen is deze onder-
zijde bezet met forse stompe 
uitstulpingen gevormd door de 
tepelgal (afb. 13).

9.

10.

8.

11. 13.

Kom ook maar 
eens zoeken naar 
paddenstoelen in 

domein Bergelen, 
het loont er zeker 

de moeite.

12.



EXTRA TIJD VOOR 
NATUURBELEVING

OP PAD
Op de rand van een natuurgebied wonen heeft 
allen maar voordelen. De vele zonnige dagen van dit 
bijzondere jaar laten me elke ochtend bij dag en dauw 
de Avelgemse Scheldemeersen intrekken. Mijn hond 
Flock - een Cavalier King Charles Spaniël - beleeft 
hoogdagen.
De Scheldemeersen liggen mij nu al zo’n 13 jaar 
nauw aan het hart, maar tijdens een lockdown is de 
beleving nog net iets anders …

LOCALS
Laten we beginnen bij onze soortgenoten.
Waar de vele wandelpaden door de Scheldemeersen 
er meestal verlaten bijliggen, werden ze dit jaar 
naarstig bewandeld door jong en oud. Ik werd door 
nieuwsgierigen aangesproken over het landschap, 
de vogels en de bewegwijzerde wandelpaden. En 
wat nog meer tot de verbazing spreekt, is dat zo’n 
90% van de mensen die me aansprak, inwoner is van 
Avelgem. Sommigen wonen tientallen jaren in de 
gemeente, en zagen het mooiste stuk ervan nu pas 
voor de eerste keer.
Wij , bestuursleden van Natuurpunt Avelgem, 
schoten ook meteen in actie en gingen - volledig 
volgens de regels van social distancing - meteen op 
pad met blauwe wandelplaatjes om snel nog ons 
nieuw wandelpad te bewegwijzeren. Dit was zonder 
twijfel de beste promotie voor onze kersverse 
wandeling - omgedoopt tot ‘tussen Rijt en Schelde’ 
- waar wij o zo trots op zijn.
Ook mijn ontmoeting met Ivan, een collega-
hobbyfotograaf  die ik dankzij mijn “extra tijd” beter 
leerde kennen zal mij herinneren aan deze periode. 

Elke morgen kruisten we mekaars wegen op zoek 
naar het mooiste plaatje en de leukste waarneming, 
wat me bij mijn volgende punt brengt …

FAUNA EN FLORA
Deze speciale periode gaf  me de kans meer tijd 
in de natuur door te brengen, wat mijn kansen op 
het waarnemen van anders moeilijk te observeren 
soorten alsook nieuwe soorten aanzienlijk vergrootte.
Waar ik andere jaren tijdens het broedseizoen af  
en toe eens een ijsvogel spotte, kon ik ze dit jaar 
per koppel of  zelfs per gezin van vier waarnemen. 
Vogels zoals de kleine karekiet en de blauwborst zijn 
makkelijk te horen tussen het riet, maar laten zich 
o zo moeilijk op de voorgrond zien. Nu kon ik ze 
beide met heel wat geduld vastleggen op de gevoelige 
plaat. Ik kon mijn klok gelijk zetten met het moment 
dat dagelijks ter hoogte van de Vuile Coupure 
dezelfde buizerd uitrustte op de vijftiende weidepaal, 
vertrekkend vanaf  het jaagpad langs de Schelde.
Tientallen tjiftjafs schuwden mezelf, Flock en mijn 
camera niet. Eentje wuifde zelfs even vriendelijk naar 
‘het vogeltje’.

CONCLUSIE
Niemand zit te wachten op een uiterst besmettelijk 
virus en bijhorende lockdowns, ikzelf  evenmin. Al 
hebben de mooie momenten in de natuur ervoor 
gezorgd dat dit geen grijze periode werd. De vele 
mooie foto’s zullen me nog vaak laten terugdenken 
aan deze periode.
Ten slotte leerden velen de natuur kennen in eigen 
streek, wat alle lokale Natuurpuntafdelingen enkel 
maar ten goede kan komen.
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Kleine karekiet © Tom Beirlaen



BISSEGEM, HET NIEUWE 
NIEUWPOORT
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TOM NUYTTENS

Scholeksters © Luc Clarysse

Het is nog pré-Coronatijdperk, we gaan met de kinderen 
gewapend met loopfietsen en step uitwaaien aan zee, 
langs de havengeul in Nieuwpoort. Mooi meegenomen 
voor ondergetekende, gezien de verrekijker mee mag om 
de overkant van de geul te bespioneren. Plevieren, wulpen 
en zeehonden in overvloed!
 
Al gauw blijkt de verrekijker niet steeds noodzakelijk 
wanneer ik samen met Suzan, mijn oudste dochter, 
een meter onder ons op het talud van de vaargeul 
een scholekster zie peuren tussen de betonvoegen 
en het zeewier. Dat peuren deed de vogel met volle 
overgave, ik kreeg er als het ware zelf  honger van. 
Die scholekster, een prachtige vogel toch? Het zwart-
witte verenkleed in combinatie met de vleeskleurige 
poten, die roodomrande ogen en machtige oranje-
rode snavel. Ik maak er mijn dochter alvast warm 
voor, om hem bij deze te leren (her)kennen. Bij het 
aanschouwen van al die natuurpracht vergat ik even 
de ellenlange rij bakstenen achter mijn rug, die sinds 
enkele jaren de havengeul sieren. Ja, Nieuwpoort is 
toch een beetje het nieuwe Knokke wordt gezegd?
Tijdens die observatie van de scholekster had ik nooit 
gedacht dat de havengeul even verboden terrein 
zou worden voor ons, Covid-19 weet je wel… Het 
Coronatijdperk breekt aan! Thuiswerk wordt de norm, 
PC’s worden thuis geïnstalleerd, VPN kennen we plots 
allemaal, scholen sluiten, ook huiswerk wordt nu de 
norm, ouders ploeteren voort met werk, opvoeden 
en… ontspannen? Na alweer een dagje thuiswerk sta 
ik op een zonnige avond de keuken op te ruimen, mijn 

vrouw geeft de kinderen een wasbeurt na een dagje 
spelen in de tuin, die dag geen (t)huiswerk voor hen.
De achterdeur staat open, en plots hoor ik het!  
“tepiiieeeet, tepieeet, tepiet…”  Het geluid komt van 
over het akker voor de deur. Ik laat de schotelvod 
voor wat ze is, en ren naar de tweede lade van de 
TV-kast, daar zit de verrekijker, tenminste als hij niet in 
mijn rugzak zit. Ik loop naar buiten, en besef  dan dat 
ik me beter ietwat “normaal” gedraag, kwestie dat de 
buren niet naar Beernem bellen…
“tepiet tepiet,…” Daar is het weer! Ik loop richting 
het akker, en jawel! Twee scholeksters, ze vliegen 
op en neer over het veld! Ze landen!! Ze beginnen 
te foerageren op de nu al uitgedroogde aarde. Daar 
sta ik dan, met mijn verrekijker in mijn straat, te 
turen over één van de laatste stukjes open ruimte, 
niet ver van “den Oesterput”. Oesters gaan die twee 
hier nochtans niet vinden. Plots houden ze het voor 
bekeken, ze gaan ervandoor, zoals ik al vermoedde 
gaan ze dezelfde richting uit zoals de groene spechten 
steeds doen, ze gaan naar de Ghellinck, je weet wel, 
samen met de Rotersmeers een kersvers natuurgebied 
in Bissegem. Daar op de Ghellinck werd een aantal 
weken eerder de scholekster al gespot in één van de 
WADI’s. Dat zijn die waterplasjes, waarover sommige 
hondenbaasjes het niet eens zijn dat de hond er niet 
in mag zwemmen.
Nieuwpoort bouwt lustig verder terwijl Bissegem 
succesvol zocht naar open ruimte, en de scholekster 
heeft het al snel door, Bissegem wordt het nieuwe 
Nieuwpoort!
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De morgenstond heeft blijkbaar goud in de mond van 
de natuurfotografen want voor de volgende activiteit 
wordt er heel vroeg appel geblazen. Dit voor een 
dauwtrip op zondag 25 oktober, om 6.30 u. aan NEC 
De Rand in provinciaal natuurdomein Bergelen in 
Gullegem.
De zonsopkomst is voorzien om 7u30. Een ervaren 
fotograaf  weet dat je minstens een half  uur voordien 
volledig kant en klaar op een mooie locatie moet 
opgesteld staan zodat je vanop statief  verschillende 
opnames kunt maken van de snel van licht en kleuren 
wisselende scènes. Niet vertrouwd met de techniek 
voor fotografie van zonsop- of  ondergang ? Zie 
onderstaande fototips.
Vervolgens neemt Krist Hooghe, die onlangs tot onze 
stuurgroep is toegetreden, de groep mee voor een 

wandeling naar zijn favoriete plekjes in Bergelen. Er 
zal ruimschoots gelegenheid zijn om de prachtige 
herfstkleuren en de grote keur aan paddenstoelen te 
fotograferen.
Indien het weer en Corona het toelaten, ronden 
we omstreeks 11 u. af  met een drankje aan NEC 
De Rand. Dank aan Natuurpunt Wevelgem voor de 
samenwerking.

Deelnemen aan deze workshop herfstfotografie kan 
enkel mits je minstens een week vooraf  inschrijft via 
mailbericht aan werkgroepnatuurfotografie@
natuurkoepel.be.

DE MORGENSTOND HEEFT 
GOUD IN DE MOND

Zonsopkomst Langs  
de Heulebeek

© Krist Hooghe

Op de facebook-pagina  
van het domein Bergelen “Groetjes 
uit Bergelen” worden bijna dagelijks 

nieuwe natuurfoto’s gepost. Zeker de 
moeite om eens te gaan kijken en je 

eventueel (gratis) lid te maken.

GOEIE VOORBEREIDING 
Ga vooraf  op verkenning om de mooiste en beste 
plek te zoeken. Raadpleeg het internet om de juiste 
tijd van zonsop- of  -ondergang te weten te komen.

BEELDOPBOUW 
Niet alleen de zon is belangrijk. Mooie wolkpartijen 
(best met wat ruimte ertussen) en een interessante 
voorgrond, maken de foto minder saai, geven diepte 
en versterken het beeld.

WEES OP TIJD 
Zorg ervoor dat minstens een half  uur vooraf  je 
camera al op statief  schietklaar opgesteld staat

OPPASSEN VOOR LENSFLAIR
Gekleurde bollen of  strepen op het beeld ontstaan 
door invallend licht op je lens. Een zonnekap of  hand 
boven je lens houden kan helpen. Gebruik geen UV-
filters, want dit versterkt lensflair.

LANGE BELICHTING
Soms is het interessant om een lange belichtingstijd te 
gebruiken, vooral bij waterpartijen in de voorgrond. 
Die worden hierdoor mooi zacht en glad. Gebruik 
een afstandsbediening of  de timer op je toestel 
om de sluiter te ontspannen, anders riskeer je 
bewegingsonscherpte.

BLIJF NOG EVEN
Berg niet te vlug je materiaal op en blijf  na het 
fotograferen van een zonsopkomst nog even 
zitten. Soms word je getrakteerd op een waar 
kleurenspektakel, want nu is het zogenaamde 
“gouden uurtje” aangebroken. Daarnaast is dit 
ook het moment dat er veel dieren ontwaken. Dit 
prachtige licht en intense kleuren heb je soms ook 
een groot half  uur voor de zon opkomt. Reden te 
meer om tijdig klaar te staan op je locatie.



Op 1 januari 1985 werd het 
Bermbesluit van de Vlaamse 
Executieve van kracht: openbare 
besturen moesten hun bermen 
op een milieuvriendelijker 
manier beheren. Van frequent 
klepelmaaien en alles laten liggen, 
naar 2 maal per jaar maaien mét 
oprapen van het maaisel. Een 
stijging van de kosten, want het 
maaisel moest afgevoerd worden 
naar een composteerinstallatie 
tegen kostprijs. Hierdoor werd 
het tot 4x duurder. Aanvankelijk 
werd dan ook slechts een deel 
van de bermen op ecologische 
manier bewerkt en bleef  men in 
de overige bermen klepelmaaien 
zonder oprapen, maar wel aan 
een lagere frequentie.

Vanuit de milieuraad Harelbeke 
begon ik toen al eens rond te 
kijken in bepaalde bermen. De 
mooiste in Harelbeke was de 
Beneluxlaan, die als eerste zo 

gemaaid werd, in het begin zelfs 
nog door vrijwilligers van VELT. 
Deze berm was ideaal omdat hij 
nergens langs landbouwgronden 
lag: bemesting vanuit aanpalende 
landbouwactiviteit staat 
diametraal tegenover het 
verschralende werk dat voor 
meer diversiteit moet zorgen. 
Vaak worden bermen met de 
weide mee bemest, de witte 
bolletjes liggen in het voorjaar 
tot over de straat. De bladval van 
de wilgen in de Beneluxlaan had 
ook wel een verrijking tot gevolg, 
maar daar is recent verandering 
in gekomen. Een paar jaar aaneen 
stond hier de breedbladige 
wespenorchis in grote aantallen. 
Die lieten we dan staan, om 
zo meer uitzaai te krijgen. Met 
de recente omwoeling van de 
grond door het uitfrezen van 
de stobben van de wilgen, is er 
een hele verandering van flora 
ontstaan, waarin momenteel de 
brandpastinaak heel frequent 
voorkomt en de kleine bevernel. 
Het bloeiaspect wordt in het 
voorjaar bepaald door margriet, 
groot streepzaad, heelblaadjes en 
knoopkruid.

In de Eerste Aardstraat vinden 
we meer slootbegeleidende 
soorten: geoord helmkruid, 
grote kattenstaart, gele lis en 
moerasspirea. In het Lindestuk 
vinden we de soorten van 
vochtige hooilanden: gewone 
engelwortel, gevleugeld 
hertshooi, moerasspirea, 
heelblaadjes, sint-janskruid. De 
Vlaanderenlaan is ook een berm 
die geen landbouwinvloed krijgt 
en behoorlijk breed is. Hier komt 
de invloed soms van buren die 
hun tuin- of  ander afval in de 
berm komen kieperen. Ja, ze 
bestaan nog altijd, mensen die 
denken dat de natuur alles kan 
verwerken wat er in gekieperd 
wordt. De laatste paar jaar lijkt 
deze berm wel te verruigen en 
zou vroeger maaien meer kans 
kunnen geven op een mooi 
bloeiaspect in de zomer. 

Dit jaar viel hier een uitbarsting 
van kraailook op.

Elk jaar zijn er soorten die 
verdwijnen. Het is dan ook leuk 
als er ineens een nieuwe soort in 
de berm voorkomt. Maar door 
de jaren is er ook een fluctuatie 
van soorten merkbaar: in een nat 
voorjaar komen andere soorten 
voor dan in de droogte die we 
de laatste jaren kennen. De 
maaidatum van half  juni zou nu 
beter voor alle bermen naar voor 
geschoven worden richting begin 
mei, om een beter bloeiaspect 
te krijgen in de zomermaanden. 
De bermen zorgen immers voor 
meer biodiversiteit in vliegende 
en kruipende insecten en geven 
voedsel aan de vlinders. Een 
tweede mogelijkheid is het maaien 
van een netheidsstrook langs de 
wegrand, en de tweede strook 
ongemaaid te laten tot aan de 
tweede maaibeurt in september. 
Het meteen opzuigen van het 
maaisel neemt heel wat insecten 
mee. Als de tweede strook blijft 
staan, hebben ze een veilige 
uitwijkmogelijkheid en kunnen ze 
zich makkelijker voortplanten. Bij 
de tweede maaibeurt zou men 
kunnen overwegen om hier en 
daar een stuk over te slaan om 
ze deze mogelijkheid te blijven 
geven.

In het voorjaar van 2005 mocht 
ik van de milieuraad de cursus 
bermbeheer van de provincie 
volgen, waar ik van lesgevers 
als Arnout Zwaenepoel en 
Olivier Dochy kon leren. Mijn 
interesse in de planten en de 
bermen groeide ineens fors 
door en het was interessant 
om gelijkgestemde zielen te 
ontmoeten. Ineens was ik minder 
de eenzaat die met zijn neus in 
de bermen liep. Later leerde ik 
Arnout ook als doedelzakspeler 
kennen, en sindsdien gaat het bij 
elke repetitiedag ook wel eens 
over planten en beheervormen 
van de bermen.

OOK BERMEN ZIJN 
NATUURGEBIEDEN
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STEF BOONE

 De Beneluxlaan in Harelbeke
© Stef Boone 
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Sinds ik met pensioen ben, doe ik 
de inventarisatie ook in Deerlijk. 
Het eerste jaar was die gebaseerd 
op een lijst van straten die 
vroeger al eens geïnventariseerd 
was, maar dat was een hele 
ontgoocheling. Verruigde bermen 
met veel brandnetel en distel en 
overheersend glanshaver. Bij 
de tweede maaibeurt liet men 
vroeger het maaisel nog liggen. 
Maar dat Deerlijk pas later 
besloot om alle bermen mét 
oprapen te gaan maaien, kon 
niet de enige verklaring zijn voor 
de soortenarmoede. Ik ben dan 
ook eens door andere straten 
beginnen lopen, en zo vond 
ik mooiere bermen met meer 
soorten die ik sinds 2019 begon op 
te volgen. Het was een opluchting 
om straten als de Vichtestraat 
en de Oudenaardse Heerweg 
te leren kennen! Deze laatste 
is vanaf  de Brandemolenweg 
over een paar honderd meter 
zeer breed en ligt twee meter 
boven de aanpalende weide. 
Veel soorten dus (knoopkruid, 
vijfvingerkruid, fluitenkruid, 
zevenblad, moerasspirea) en de 
ambtenaar was snel akkoord om 
deze berm ongemaaid te laten 
tot september.
In de Vichtestraat was de 
verrassing het vinden van 
meerdere exemplaren 
bijenorchis. Daarmee kwam 
voor het eerst in Deerlijk ook 

een soort uit de rode lijst voor! 
Jammer genoeg waren de 
bloemen een paar weken later 
al geplukt. Gelukkig had ik ze 
op foto, anders was ik wel aan 
mezelf  gaan twijfelen. In straten 
als de Oudenaardse Heerweg 
en de St. Elooistraat houden de 
dijken voldoende water op om 
er slootbegeleidende soorten 
te vinden als harig wilgenroosje, 
riet, moerasspirea en geoord 
helmkruid.
Intussen leerde ik dit jaar 
werken met ObsIdentify 
en de identificatietoets van 
waarnemingen.be. Ik was gelukkig 
een aantal nieuwe soorten te 
leren kennen die ik voordien 
niet had kunnen identificeren 
omdat ze net voor het maaien 
alleen wat blaadjes hadden en 
nog geen bloemen. Als je alleen 
door de bermen loopt is er geen 
overleg over wat je noteert, 
en nu had ik een kompaan die 
op elk moment beschikbaar 
was. En die leerde me dat gifsla 
een verkeerde inschatting was. 
Dat is te zeldzaam om in onze 
bermen voor te komen, maar 
kan makkelijk verwisseld worden 
voor kompassla. De vorm van 
blad die op gifsla lijkt, komt 
echter niet voor in een gids als 
ANWB Bloemengids. Arnout 
troostte me met de gedachte 
dat de bladen van beide planten 
inderdaad erg op elkaar lijken, en 

daarmee voor verwarring zorgen. 
Een app kan ons veel leren, maar 
een mens kan ons laten begrijpen 
dat missen toch zo menselijk is.
Dit jaar overkwam me in 
Deerlijk een tweede verrassing: 
in de Oudenaardse Heerweg 
vond ik in het stuk dat we vorig 
jaar niet maaiden, een tweede 
plek met bijenorchis! Het lijkt 
alsof  de maaimachines niet 
alleen maaien, maar ook voor 
verspreiding zorgen van de 
zaden. Dat lijkt me een mooie 
hypothese om te besluiten 
dat ons huidig bermbeheer op 
meer dan één manier zorgt 
voor de biodiversiteit van 
onze wegbermen en er zo 
natuurgebieden van helpt maken.

Sint-Jakobskruiskruid

DubbelkelkBijenorchisMoerasspirea



STAPPEN VOOR MEER 
NATUUR
Op vrijdag 26 juni was het zover, pak en zak geladen 
en koers gezet richting Lathuy, Waals-Brabant. Door 
de ge-weet-wel crisis is expeditie Natuurpunt 2020 
een ‘specialleke’ geworden. De organisatie kreeg 
om begrijpelijke redenen geen toelating om alle 
deelnemers samen te brengen, dus gingen wij op 
zoek naar een alternatief. Alle teams kregen het 
verzoek om zelf  een parcours of  actie uit te zetten 
om het belangrijkste, fondsenwerving ten bate van de 
ons nog resterende stukjes groen, te vrijwaren.
Sommigen zijn daar niet op ingegaan maar gezien 
onze naam (de Straffe Stappers) en het bier (de 
Straffe Stapper, een pittig blondje) dat we ter 
ondersteuning te koop aanboden, konden we niet 
anders dan iets op poten te zetten. We hadden alle 
edities meegemaakt, in de gietende regen of  met een 
loden zon op ons hoofd, met open voeten,… We 
wilden niet plooien en voelden ons niet uitgedaagd 
om al het bier zelf  uit te drinken.
We mogen ons gelukkig prijzen dat er naast drie 
Westfluten nog één perfect tweetalige Waal steekt 
die bovendien in een prachtige streek woont. Charles 
heeft ons in zijn fantastische streek rond Geldenaken 
geïnviteerd. We sloegen onze tenten op onder 
de bomen in zijn tuin en genoten van de weidse 
omgeving en de “oorverdovende” stilte.
Vandaar hebben we zowel op zaterdag als op zondag 
een ferme, lastige, maar heel mooie luswandeling 

gemaakt. Op zaterdag een “toerke” van 44 km 
door de glooiende velden waarbij we meestal off 
road liepen, en op zondag dan nog een tochtje van 
30 km door de graanvelden naar Hoegaarden en 
terug. Schitterend. Onze copain had er zijn werk 
van gemaakt, om met het door hem uitgestippelde 
parcours de vier voorgaande edities te overtreffen, 
en ’t is hem begot nog gelukt ook.
Natuurschoon à volonté en veux-tu et voilà (Charles 
zou Charles niet zijn), een frisse scheut cultuur erbij, 
overgoten met een perfect wandelweertje en op 
smaak gebracht met een zeer warme camaraderie 
en je zult begrijpen dat we een super weekend 
doorgemaakt hebben. Een fantastische vijfde editie!
Minputjes, niet echt, al zagen sommige voeten er na 
goed 70 km niet zo fris meer uit. Maar dat waren 
zorgen voor later want het mooie bedrag dat wij 
door onze actie (en steun van vele sponsors) aan 
Natuurpunt Zwevegem konden schenken om het 
beheer en de uitbouw van de natuurgebieden in 
Zwevegem te ondersteunen, maakte veel goed.
Onder het drinken van een Straffe Stapper en het 
genieten van de mooie foto’s van Lieven kunnen 
we alleen maar content zijn dat we dit mochten 
meemaken en dat de natuur er wel bij vaart.
De Straffe Stappers (Geert, Danny, Charles en 
Lieven)
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 De Straffe Stappers (Geert, 
Danny, Charles en Lieven) 

©  Lieven Vaernewyck



NIEUWE AANKOOP IN MOEN: 
HOOILAND IN HABITATGEBIED
Het natuurreservaat in Moen krijgt er een nieuw 
hooiland van 1860 m² bij. Het gaat om de uitvoering 
van de gewestplanbestemming van een weide, 
gelegen in het Europees beschermd Habitatgebied. 
De eerste beheerwerken zijn al gestart om er een 
bloemenrijk hooiland met orchideeën te laten 
ontwikkelen. Natuurpunt Zwevegem wil langs deze 
weg de verkoper danken om Natuurpunt de kans te 
geven om nog meer en betere natuur te creëren in 
Zwevegem. Het perceel is gelegen langs de Sluislaan 
en wordt dus al meteen bedreigd door de mogelijke 
aanleg van de omleidingsweg naar de IMOG-site en 
het industriegebied Trekweg.
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Het recent aangekochte hooiland © Peter Nachtergale

Als je deze en nieuwe aankopen in Zwevegem wil 
steunen, stort dan een gift (met fiscaal attest vanaf  40 
euro) op rek. nr. BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt 
met de vermelding “Projectnummer 3515 Natuurpunt 
Zwevegem”.

Belangrijk!  
Nog tot het eind van 2020 zijn giften voor 

60% fiscaal aftrekbaar ipv 45%.  
Zeker doen dus!



NANCY DEWAELE

Op een druilerige vrijdag eind augustus ontmoet 
ik Fran en hond Walter bij haar thuis in Deerlijk. 
Binnen… door de stortbuien, genietend van de 
bloemen en mussen in de recent aangelegde tuin. 
Fran is 18 jaar en natuur is haar passie!

Twee jaar geleden kreeg NP Waregem een 
berichtje dat je geïnteresseerd was om je in te 
zetten voor meer natuur. Vanwaar de interesse?

Mijn pépé was natuurliefhebber, hij had een eigen 
plantenkwekerij en betekende echt veel voor mij. 
Toen hij in 2017 ziek werd en in Waregem in het 
ziekenhuis belandde was daar een mooi natuurgebied 
in de buurt. Begin 2018 is hij gestorven. De link met 
de natuur was zo aanwezig. En ja, als eerbetoon… 
als verwerkingsproces ook een beetje… omdat hij 
trots op mij zou zijn. Zo ben ik bij NP Waregem 
terechtgekomen.

Je schreef toen ‘Ik ben nog maar 16 en hoop dat 
dit geen probleem zal zijn…’ Had je als kind al 
interesse in de natuur?

Ja, ik ben dierenliefhebster en logisch ook zot van 
natuur. Ik heb het als het ware met de paplepel 
meegekregen. Met mijn ouders gingen we veel 
wandelen en fietsen. We laadden de fietsen in 
onze camionette en trokken erop uit in de natuur. 
Jaarlijks op de camping mochten we visjes vangen 
uit een forellenput. Mijn beide ouders hebben 
tuinbouwschool gedaan. Mijn papa is tuinaanlegger 
en heeft er iets mee gedaan. Mijn mama niet.

We nodigden je uit voor een beheeractiviteit 
van NP Waregem. Hoe vond je die eerste keer 
meehelpen?

Dat was een toffe ervaring. Het was natuurlijk allemaal 
nieuw maar het is fijn om de natuur te onderhouden 
zodat ze meer volk aantrekt. Als je er zelf  aan 
meehelpt vind je het gebied nog mooier en hou je 
er nog meer van. Sedertdien werk ik regelmatig mee.
De begeleide wandelingen o.a. met Patrick in 
Anzegem vond ik ook heel interessant en de uitstap 
naar Nederland om vogels te spotten, daar heb ik 
echt veel bijgeleerd. Topervaring!
Ik kocht ondertussen een nieuwe verrekijker met 
korting via de JNM. Hij komt echt goed van pas want 
ik had nog de oude zware verrekijker van mijn pépé. 
Hij had hem van toen hij zelf  17 jaar was!

Je bent ook creatief, je schilderde o.a. de treinwagon 
op de Spoorwegberm die beheerd wordt door NP 
Waregem. 

Dat was n.a.v. een opdracht van school i.v.m. 
natuur. Ik volgde de opleiding Architecturale en 
Binnenhuiskunst.
In mei ben ik 18 geworden en volgend jaar ga ik 
landschaps- en tuinarchitectuur doen aan ’t KASK 
in Gent. Ik zou later graag landschappen ontwerpen 
zodat dit toegankelijk is voor iedereen, liefst gelinkt 
aan geschiedenis. Bv. het project ‘de kosmos’ in 
Heuvelland aan de Rode Berg is prachtig. Vroeger 
was daar een hotel met zwembad dat failliet gegaan 
is. ANB heeft dat gekocht en er is o.a. een amfitheater 
gecreëerd. Dergelijke projecten triggeren mij om die 
studies te doen. 

EEN JONGE NATUURPUNT
VRIJWILLIGER IN DE KIJKER
KLIMOP IN GESPREK MET FRAN SPLEERS
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 Fran 
© Nancy Dewaele



Ik voel idealisme bij jou om meer 
natuur te creëren. Heb jij tips om 
andere jongeren warm te maken?

Waar ik werk als jobstudente 
heb ik reclame gemaakt om naar 
Zeeland te gaan en enkele foto’s 
doorgestuurd van vorig jaar. Ik wil 
iedereen zo wat meenemen in mijn 
gedachten en toekomstplannen.
Ik zou jongeren aanraden om naar 
gebieden te gaan waar veel vogels 
zijn en eens een verrekijker mee 
te nemen. Daar is van alles te 
beleven en het is veel toffer dan 
op de Smartphone of  Playstation 
spelen. De natuur is levende 
materie daarom kies ik ook voor 
landschaps- en tuinarchitectuur. 
De natuur evolueert, via de 
seizoenen en door de jaren heen 
wordt ze mooier en voller. 

Veel jonge mensen van jouw 
generatie zijn opgestaan, er 
waren de klimaatmarsen… 
Lig je wakker van de 
klimaatwijziging?

Het is al drie zomers op rij veel te 
warm. In plaats van mee te lopen 
in zo’n mars begin ik gewoon 

liever vanuit mezelf. Als iedereen 
dat zo zou doen, zou het allemaal 
beteren. Tja… maar zo is het niet 
hé…

Je bent ook muzikaal. 
NP Waregem vond het 
heel fijn dat je onze 
nieuwjaarswandeling 
opvrolijkte met leuk 
accordeonspel. Je ontwerp 
van de affiche voor de 
NATUURPUNTFUIF in 
Waregem bewaren we tot 

de Corona-maatregelen 
achter de rug zijn. Breng 
dan maar je entourage mee, 
veel jonge mensen want die 
hebben wij bij NP nodig. 
Jullie zijn de toekomst!
Hartelijk dank voor dit 
gesprek.

Was leuk… en… gaan we nu de 
tuin in? Even kijken naar de wilde 
bloemen, de moestuin en de 
kippen…
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Bio-ecologische materialen voor 
energiezuinige houtbouw en renovatie

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

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

info@eurabo.be
www.eurabo.be

Bio-ecologische bouwpartner 2014

Wij kiezen voor verantwoord bosbeheer. U ook?

10% korting voor leden 

van natuurpunt

Steico flex FSC® 
Houtwolisolatie

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

Isokurk
Vloer- en muurisolatie

pro clima
Luchtdichting

VE
RS

IE
 2

9/
11

/2
01

8

ISOLATIEKORTI
NG

10%

Bezoek onze webshop op eurabo.be

 
Contacteer  

info@natuurkoepel.be



Midden augustus 2020 stond 
het grondwater op 77% van de 
meetpunten laag of  zeer laag voor 
de tijd van het jaar. Droog lijkt het 
nieuwe normaal te worden, water 
een schaars goed. Op veel plaatsen 
wordt nog steeds onverantwoord 
met water omgesprongen en 
wordt het regenwater versneld 
afgevoerd via irrigatiegreppels en 
rioleringen. En toch leeft het besef  
dat het anders moet al langer dan 
vandaag. De Vlaamse overheid 
verplicht bij nieuwbouwprojecten 
al sinds 2013 dat regenwater moet 
kunnen infiltreren in de bodem of  
moet worden opgevangen. Deze 
verplichting leidt in een aantal 
gevallen tot creatieve oplossingen 
met een ecologische meerwaarde: 
amfibieënpoelen, wadi’s of  
plasdraszones in een nieuwe 
woonwijk zorgen voor een blauw 
accent. Maar vaak wordt ook 
nog gekozen voor harde, grijze, 
betonnen invullingen.
Een nieuw woonproject van 
een sociale bouwmaatschappij 
in Wevelgem toonde alvast hoe 
het niet moet. Er werd een grote 
ondergrondse buffervoorziening 

aangelegd: 3 meter diep, in beton, 
met loodrechte wanden, zonder 
uitklimmogelijkheden en afgesloten 
met een raster. Perfect als opvang 
voor regenwater, een dodelijke 
vergeetput voor alle dieren die 
hierin terechtkomen. Onderaan 
de betonbak steekt een overloop. 
Door de extreme warmte en 
droogte gingen salamanders van 
een nabijgelegen uitdrogende poel 
op zoek naar vochtigere en koelere 
plekjes en kwamen via de overloop 
in de betonnen opvangvoorziening 
terecht. Hierin zaten ze vast 
want er was geen enkele ‘uitgang’ 
voorzien. Een alerte werknemer 
nam contact op met onze lokale 
afdeling van Natuurpunt. Samen 
met de gemeente Wevelgem werd 
een reddingsactie uitgevoerd. Meer 
dan 400 Alpenwatersalamanders 
konden uit het reservoir werden 
gehaald.

Deze beschermde amfibieën 
werden overgebracht naar 
geschikte waterpartijen in de 
omgeving. De gemeente gaf  aan 
dat de constructie zal worden 
aangepast zodat ze in de toekomst 

niet langer als een dodelijke 
amfibieënval zal functioneren.
Natuurpunt vraagt overheden 
om dit soort situaties te 
vermijden door de bestekken 
rond watervoorzieningen te 
laten aanpassen en constructies 
zo natuurvriendelijk mogelijk te 
maken. Het probleem van kikkers, 
salamanders, padden en muizen 
in betonnen ‘vergeetputten’ is 
bekend. Jaarlijks verzeilen bij de 
grote voorjaarstrek honderden 
amfibieën in rioolputjes die niet 
werden afgedekt. Maar ook 
betonnen veedrinkbakken of  
zwembaden kunnen dodelijk 
zijn, zelfs voor vogels die er 
willen komen drinken, in de 
drinkbak vallen en er geen 
‘uitstap’ is voorzien. Er werden 
reeds verschillende oplossingen 
uitgewerkt, gaande van een 
kikkertrap tot een erg goedkope 
maar zeer functionele (en in lengte 
en breedte aanpasbare) uitklimlat. 
Kleine aanpassingen die aan groot 
dierenleed kunnen verhelpen.

De stedenbouwkundige vergunning hemelwater verplicht om bij bouwprojecten maatregelen te nemen om regenwater 
dat valt op de verharde oppervlakten te laten infiltreren in de bodem. Het hemelwater mag ook worden gebufferd via 
opvangsystemen. Indien zo’n opvangsysteem niet doordacht wordt aangelegd, kan het een betonnen doodskist worden voor 
honderden amfibieën. Dit bleek vorige week nog bij een nieuw woonproject in Wevelgem.
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U I T  D E  V E R E N I G I N G E N  

←Nieuwbouwproject met 
bijhorend opvangbekken voor 

hemelwater. Uit deze betonnen 
‘vergeetput’ konden op 10 

augustus 2020 meer dan 400 
Alpenwatersalamanders worden 

gered.

↓Honderden 
Alpenwatersalamanders 

(rechtsonder) konden uit dit 
bufferbekken worden gered. De 

bouwheer engageert zich om een 
functionele ‘uitstapvoorziening’ aan 

te maken.

MASSA’S SALAMANDERS IN 
WEVELGEMSE VERGEETPUT
BETONNEN REGENWATEROPSLAG BIJ 
NIEUWBOUWPROJECT IN WEVELGEM WORDT 
VERGEETPUT VOOR HONDERDEN SALAMANDERS
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Ingrediënten voor 4 personen 
4 el zonnebloemolie • 400 g kikkererwten 
(uit blik, afgespoeld en uitgelekt) • 4 cm 
gember • 2 teentjes knoflook • 10 el ketchup 
• peper en zout • 1 handvol koriander •  
1 grote ajuin • 4 dikke wortels (of  6 dunne) 
• 4 tl kerriepoeder • chilivlokken (optioneel) •  
1 citroen • 250 g rijst

1. Schil je wortels en snijd ze in blokjes van 1 
cm op 1 cm
2. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Giet af  en houd warm.
3. Zet ondertussen een pan op het vuur en 
verwarm 4 eetlepels olie.
4. Voeg de ajuinringen toe en laat stoven tot de 
ui glazig en zacht is. Doe er dan de gember, de 
look, het currypoeder en iets pikants bij. Laat 
een paar minuutjes verder stoven.
5. Voeg de stukjes wortel toe en laat ze ook 
stoven, voor 10 minuutjes.
6. Als je wortelstukjes gaar zijn, mogen de 
kikkererwten en de tomatenketchup erbij. Giet 
er ook een kwart glas water bij, net genoeg om 
een sausje te vormen.
7. Laat alles 5 minuten pruttelen. Giet er nu het 
citroensap bij en kruid af  met peper en zout.
8. Doe wat rijst in een diep bord, schep er 
een grote lepel curry over en strooi er wat 
koriander overheen. EVA vzw

RECEPT: KETCHUPCURRY
Snel, makkelijk en kindvriendelijk. Wedden dat 
deze ketchupcurry een nieuwe klassieker wordt bij 
jouw gezin?! 

OVER
EVA informeert op een positieve en verleidelijke manier over alles wat met 
vegetarische voeding te maken heeft. We helpen via tal van activiteiten en 
campagnes mensen die op een makkelijke, gezonde en lekkere manier minder of  
geen vlees willen eten. Dankzij EVA is donderdag voortaan veggiedag.

Meer inspiratie?
Op de EVA-website vind je meer dan 700 eenvoudige, lekkere veggie gerechten. 
Van hoofdgerechten tot soepen, ontbijt en snacks!  www.evavzw.be/recepten

Schrijf  je in op de nieuwsbrief  en krijg iedere donderdag een gratis veggie recept 
in je inbox!  
www.evavzw.be/nieuwsbrief

 Volg EVA op Facebook, Instagram, Twitter en Tiktok @evavzw  
 voor meer tips & tricks.

Een handige manier om ervoor te zorgen dat je de hele 
week gezond en gevarieerd eet, is door een weekmenu 
op te maken, bijvoorbeeld zaterdagochtend voor 
je inkopen doet. Je spaart tijd uit tijdens een drukke 
werkweek, je bespaart op je boodschappen en je voorkomt 
voedselverspilling. Win-win-win!



GEBRUIK VOLDOENDE 
EIWITTEN 
Baseer je gerecht niet enkel op 
groenten, maar voeg een eiwitrijke 
component toe aan je gerecht. Zo 
voorkom je dat je snel weer honger 
krijgt. Noten, peulvruchten of  
onbewerkte vleesvervangers zijn 
goede eiwitbronnen. In de meeste 
supermarkten vind je een groot 
assortiment vleesvervangers, en 
in biowinkels is het aanbod nog 
groter. 

• Veggie balletjes of 
wokblokjes zijn verkrijgbaar in 
vele varianten en smaken. Onze 
favoriet? Falafel! Even bakken en 
klaar!
• Soja- of seitangehakt doet het 
goed in spaghetti of  ovenschotels 
waar je anders gehakt voor 
gebruikt. 
• Merken zoals De Vegetarische 
Slager, Greenway en Garden 
Gourmet verkopen veggie 
kipstukjes, vers gehakt, hamburgers 
en worsten die amper van vlees 
te onderscheiden zijn. Ideaal om 
een veggie variant te maken van je 
favoriete vleesgerecht. 

En dan zijn er natuurlijk nog de 
vleesvervangers die niet op vlees 
lijken, maar wel veel eiwitten 
bevatten. Tofu, seitan en tempeh 
zijn gezond, veelzijdig én lekker. Je 
moet ze wel op de juiste manier 
klaarmaken. 
• Tofu is gemaakt op basis van 
soja en is erg eiwitrijk. Het komt 
oorspronkelijk uit Azië en heeft 
een zachte, vrij neutrale smaak 
en moet dus goed gekruid of  
gemarineerd worden. Te bakken 
in de pan, oven, barbecue… de 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
• Seitan is gemaakt op basis van 
tarwegluten. Het heeft een hartige 
smaak, ideaal om te bakken, 
braden, grillen of  frituren. Seitan 

heeft een ‘vlezige’ textuur en is dus 
ideaal voor stoofvlees of  burgers.
• Tempeh is gemaakt op basis 
van gefermenteerde sojabonen. 
Gerookte tempeh is het meest 
toegankelijk. Goed marineren, 
bakken in de pan of  oven en laat 
het smaken! 

KIES VOOR SMAAK!
Geef  je gerecht voldoende 
smaak door gebruik te maken 
van kruiden, specerijen(mixen), 
marinades en van nature umami-
rijke condimenten zoals sojasaus. 
Veel meer dan bij vleesgerechten 
moet je de smaak van een gerecht 
opbouwen. Dus, kruiden die 
handel!
Wees ook niet bang van 
vetstoffen. Veggie betekent 
niet automatisch dat je gerecht 
ook suikervrij, glutenvrij én nog 
eens zoutvrij moet zijn. Gebruik 
voldoende vetstof, dat is een 
drager van smaak.
Rooster, bak en bruin ingrediënten: 
groenten die geroosterd zijn 
geven veel meer smaak af. En, ze 
zorgen voor extra textuur op je 
bord. Andere manieren om meer 
textuur aan een veggie gerecht 
toe te voegen is door korstjes te 
maken (bv. in gratins), groenten 
in te pakken (bv. in blader- of  
filodeeg) en gehakte noten toe te 
voegen.

ZOEK HET EENS WAT 
VERDER WEG
De Belgisch-Franse keuken is 
traditioneel opgebouwd rond 
vlees en vis. Lekker, maar niet zo 
veggie vriendelijk. Gelukkig heeft 
de wereldkeuken zoveel meer te 
bieden! Aziatische en Midden-
Oosterse gerechten zijn vaak 
veggie en zitten boordevol smaak. 
Denk maar aan noedels met 
gewokte groenten, Vietnamese 

spring rolls, Thaise curry’s met 
rijst, Indiase samosa’s, Japanse 
misosoep en Chinese dumplings. 
Of  aan falafels, tajine, tabouleh en 
harira uit het Midden-Oosten.
Ook de Zuid-Amerikaanse keuken 
leent zich ook perfect tot veggie 
gerechten. Met chili sin carne, 
empanada’s, taco’s, enchillada’s, 
fajita’s en bonenburgers kun je 
vaak ook de kinderen bekoren.

PROBEER EENS 
PLANTAARDIG
Valt veggie in de smaak? Dan ben 
je misschien wel klaar voor de 
volgende stap. Vervang je koemelk 
eens door een soja-, haver- of  
amandelmelk en vervang de eieren 
in gebak en quiche door een 
plantaardig alternatief. Zelf  voor 
kaas zijn er vervangers!

Benieuwd hoe je makkelijk én 
goedkoop vegan kookt? Op 1 
november start Try Vegan. Deze 
campagne van EVA 
vzw en BE Vegan helpt 
deelnemers de eerste 
stappen te zetten 
richting de plantaardige 
keuken. Met gratis 
recepten, weekmenu’s, 
tips en voedingsadvies 
wordt vegan eten 
makkelijker dan je denkt! 
Schrijf  je gratis in op 
www.tryvegan.be. 
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Er zijn veel goede redenen om wat vaker voor veggie te kiezen. Maar of je het nu doet voor je gezondheid, onze planeet, 
of de dieren, met deze vijf tips wordt veggie eten kinderspel. De wereld veranderen was nog nooit zo makkelijk. En lekker! 
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VAKER VEGGIE IN VIJF 
STAPPEN

• Vetstoffen (extra vergine olijfolie, 
 koolzaadolie, zonnebloemolie,  
 sojaboter)
•  Ingeblikte of  droge peulvruchten 
 (kikkererwten, erwten, linzen,  
 witte bonen, kidneybonen, 
 flageolets...)
•  Groentebouillon
•  Noten en notenpasta’s
•  Granen (rijst, couscous, pasta, 
 noedels, quinoa, havermout...)
•  Specerijen (zwarte peper, 
 paprikapoeder, cayennepeper, 
 chilipoeder, kaneel, komijn, gemalen 
 korianderzaad, curry...)
•  Smaakmakers (sojasaus, 
 wittewijnazijn, balsamicoazijn, 
 mosterd, gember, tomatenpuree...)
•  Gedroogde kruiden (oregano, tijm, 
 dille, laurier en salie)
•  Knoflook, uien en (zoete) 
 aardappelen
•  Kokosmelk
•  Plantaardige room (haver, soja...)  
 en plantaardige melk
•  Groenten in blik of  uit  
 de diepvries

Een goede 
voorbereiding is het 

halve werk. Met 
deze basisstukken in 
je voorraadkast, 
kom je nooit voor 

verrassingen te staan. 

Klaar?
    Start!
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 AC T I V I T E I T E N
 NK Natuur.koepel vzw
 NPA Natuurpunt Avelgem 
 NPDB Natuurpunt De Buizerd vzw
 NPDV Natuurpunt De Vlasbek vzw 
 NPDL Natuurpunt De Leiemeersen
 NPGS Natuurpunt Gaverstreke 
 NPK Natuurpunt Kortrijk
 NPKA Natuurpunt Krekel Anzegem
 NPW Natuurpunt Waregem
 NPWE Natuurpunt Wevelgem
 NPZ Natuurpunt Zwevegem
 VELTH VELT Harelbeke-Kuurne-Waregem
 VELTK VELT Team Eetbaar Kortrijk
 VELTW VELT Wevelgem-Menen
 VELTZ VELT Zwevegem-Kortrijk

 HYLA Amfibieën- en reptielenwerkgroep
 IWG Insectenwerkgroep
 GEO Werkgroep Geologie en Landschap
 MYC Werkgroep Mycologia
 SWG Steenuilenwerkgroep
 PWG Plantenwerkgroep
 VWG Vogelwerkgroep
 ZWG Zoogdierenwerkgroep
 WGTW Werkgroep Trage Wegen
 BWG Bijenwerkgroep
 SOL Sol Suffit
 WNF Werkgroep Natuurfotografie

VRIJDAG 2 OKTOBER 

BEHEERWERKEN DOMEIN 
LEIEKANT LAUWE - NPDL
 WAAR: Domein de Leiekant Lauwe, In-

gang langs de Menenstraat, Lauwe
 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u. 
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of 

jozef.bousse@gmail.com)

NATUURBEHEERWERKEN 
BERGELEN - NPWE
 WAAR: Natuur-educatief centrum De 

Rand, Rijksweg, 8560 Wevelgem
 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)

ZATERDAG 3 OKTOBER  

BRAEBOS MAAIBEHEER-
BOOMGAARD - NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat, Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u. 
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 

39 of danny.deceukelier@telenet.
be)

ZONDAG 4 OKTOBER 

NATUURFEEST NATUURPUNT 
GAVERSTREKE - NPGS
 WAAR: Site Bolwerk A.A.P,Spinnerijstraat 

105, Kortrijk
 WANNEER: 11.00 u. - 17.00 u. 
 INFO: Yann Feryn (0495/21 57 72 of 

yann@ferynjan.be)

BEHEERACTIVITEIT OUDE 
SPOORWEGBERM - NPW
 WAAR: Treinwagon Natuurpunt Ware-

gem, Oude spoorwegberm, Zulte 
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u. 
 INFO: Peter Depodt (0472/33 31 24) of 

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

PADDENSTOELENWANDELING 
AAN BERGELEN - NPWE
 WAAR: Natuur-educatief centrum De 

Rand, Rijksweg, 8560 Wevelgem 
 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)

WOENSDAG 7 OKTOBER 

PADDENSTOELEN ZOEKEN IN DE 
HUWIJNBOSSEN TE LICHTERVELDE 
- MYC
 WAAR: Parking van het domein, Beve-

renstraat, Lichtervelde
 WANNEER: 13.30 u. - 16.30 u.
 INFO: Christine Hanssens (christine.

hanssens@gmail.com)

VRIJDAG 9 OKTOBER  

BEHEERWERKEN GROENGEBIED 
NOORDKAAI MENEN - NPDL
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang 

van het domein langs de Noord-
kaai, Menen

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u. 
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of 

jozef.bousse@gmail.com)

LEDENBIJEENKOMST NAJAAR - 
VWG
 WAAR: NEC De Steenoven, Schaaps-

dreef 29 Kortrijk
 WANNEER: 20.00 u. - 23.00 u.
 INFO: Christoph Wintein (wintein.

christoph@telenet.be)

ZATERDAG 10 OKTOBER   

BEHEERWERKEN IN DE GAVERS / 
VILLAPLASJES - NPGS
 WAAR: Parking Oost van de Gavers, 

Meersstraat 25, Harelbeke
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u. 
 INFO: Bart Lemey (0474/51 67 55 of 

bart.lemey@gmail.com)

CURSUS: KLIMAATVERKENNER 
(ZWEVEGEM) - NPZ
 WAAR: Bibliotheek Zwevegem, Bekaert-

straat 13, Zwevegem
 WANNEER: 9.30 u. - 12.30 u. 
 INFO: Bavo De Clercq (056/75 40 79 of 

bavo.de.clercq@telenet.be)

BRAEBOS MAAIBEHEER- 
KNOTWILGEN - POEL PERCEEL 
- NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat,  Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier  

(056/75 61 39 of  
danny.deceukelier@telenet.be)

NACHT VAN DE DUISTERNIS - NPA
 WAAR: Spikkerelle, Scheldelaan 6,  

Avelgem
 WANNEER: 19.00 u. - 23.00 u.
 INFO: Koen Sablon  

(koensablon@telenet.be)

ZONDAG 11 OKTOBER

VOGELTREKTELLING - NPDB
 WAAR: Trektelpost NP DeVlasbek, 

Waterstraat 10,  Bavikhove
 WANNEER: 8.00 u. - 13.00 u. 
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 

of di.verhaeghe@telenet.be)

PADDENSTOELENWANDELING - 
NPK
 WAAR: Parkeerterrein rechtover Don 

Boscocollege in Don Boscolaan, 
Kortrijk

 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: INSCHRIJVEN via mail naar 

natuurpuntkortrijk@telenet.be

DINSDAG 13 OKTOBER  

START CURSUS: KENNISMAKING 
MET SPINNEN - NPGS
 WAAR:  Zuiderkouter, Speltstraat, 

Harelbeke 
Dorpshuis De Rijstpekker, 
Kasteelstraat 13,  Hulste

 WANNEER: 19.30 u. - 22.30 u.
 INFO: Patrick De Clercq (0475/ 86 56 

66 of info@fotografiepatrick.be)

DONDERDAG 15 OKTOBER 

START CURSUS: LESSENREEKS 
FRUITWERKGROEP - VELTW
 WAAR: Dieter Dewitte (dewittedieter@

yahoo.com)
 WANNEER: Zie pagina 2 (activiteit in de 

kijker)

ZATERDAG 17 OKTOBER 

DAG VAN DE TRAGE WEG 
(ORGANISATIE TRAGE 
WEGEN VZW ISM NPDB, 
BRIGANDSTROTTERS, GEMEENTE 
INGELMUNSTER)
 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 

6, Ingelmunster 
 WANNEER: 13.30 u. – 17.00 u.
 INFO: dani.nolf@telenet.be

PADDENSTOELENTOCHT EN - 
PROEVERIJ PROVINCIAAL DOMEIN 
BERGELEN - VELTW
 WAAR: NEC de Rand, Rijksweg z.n., 

Gullegem  
 WANNEER: 16.30 u. - 20.30 u.
 INFO: Katrien Opsommer (bart.katrien-

vdhop@edpnet.be)

ZONDAG 18 OKTOBER 

FRUITPERS DAG EN 
FRUITTENTOONSTELLING - 
VELTW
 WAAR: NEC de Rand, Rijksweg z.n., 

Gullegem
 WANNEER: 09.00 u. - 17.00 u. 
 INFO: Katrien Opsommer  

(bart.katrienvdhop@edpnet.be)

GELEIDE WANDELING 
NATUURRESERVAAT 
MANDELHOEK - NPDB
 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 

6, Ingelmunster
 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 

of info@debuizerd.be)

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.
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DAG VAN DE TRAGE WEG - OP 
STAP NAAR SINT-DENIJS - NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat,  Zwevegem

 WANNEER: 13.45 u. - 17.00 u.
 INFO: Luc Decuyper (056 645007 of 

luc-decuyper@skynet.be)

DAGSTAPPER: TUSSEN WIND- 
EN WATERMOLENS IN DE 
ZWALMSTREEK - NPW
 WAAR: Carpoolparking,Franklin Roose-

veltlaan, Waregem
 WANNEER: 8.45 u. - 17.30 u.
 INFO: Patrick Vandenbussche  

(056/60 92 28 of  
patrick.vandenbussche2@pandora.
be)

DAG VAN DE TRAGE WEG - NPA
 WAAR: Parking Pompgebouw Bossuit, 

Abdijstraat, Bossuit
 WANNEER: 14.00 u. -  17.00 u.
 INFO: Bart Declercq (dcbart@hotmail.

com)

DAG VAN DE TRAGE WEG - NPK
 WAAR: De Hoge, Bad Godesberglaan 19, 

Kortrijk
 WANNEER: 8.00 u. - 15.00 u.
 INFO: Info@natuurpuntkortrijk.be

PADDESTOELENWANDELING - 
NPDV
 WAAR: Parking Vlaskouter, Vlaskouter, 

Kuurne
 WANNEER: 13.30 u. -  17.00 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of 

di.verhaeghe@telenet.be)

GELEIDE WANDELING 
NATUURRESERVAAT MANDELHOEK 
- NPDB
 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 

6, Ingelmunster
 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 

of info@debuizerd.be)

MAANDAG 19 OKTOBER

WORKSHOP “VAN GROENTE 
TOT SPREAD” DOOR MICHEL 
GONZAGA - VELTH
 WAAR: CC De Schakel - Waregem 
 WANNEER: 19.30 u. - 21.30 u.
 INFO: inschrijven via CC De Schakel  

056 62 13 40

DINSDAG 20 OKTOBER

KRUIDENAZIJNEN EN - SPECERIJEN 
MAKENDAG - VELTW
 WAAR: OC de Cerf , Kerkstraat 1,  

Gullegem 
 WANNEER: 19.30 u. - 21.30 u.
 INFO: Katrien Opsommer  

(bart.katrienvdhop@edpnet.be)

WOENSDAG 21 OKTOBER

PADDENSTOELENTOCHT IN HET 
MERELBOS IN IZEGEM - MYC
 WAAR: Parking van het domein, Reper-

straat, 8700 Izegem 
 WANNEER: 13.30 u. - 16.30 u.
 INFO: Christine Hanssens  

(christine.hanssens@gmail.com)

ZATERDAG 24 OKTOBER 

PLANTENSCHENKBEURS - NPDV
 WAAR: Het Slot, Groene Long Kuurne, 

Oudstrijderslaan 3, Kuurne
 WANNEER: 14.30 u. - 16.00 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of 

di.verhaeghe@telenet.be)

BEHEERWERKEN BRAEBOS, 
PERCEEL ROND POEL - NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat,  Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier  

(056/75 61 39 of  
danny.deceukelier@telenet.be)

ZONDAG 25 OKTOBER 

SNEUKELFIETSTOCHT DAG VAN DE 
TRAGE WEG - NPDV
 WAAR: Parking Kerk St Pieter Kuurne, 

Parkwijk, Kuurne
 WANNEER: 14.00 u. - 18.30 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of 

di.verhaeghe@telenet.be)

ZATERDAG 31 OKTOBER 

MAAIBEHEER - NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat,  Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier  

(056/75 61 39 of  
danny.deceukelier@telenet.be)

ZONDAG 1 NOVEMBER 

NATUURWANDELING AAN 
BERGELEN MET THEMA VOGELS
 WAAR: Natuur-educatief centrum De 

Rand, Rijksweg, 8560 Wevelgem
 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)

WOENSDAG 4 NOVEMBER 

BIJZONDERE PADDENSTOELEN 
ZOEKEN IN HET ARBORETUM IN 
KOEKELARE - MYC
 WAAR: Parking van het domein, Boveker-

kestraat, Koekelare
 WANNEER: 13.30 u. - 16.30 u.
 INFO: Christine Hanssens (christine.hans-

sens@gmail.com)

DONDERDAG 5 NOVEMBER   

HOUT VERBRANDEN EN FIJN STOF 
- VELTZ
 WAAR: Raadzaal van het gemeentepunt 

Zwevegem, Blokkestraat 29 te 
Zwevegem 

 WANNEER: 19u30 u. - 22.00 u.
 INFO: Martin Raepsaet  

(martin.raepsaet@gmail.com)

VRIJDAG 6 NOVEMBER      

BEHEERWERKEN DOMEIN 
LEIEKANT LAUWE - NPDL
 WAAR: Domein de Leiekant, Ingang langs 

de Menenstraat ter hoogte van nr 
150, 

 WANNEER: 14.00 u. - 16.00 u.
 INFO: Rik Libbrecht (056/51.42.56 of 

beheerteam@deleiemeersen.be)

NATUURBEHEERWERKEN 
BERGELEN
 WAAR: Natuur-educatief centrum De 

Rand, Rijksweg, 8560 Wevelgem
 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)

ZATERDAG 7 NOVEMBER      

BEHEERWERKEN: DAALBEEKBOSJE: 
MAAIBEHEER EN SCHEREN HAAG 
- NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat,  Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 

of danny.deceukelier@telenet.be)

VRIJDAG 13 NOVEMBER       

BEHEERWERKEN GROENGEBIED 
NOORDKAAI MENEN - NPDL
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang 

van het domein langs de Noord-
kaai,  Menen 

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of 

jozef.bousse@gmail.com)

ZATERDAG 14 NOVEMBER    

BEHEERWERKEN IN DE GAVERS / 
HET RESERVAAT - NPGS
 WAAR: Parking Zuid, Eikenstraat 131, 

Harelbeke 
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Bart Lemey (0474/51 67 55 of 

bart.lemey@gmail.com) 

BEZOEK AAN NATUURHISTORISCH 
MUSEUM IN BRUSSEL - NPDV
 WAAR: Station Harelbeke, Stationsplein,  

Harelbeke
 WANNEER: 10.00 u. - 16.30 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 of 

di.verhaeghe@telenet.be)

WOENSDAG 18 NOVEMBER  

MICROSCOPIE VAN 
PADDENSTOELEN - MYC
 WAAR: NEC De Steenoven, Schaapsdreef 

29 Kortrijk
 WANNEER: 13.30 u. - 16.30 u.
 INFO: Christine Hanssens  

(christine.hanssens@gmail.com)

VRIJDAG 20 NOVEMBER 

BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE 
- NPDL
 WAAR: Ingang van het domein (langs de 

spoorweg) Vroegere koer Novo-
bloc,  Spoorwegstraat,  Lauwe

 WANNEER: 14.00 u. - 16.00 u.
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of 

jozef.bousse@gmail.com)

ZATERDAG 21 NOVEMBER 

DAG VAN DE NATUUR - NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat,  Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 

of danny.deceukelier@telenet.be)
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DAG VAN DE NATUUR ’T 
SPOORWEGDOMEIN - NPDB
 WAAR: Einde Stationsplein tegen de 

nieuwe brug aan Stationsplein 12,  
Ingelmunster

 WANNEER: 9.00 u. - 11.30 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 

of info@debuizerd.be)

DAG VAN DE NATUUR - NPW
 WAAR: Weymeersch Natuurpunt Ware-

gem, Meersstraat 13, Zulte 
 WANNEER: 9.00 u. - 16.00 u.
 INFO: natuur.waregem@gmail.com

DAG VAN DE NATUUR - WERKEN 
IN EN VOOR DE NATUUR - NPWE
 WAAR: Bankbeekvallei, Daalstraat, 8560 

Gullegem 
 WANNEER: 9.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)

ZONDAG 22 NOVEMBER    

PLANTDAG HET KOEKSKE - NPGS
 WAAR: Ingang Koekske, Oudstrijderslaan, 

Bavikhovestraat,  Zwevegem
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Stef Boone (0485/10 60 25 of 

stef.boone@skynet.be)

DAG VAN DE NATUUR - NPGS & 
STAD HARELBEKE
 WAAR: Ingang Collegebos, Kastanjelaan, 

Harelbeke
 WANNEER: 9.00 u. – 16.00 u.
 INFO: Yves De Bosscher (yves.debos-

scher@harelbeke.be)

DAG VAN DE NATUUR - NPDB
 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 

6, Ingelmunster 
 WANNEER: 9.30 u. - 16.00 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/36 59 55 

of info@debuizerd.be)

ZATERDAG 28 NOVEMBER  

DAG VAN DE NATUUR, 
BEHEERWERKEN - NPDB
 WAAR: Oude Leie reservaat Kuurne, 

Gentsesteenweg 149,  Kortrijk
 WANNEER: 9.00 u. - 13.00 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 

of di.verhaeghe@telenet.be)

WOENSDAG 02 DECEMBER

DOMEIN BERGELEN GULLEGEM 
: EEN BIJZONDERE PLEK VOOR 
PADDENSTOELEN - MYC
 WAAR: Parking Hemelhofweg, Gullegem
 WANNEER: 13.30 u. – 16.30 u.
 INFO: Christine Hanssens (christine.

hanssens@gmail.com)

DONDERDAG 3 DECEMBER

PRAKTIJK BROOD BAKKEN, MET 
EEN GEWEZEN BAKKER - VELTZ
 WAAR: De Groene kouter, Kouterstraat 

80A, 8550 Zwevegem
 WANNEER: 19.30 u. – 22.00 u.
 INFO: mike.vandenbroucke@telenet.be

VRIJDAG 4 DECEMBER

BEHEERWERKEN DOMEIN 
LEIEKANT LAUWE - NPDL
 WAAR: Domein de Leiekant, Ingang langs 

de Menenstraat ter hoogte van nr 
150, Lauwe

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of 

jozef.bousse@gmail.com)

NATUURBEHEERWERKEN 
BERGELEN - NPWE
 WAAR: Natuur-educatief centrum De 

Rand, Rijksweg, 8560 Wevelgem
 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)

VRIJDAG 11 DECEMBER 

BEHEERWERKEN GROENGEBIED 
NOORDKAAI MENEN - NPDL
 WAAR: Groengebied Noordkaai, ingang 

van het domein langs de Noord-
kaai,  Menen

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of 

jozef.bousse@gmail.com)

ZATERDAG 12 DECEMBER 

BEHEERWERKEN IN DE GAVERS - 
NPGS
 WAAR: Parking Oost van de Gavers, 

Meersstraat 25, Harelbeke
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Bart Lemey (0474/51 67 55 of 

bart.lemey@gmail.com)

VOGELEN IN ZEELAND - NPW
 WAAR: Parking joggingpiste, zuiderlaan, 

Waregem
 WANNEER: 6.45 u. - 18.00 u.
 INFO: depodt@scarlet.be

UITWAAIEN AAN ZEE - NPDV
 WAAR: Parking Vlaskouter, Vlaskouter, 

Kuurne
 WANNEER: 9.30 u. - 17.00 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/86 59 09 

of di.verhaeghe@telenet.be)

WINTERWANDELING LE VIVIER - 
NPA
 WAAR: Parking kerkhof Escanaffles, Rue 

du Vivier,  Escanaffles
 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: natuur.avelgem@telenet.be

DINSDAG 15 DECEMBER   

LEZING: DE LEVENDE TUIN 
(ZWEVEGEM) - NPZ
 WAAR: Bibliotheek Zwevegem, Bekaert-

straat 13,  Zwevegem
 WANNEER: 19.30 u. - 21.30 u.
 INFO: Bavo De Clercq (056/75 40 79 of 

bavo.de.clercq@telenet.be)

WOENSDAG 16 DECEMBER   

MICROSCOPIE VAN 
PADDENSTOELEN - MYC
 WAAR: NEC De Steenoven, Schaapsdreef 

29, Kortrijk
 WANNEER: 13.30 u. - 16.30 u.
 INFO: Christine Hanssens (056/21 23 13 

of christine.hanssens@gmail.com)

BEHEERWERKEN BRAMIER LAUWE 
- NPDL
 WAAR: Ingang van het domein (langs de 

spoorweg) Vroegere koer Novo-
bloc, Spoorwegstraat, Lauwe

 WANNEER: 14.00 u. - 16.00 u.
 INFO: Jozef Bousse (0476/47 78 31 of 

jozef.bousse@gmail.com)

ZATERDAG 19 DECEMBER    

BEHEERWERKEN: KOOIGEM 
HAKHOUTBEHEER, 
BRAAMBESTRIJDING - NPZ
 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem 

(Sint-Pietersbrugske), Kraaibos-
straat,  Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/75 61 39 

of danny.deceukelier@telenet.be)

ZONDAG 20 DECEMBER   

DAGUITSTAP: DE BIESBOSCH OP 
ZOEK NAAR DE ZEEAREND - NPGS
 WAAR: Parking Syntra West, Doornikse-

steenweg 220, Kortrijk 
 WANNEER: 8.00 u. - 22.00 u.
 INFO: Patrick De Clercq (0475/ 86 56 

66 of info@fotografiepatrick.be)

HISTORISCHE WANDELING: 
KELTISCHE NEDERZETTINGEN 
IN EN ROND KOOIGEMBOS EN 
GRANVALBOS - NPZ
 WAAR: Kooigem kerk, Kooigemplaats,  

Kooigem
 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Eddy Loosveldt (056/64 50 07 of 

eddy.loosveldt@gmail.com)

WOENSDAG 6 JANUARI    

PADDENSTOELEN ZOEKEN IN DE 
KLEIPUTTEN IN KORTRIJK - MYC
 WAAR: NEC De Steenoven, Schaapsdreef 

29, Kortrijk
 WANNEER: 13.30 u. - 16.30 u.
 INFO: Christine Hanssens (056/21 23 13 

of christine.hanssens@gmail.com)
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MAANDAG 9 NOVEMBER      

CURSUS METEO EN KLIMAAT: DEEL 
1 - NPWE
 WAAR: Cafetaria cultureel centrum 

Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 
Wevelgem

 WANNEER: 19.30 u. - 22.15 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)
INSCHRIJVING: http://bit.ly/cursusmeteo

MAANDAG 23 NOVEMBER 

CURSUS METEO EN KLIMAAT: DEEL 
2 - NPWE
 WAAR: Cafetaria cultureel centrum 

Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 
Wevelgem

 WANNEER: 19.30 u. - 22.15 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/51 43 17 

of kristina@natuurkoepel.be)
INSCHRIJVING: http://bit.ly/cursusmeteo



CONTACTEER ONS

LIDVERENIGINGEN 

COLOFON KLIMOP

LID WORDEN/STEUNEN

THEMATISCHE 
REGIOWERKGROEPEN

MET DE STEUN VAN

SECRETARIAAT
Warande 9, 8501 Heule
 contact Nele Devriendt, Beleids- en verenigingsmedewerker
 e-mail nele@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
 instagram www.instagram.com/natuur.koepel/
 rekeningnr. BE45 7755 7540 1189

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

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

NATUURPUNT DE BUIZERD
Hendrik Debeuf, Bruggestraat 195, Ingelmunster
0474/55 76 70 - hendrik.debeuf@telenet.be

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

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

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

NATUURPUNT KORTRIJK
Trees De Prest, Maandagveld 5, Kortrijk
0485/95 87 60 - cats@telenet.be

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

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

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

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

VELT HARELBEKE-KUURNE-WAREGEM
Robert Schouttetens, Wijdhagestraat 128, 
Harelbeke
056/71 86 12 - robert.schouttetens@telenet.be

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

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

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

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

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

AMFIBIEËNWERKGROEP ‘HYLA’
Mario Manhaeve  
Wijdhagestraat 125, Harelbeke  
0475/36 87 20  - hyla@natuurkoepel.be

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

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

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

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

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

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

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

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

WERKGROEP GEOLOGIE EN 
LANDSCHAP
Erwin Decoene  
G. Gezellestraat 15, Wevelgem
0495/24 88 79 - erwin.d@telenet.be

WERKGROEP TRAGE WEGEN
Secretariaat Natuur.koepel vzw 
Warande 9, Heule
056/36 28 04  
tragewegen@natuurkoepel.be

ZOOGDIERENWERKGROEP
Brecht Demasières 
Kanonstraat 46, Kortrijk 
0496/37 92 80  
zoogdierenwerkgroep@natuurkoepel.be

KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw
30ste jaargang nr 3, oktober - november - 
december 2020

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

REDACTIE
klimop@natuurkoepel.be
Claudine Decocker, Virginie De Coene, Thijs 
Calu, Els Deprez, Emmanuel Desmet, Mira 
Feryn, Yann Feryn, Dirk Libbrecht, Kristina 
Naeyaert, Joke Libbrecht, Maarten Tavernier, 
Nele Devriendt

ARTIKELS
De auteurs dragen de volle verantwoordeli-
jkheid 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’.

NATUUR.KOEPEL VZW
Wie lid is van Natuurpunt is automatisch 
lid van Natuur.koepel en ontvangt Klimop. 
Andere lidverenigingen voorzien een 
combiformule.

NATUURPUNT
Natuurpunt is de vereniging voor natuur 
en landschap in Vlaanderen.

LID WORDEN VAN NATUURPUNT
Stort 30 euro op BE17 2300 0442 3321  
met vermelding ‘nieuw lid’. 
Info op www.natuurpunt.be/lidworden

LID WORDEN VAN VELT
Info op www.velt.nu

LID WORDEN VAN JNM
Info op www.jnm.be

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

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

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

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

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op de 
redactie zijn op 1 december 2020. Het volgende nummer 
verschijnt begin januari 2021. Inzendingen kunnen mogelijk 
ook een plaats krijgen in de nieuwsbrief.

PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Nele Devriendt - nele@natuurkoepel.be

OPLAGE
6250 exemplaren

EINDREDACTIE EN VORMGEVING:
Emmanuel Desmet - emmanuel@natuurkoepel.be
Angélique Vandewiele - info@intruxx.be

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 
nele@natuurkoepel.be

C O LO F O N



Maak het

Verkoopactie van inheemse bomen, 
struiken, fruitbomen en klimplanten

www.maakhetgroener.be
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in Zuid-West-Vlaanderen

VOLKSTUIN
GHELLINCK

2020
Ben je inwoner van Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Wevelgem of Zwevegem?

Dan krijg je eenmalig 5 euro korting van de stad bij je bestelling. Mooi toch!


