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Wie nog geen lid is van Natuurpunt 
en in Wevelgem woont, heeft vast 
en zeker Pieter Bekaert  nog niet 
ontmoet! 
Pieter is in de fleur van zijn leven 
en werd in mum van tijd top 
ledenwerver voor Natuurpunt 
afdeling Wevelgem. Van op 
anderhalve meter weet Pieter 

iedereen te overtuigen om lid te 
worden van onze vereniging.   
Pieter heeft zich vorig jaar ook reeds 
bijzonder ingezet voor de zwaluwen 
in Wevelgem met kunstnesten en 
plankjes. De huiszwaluwen hebben 
dit alvast gesmaakt, ze maakten 
volop gebruik van de kunstnesten. 
Met het zicht op nakende 
pensionering kwam de oude microbe 
van natuurliefhebber in hem boven. 
De coronatijd zorgt ervoor dat hij 
niet naar het buitenland kan om 
natuur te observeren, dus besloot hij 
zich extra nuttig te maken voor de 
natuur in eigen regio. 
Zijn persoonlijke teller staat nu al op 
115 nieuwe leden voor Natuurpunt 
en dit in enkele maanden tijd. Wie 
nog geen lid is van Natuurpunt, is bij 
deze gewaarschuwd! 

  

EVEN VOORSTELLEN
PIETER BEKAERT

KONINGINNEPAGE OP HYACINT
Na jaren vlinderlokkende planten in  
de tuin te zetten, na het zaaien van dille, venkel en 
andere schermbloemige waardplanten, na 
weken rupsen eten geven, na een winter 
geduldig wachten, na weken de poppen 
te controleren om dan vast te stellen 
dat er helaas heel wat geparasiteerd 
waren… hét eurekamoment voor 
natuurfotograaf  Nik Dooms toen 
deze frêle koninginnepage eind april 
uit haar cocon kroop en zich uren 
liet bewonderen voor ze vanop 
zijn hand de wijde wereld in 
vloog.

 ©Nik Dooms

•2

E D I TO R I A A L  

I N H O U D

5 OPSTAPJES
6 BELEID
 CO2-compensaties
8  BELEID 
 Water(wan)beleid
10 NATUUR.KOEPEL
 Legaten - interview met Joost
13  SCHEEF BEKEKEN
 Van houtwaarde 
14 MILIEU EN BEDRIJVEN
 Smappee
16  WILD VAN NATUUR
 Voorjaarsbloeiers
19  UIT DE LITERATUUR
 Goede voorouders, gelukkige nakomelingen
20  NATUUR.KIDS
 Natuurlijk schilderen
21  EIGENWIJS
 Speurneuzen
22  FOTOGRAAF IN BEELD
 Kristof Derie
24  EXPEDITIE NATUURPUNT
 Voorstelling teams
25 VOGELWERKGROEP
 Tuinvogelen voor beginners
26 TRAGE WEGEN
 Nieuwe toekomst voor trage wegen
29 TRAGE WEGEN
 Wandeling
33 ZOOGDIERENWERKGROEP
 Over de bever
36 LANDSCHAP IN BEELD
 Een natje in wintertime
38 BIJENWERKGROEP
 Aziatische hoornaar
40 PADDENSTOELENWERKGROEP
 Paddenstoelen in Polygoonbos
42 PLANTENWERKGROEP
 Stroomafwaarts met de fiets
44 UIT DE VERENIGINGEN
44 Natuurpunt Zwevegem +  
 Tuin van Adem en Eten
46 Natuurpunt De Vlasbek
49 Natuurpunt De Buizerd
50 Natuurpunt Gaverstreke
51 Natuurpunt Wevelgem
55 VELT
57 ACTIVITEITEN
59 COLOFON



21-04-'21 Schoondalbos  
Sint-Baafs-Vijve

19-05-'21 Rekkem

16-06-'21 Waarmaarde- 
Kerkhove

07-07-'21 Otegem

18-08-'21 Preshoekbos  
kant Lauwe

08-09-'21 Kuurne - 
Vlaspark

Na een jaartje pauze, organiseert de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 
opnieuw enkele Natuur-Wonder-Wandelingen in de regio. Verken samen 
met andere natuurliefhebbers de natuur, trage wegen en het landschap en 
ontdek welke soorten je pad kruisen. 

Afspraak vanaf 19.15u,  
de wandeling vertrekt telkens stipt om 19.30u.

Alles zal verlopen conform de coronamaatregelen en indien nodig zullen we 
werken met inschrijvingen. Hou daarom de facebookpagina goed in 

de gaten voor de laatste updates: Facebook.com/NPKoepel 

Wil je graag een uitnodiging per email ontvangen?  
Geef een seintje aan peter.callewaert@skynet.be.

Beste Klimoplezer,

We zijn half  maart en lijken weer vertrokken voor een 
periode met veel te weinig neerslag. De natuur- en 
milieubeweging houdt haar hart vast: zullen beken 
en grachten weer droog staan in mei? De gevolgen 
van de droogte voor het kwetsbare waterleven zijn 
zwaar. Een voorbeeld hiervan zien we aan het aantal 
amfibieën in overzetacties: er zijn sterk dalende trends 
voor het padden- en vooral kikkerleven in poelen en 
sloten. Hetzelfde geldt voor al onze beken: door de 
droogte en minder verdunning van lozingen zien we de 
waterkwaliteit naar beneden gaan.
Watertekort zal de komende jaren één van de 
grote thema’s zijn waar we mee geconfronteerd 
worden. Wie zal het water toebedeeld krijgen? De 
drinkwaterproductie? Landbouw en industrie?   Ook 
de scheepvaart komt in nauwe schoentjes. Door 
regentekort in de zomer daalde de laatste jaren de 
watertoevoer uit grondwater en beken naar de 
rivieren en tegelijk zorgen hogere temperaturen 
voor meer verdamping. Het laagwaterdebiet in de 
Leie daalde de laatste 4 jaar hierdoor op sommige 
momenten tot 70% van het normale peil in de zomer. 
Ondertussen leggen de Fransen in het kader van 
het Seine-Scheldeproject nog een nieuw kanaal aan 
dat ook water zal vragen. Wat dit betekent voor de 
toekomstige aanvoer naar de Leie is nog onbekend. 
De Vlaamse Waterweg ziet nu al de gevolgen: met 
minder water kunnen schepen minder diepgang 
hebben en dus minder vracht transporteren. Daardoor 
is er zelfs grote kans dat de aanpassingen van de Leie 

voor de grotere scheepvaart nooit rendabel zullen zijn.   
Onze knipperlichten staan dus op rood. Toch zien 
we dat de sense of  urgency bij heel wat van onze 
politici nog niet is doorgedrongen. Als er geen 
extra acties worden ondernomen naar een beter 
integraal waterbeleid stevenen we écht af  op grote 
problemen, ook voor de beschikbaarheid van ons 
drinkwater. De voorbije maanden liep er een openbaar 
onderzoek rond de waterplannen van de overheid, de 
“Stroomgebiedbeheerplannen”. We hebben vanuit de 
ruime milieubeweging in Vlaanderen heel veel kritische 
opmerkingen gemaakt, maar ook goeie insteken 
gegeven voor het plan van aanpak. Benieuwd of ze 
daar vanuit de overheid iets gaan mee doen?  
De nieuwe Blue Deal projecten van de Vlaamse 
overheid zijn een positieve trendbreuk, maar de 
waterproblemen zijn zo complex dat we het daarmee 
alleen nooit gaan oplossen. We hebben sowieso 
hiervoor ook meer samenwerking nodig met de 
landbouwsector. 
Nog heel positief  nieuws uit onze regio: dankzij 
aankopen starten een aantal nieuwe natuurprojecten 
in de buurt van de provinciale domeinen van De 
Gavers en Bergelen (+11 ha). Maar vooral ons eigen 
Natuurpunt aankoopproject voor natuurherstel in 
de Leievallei (12,5 ha) in Wevelgem stemt ons blij. 
Steunen jullie ook dit project met een duit in het zakje?  
Alvast een dikke merci aan iedereen die in de 
regio meewerkt aan nieuwe en liefst “natte” 
natuur! 

E D I TO R I A A L  

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER 

NATUUR.KOEPEL VZW

VOORWOORD KLIMOP

Natuur-wonder-wandelingen 2021



We helpen bedrijven die in orde  
willen zijn met de milieuwetgeving.

De passie voor natuur vertaalt zich in  
diverse opdrachten uit de natuursector

 • natuurinrichtingsplannen
 • natuurvisienota’s voor  

landschapsinrichting
 • passende beoordelingen voor  

werken met natuurimpact
 • ontwerp streekeigen groen- 

schermen, natuureducatieve  
borden en teksten

 • MER-deskundige fauna & flora

Milieuconsulent Jan Feryn bvba 
Desselgemstraat 75 | 8540 Deerlijk

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



GENIETERKESPLEK

Ik wil van onze tuin een ‘genieterkesplek’ maken. Voor ons, om te 
genieten van kleine en grote verbluffende uitingen van de seizoenen 
zonder veel te moeten tussenkomen. Voor onze vrienden mensen, 
om hen te laten ervaren hoeveel je kan genieten van de pracht van de 
natuur zonder te zwoegen. Voor onze vrienden dieren, om hen een 
vertrouwde omgeving te bieden met inheemse planten die ze door 
en door kennen zonder al dat zware aanpassingswerk aan uitheemse 
soorten. Voor onze vrienden planten, om hen zo ongestoord mogelijk 
en in hun lievelingsomstandigheden hun wonderbaarlijke ding laten 
doen. Waar ik naartoe wil met onze tuin? Dat is zo klaar als een klontje! 
Hoe ik dat dan moet doen? Dat is voorlopig nog koffiedik kijken... Neus 
in de boeken en op het internet dan maar. Blijkbaar is de toverformule: 
de juiste plant op de juiste plaats. Puzzelen dus!

S H I N R I N - YO K U

Waarschijnlijk rinkelt er niet direct een belletje bij het lezen van deze titel. 
Het Japanse ‘Shinrin-yoku’ of  ‘bosbaden’ is je onderdompelen in een 
bad van natuur. Je ervaart het met al je zintuigen. Observatie, traagheid 
en fantasie zijn hierbij de badparels van je bosbad. Kuier bij je volgende 
lentewandeling eens extra traag in de natuur of  zoek een zacht mosplekje 
in het bos waar je lekker languit kan liggen. Voel de warme zonnestralen 
die door de boomkruinen komen piepen, luister naar het gezang van de 
bosvogels, ruik de zalige humusgeur en bovenal geniet! 

S P E U R E N  I N  D E  N AT U U R

Op een mooie zomerdag toverde ik voor mijn kleinkind Senne het 
kleurrijk geïllustreerde werkboekje ‘Speuren in de natuur’ van Carol 
Watson tevoorschijn in een poging om voor even de digitale stormram 
op het kinderbrein, met zijn Playstation, WIU en TikTok, te counteren. 
We zouden die middag ook de ‘Zomerzoektocht in de Gavers’ 
aanvatten. Te velde kon die Senne maar matig boeien, maar hij speurde 
verwoed naar blaadjes aan kruiden, struiken en takken waarin larven 
en insecten vrolijk baantjes gevreten hadden. Bleek dit een opdracht 
uit Watsons boekje om uit te zoeken welke smulpapen zich er te goed 
aan hadden gedaan. Wat een vreugde in mijn natuurminnend hart dat 
hiermee alvast een gaatje geboord was in Sennes kinderziel, waarin het 
boek hopelijk een zaadje achterliet dat ooit vrucht zal dragen!

ESTELLE 
DELBART  
uit Avelgem 

houdt met al haar 
zintuigen van de 
natuur. Met haar 
gezin vind je ze 
vaak buiten, in 

eigen tuin of  op 
wandel

EMMA  
DEKEYSER

 uit Oostrozebeke, 
laatstejaarstudente 
bio-ingenieur bos- 
en natuurbeheer, 
zot van avontuur. 

Wekelijks terug te 
vinden in één van 
onze mooie Vlaam-
se bossen voor een 
stevige looproute 
en gaat geregeld 
op meerdaagse 

trektocht met haar 
rugzak. 

FABIENNE 
FERFERS  

uit Harelbeke, 
Geboeid en 
bekommerd 

liefhebber van de 
natuur in al haar 
verschijningsvor-
men, van wilde 
tuin tot bos, van 
gevleugeld tot 

rondlopend en al 
jarenlange vrijwil-
liger ‘mooimaker’ 
en milieu-oog van 
de Collegewijk in 

Harelbeke.



EEN BEZOEK AAN DE GROENE 
BIECHTSTOEL
Het was een dag met bar weer. Ik had 8 km verderop 
nog een kleine boodschap te doen. Normaliter 
neem ik de fiets voor dergelijke korte afstand, maar 
gezien het barre weer (en nog andere gemakkelijke 
uitvluchten) legde ik uitzonderlijk het traject met de 
auto af. Bij het naar huis rijden brak de zon door. Eén 
of  andere zonnestraal raakte blijkbaar een gevoelige 
zenuw want mijn ecologisch geweten, bezwaard met 
een schuldgevoel, begon de grijze blubber onder mijn 
schedeldak om te woelen. Om mijn rondtollende 
gevoelens te temperen en het geweten rust te geven, 
besloot ik een groene biechtstoel te raadplegen.
Een familielid, die kortgeleden Nieuw-Zeeland 
had bezocht, leverde me gewillig een adres 
waar je milieuzonden met bosaanplant kon laten 
compenseren. Hij was vol lof  dat zijn financiële 
inbreng de aanplant van enkele hectares bos mogelijk 
maakte. Ik schoof  de digitale biechtstoel binnen 
en er opende zich een prachtig bosrijk vergezicht. 
Er werd me vriendelijk verzocht mijn ecologische 
misstap te beschrijven. Ik prevelde zacht het type 
voertuig, de gebruikte brandstof  (benzine) en 
het aantal gereden kilometers (16 km) op. Uit de 
digitale biechtstoel klonk vreugdevol: “Het is maar 
een kleine ecologische zonde. Je hebt 3,36 kg CO2 
uitgestoten. Dat wordt dus een penitentie van 5 
eurocent. Hiermee zullen we 0,0001 ha (=10m²) bos 
aanplanten.”

Die goedkope en snelle absolutie zinde me wel, 
ik had een pijnlijkere boetedoening verwacht. Ik 
besloot dan maar het gebruik van mijn auto over het 
voorbije jaar te compenseren. Afgelopen jaar legde 
ik in totaal 8000 km af, wat blijkbaar voor 1598 kg 
CO2 zorgde. Voor het luttele bedrag van €27 wordt 
in Peru 0,074 ha (= 740m²) bos aangeplant. Voor 
nog niet de helft van de kostprijs van één enkele 
tankbeurt wordt mijn jaarlijkse CO2-uitstoot met bos 
gecompenseerd! Deze berekening maakt duidelijk dat 
het compenseren van de koolstofuitstoot van een 
auto slechts een kleine meerkost is.

IS HET DAN ZO EENVOUDIG?
De andere kant van de medaille is dat dergelijke 
minieme stijging van de gebruikskosten het 
milieubewustzijn niet zal prikkelen. En dat is meer 
dan nodig, want volgens cijfers uit 2019 van de 
FOD Mobiliteit en Vervoer wordt in 20% van de 
verplaatsingen korter dan 1 km nog steeds de 
auto gebruikt. Zonder een verandering in het 

mobiliteitsgedrag zal het compenseren van CO2-
uitstoot met bosaanplant het klimaatprobleem 
niet oplossen. Uitstoot vermijden dient aan het 
compenseren vooraf  te gaan. Daarnaast zijn er 
enkele misverstanden over de compensaties zelf. 
Eerst en vooral heeft het bos tijd nodig om te 
groeien. Men spreekt daarom van een compensatie-
termijn. Een compensatie-termijn van 20 jaar 
houdt in dat de CO2-uitstoot na minimaal 20 jaar 
gecompenseerd zal zijn. De hoeveelheid CO2-
opname door bossen wordt bovendien schromelijk 
overschat (bomen worden ziek, slechte boomkeuze, 
uitstoot van methaangas in bossen, slecht beheer, 
bosbranden,…). De CO2-emissies van vliegtuigen 
worden dan weer veel te laag geschat. Onderzoek 
wijst namelijk uit dat CO2-uitstoot op 10 km hoogte 
2,7 keer meer broeikaseffect veroorzaakt dan CO2 
die op de grond uitgestoten wordt. 
Ook de CO2-uitstoot die bij het aanmaken van 
kerosine vrij komt, wordt niet in rekening gebracht. 
In sommige projecten wordt geen nieuw bos 
aangeplant, maar wordt bestaand bos tegen houtkap 
beschermd bij wijze van CO2-compensatie. De 
stichting Natuur & Milieu kwam tot de vaststelling 
dat 85% van die projecten geen bewezen effect 
hebben. Het is daarom belangrijk om na te gaan 
of  de projecten gecertificeerd worden door een 
controleorgaan zoals bv. Gold Standard (www.wwf.
nl/kom-in-actie/met-tijd/tips-gedrag/koopgedrag/
keurmerken/gold-standard). 

Veel bosaanplantprojecten falen door een 
onoordeelkundig beheer, het niet betrekken van 
de lokale gemeenschappen in het project of  door 
een onvoldoende inzicht in de plaatselijke sociale, 
politieke en ecologische context. 

↓ Foto Pexels.com
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CO2-COMPENSATIE ONDER 
DE LOEP

 B E L E I D

BERNARD DECOCK



Tropische bossen vormen een groene long voor de hele aardbol. Wie zijn eigen CO2 
uitstoot écht wil compenseren, kan dit wegens de dure grondprijzen in Vlaanderen veel 
voordeliger doen door de aanplant van tropisch bos. Het project van Jurgen Heytens in 

Idiofa in DR Congo, waarbij reeds 2.700 ha werd aangeplant, leent zich hier prima toe. Voor 
€500 wordt er 1 ha bos aangeplant en kan je 10 ton CO2 compenseren. Met Natuur.koepel 

vzw compenseerden wij in 2020 reeds 40 ton. Meer info over project: www.Fajalobi.org. 
Steunen kan ook via fiscaal aftrekbare giften vanaf €40. Stort op rekening van de Koning 

Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 met vermelding 016/1810/00032.

B E L E I D  

Het Global Change Biology Journal beschrijft daarom 
10 regels waaraan een bosaanplantproject moet 
voldoen om succesvol te zijn: 

 1.  Bescherm het bestaande bos

 2.  Betrek de plaatselijke bevolking in het project

 3.  Probeer de biodiversiteit te maximaliseren 
  en zorg dat de aanplant plaatselijk economische 
  en culturele voordelen oplevert

 4.  Ga na of  het gebied geschikt is voor 
  herbebossing 
 5.  Zorg voor een natuurlijke groei van het bos, 
  zodat de beheerskosten beperkt blijven

 6.  Plant de juiste boomsoorten aan zodat  
  de plaatselijke biodiversiteit niet geschaad wordt

 7.  Zorg dat de aanplant klimaatbestendig is

 8.  Leer de plaatselijke bevolking beheer- en  
  onderhoudsplannen maken

 9.  Leer al doende. Begin met een kleine aanplant.  
  Leer de problemen kennen en plant dan grotere 
  stukken aan

10. Zorg dat ook de armsten er financieel  
  baat bij hebben.

BELANG VAN BOS
CO2-compensaties via bosaanplant blijken dus in veel 
gevallen minder efficiënt dan verwacht. Desondanks 
mag het belang van bossen en bebossingsprojecten 
zeker niet onderschat worden. Een bos is namelijk 
meer dan een goedkope CO2-stofzuiger. Bos 
verhindert bodemerosie en woestijnvorming. 
Het buffert water en is dus belangrijk in de 
waterhuishouding van een gebied. Het is een 
ecosysteem vol met bruisend leven. Grote bossen 
temperen het klimaat. Het bos levert voedsel, hout 
en andere natuurlijke materialen. Het zorgt voor 
ontspanning, toerisme en werkgelegenheid. 

CONCLUSIE
Alleen maar compenseren volstaat niet. Laten we ons 
gedrag richten op de grote V’s: Vermelden (uitleggen 
wat het milieueffect is), Vermijden (vermijden nog 
inerte koolstof  in de natuur te brengen), Verschuiven 
(de uitstoot van koolstof  onnodig maken, streven 
naar een klimaatneutrale samenleving), Verschonen 
(alternatieven aanbieden die “schoner” werken), 
Versnellen (we kunnen geen compensatie-termijnen 
meer wachten), Verbinden (iedereen moet zich in het 
verhaal kunnen vinden), Verliefd (de fascinatie voor 
de natuur en de bekommernis om de toekomst van 
de komende generaties).



↑ Vandaag moet alles 

terug op de schop 

voor de heraanleg van 

Geluwebeekbekken. 

© Kristina Naeyaert
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 B E L E I D

HET TRIESTE VERHAAL VAN DE GELUWEBEEK IN MENEN
WATER(WAN)BELEID

De mix van de beschreven problemen 
zorgt al vele jaren voor een periodieke 
overstromingsproblematiek. De provincie legde 
daarom 25 jaar geleden een overstromingsbekken 
aan op de beek. Daarmee kon in de eerste 
jaren de problematiek inderdaad onder controle 
gehouden worden en bovendien ontwikkelde er 
zich spontaan  een mooi natuurgebied met heel wat 
natuurwaarden. Maar de toestand bovenstrooms 
veranderde: er kwam nog meer bebouwing, 
weilanden die voordien als infiltratiezones 
werkten verdwenen en de akkers werden nog 
intensiever gebruikt. Hierdoor stijgt de druk op 
dit overstromingsbekken. De erosie van hogerop 
zorgt voor aanslibbing waardoor de buffercapaciteit 
vermindert. De provinciale waterdienst wil één en 
ander met grote middelen aanpakken: er is een plan 
om het beekwater sneller af  te voeren en met veel 
grondverzet wil men de beekbedding van plaats 

doen veranderen om dan met een quasi volledig 
nieuw uitvergroot  wachtbekken uit te pakken. Men 
heeft deze werken zo omschreven dat men bijna 1 
miljoen euro aan Europese subsidies te pakken kan 
krijgen. De provincie is dan ook niet blij met ons 
volgehouden bezwaar tegen het project. 
Eind november hebben we met Natuur.koepel 
vzw een beroep ingediend bij de Vlaamse minister 
Zuhal Demir tegen de omgevingsvergunning 
voor de heraanleg van het Geluwebeekbekken in 
Menen. Wij hadden reeds eerder in de procedure 
een bezwaar ingediend tegen de aangevraagde 
omgevingsvergunning. Wij reageerden vanuit de 
natuursector vooral omdat men helemaal geen 
rekening houdt met de bestaande natuur die zich 
hier heeft ontwikkeld. De natuurwaarden, die 
in de loop van 20 jaar spontaan zijn ontstaan in 
het bufferbekken, werden nochtans herhaaldelijk 
door de overheid zelf  onderstreept: zo bracht 
de provincie West-Vlaanderen samen met 
Natuurpunt en de stad Wervik 10 jaar geleden 
reeds een educatieve brochure uit rond het 
Geluwe-Reutelbeekpad waarin de natuurwaarden 
duidelijk worden aangegeven. Ook in de Vlaamse 
stroomgebiedbeheerplannen wordt vermeld dat 
het gebied waardevolle natuurwaarden heeft en 
aanliggend is er zelfs een klein, maar wel erkend 
natuurreservaat “Heule en Reutelbeek” in Geluwe.   

DE ESSENTIE VAN ONS BEZWAAR 
IS TWEELEDIG:

Het dossier van de provinciale waterdienst 
bevat nergens een grondige 

natuurinventarisatie. Aangezien het hier gaat 
om een drastische ingreep op de beek zelf  en het 
bestaande bufferbekken, wensen wij dat  
onafhankelijke experten een beoordeling maken. 
Zowel de huidige toestand van de natuurlijke 
vegetatie als de te verwachten effecten op de 
natuurwaarden en het toekomstig beheer moeten 
worden beoordeeld.  
Overigens, vanuit het Agentschap Natuur en 
Bos adviseerde men om de werken aan het 
bekken gefaseerd uit te voeren om de aanwezige 
natuurwaarden te sparen en kans te geven om 

Met Natuur.koepel vzw volgen we al heel lang met argusogen het waterbeleid in het Leiebekken. De waterkwaliteit is er 
dan ook de slechtste van heel Vlaanderen…  
Daar spelen veel zaken in mee en één van de belangrijkste is de intensieve landbouw. Vervuiling door teveel bemesting 
en pesticidegebruik tot vlak bij beken en grachten zijn nog steeds meer regel dan uitzondering. Dit zijn systematische 
overtredingen van de wetgeving waar tot op vandaag niet veel handhaving is. De politiek kijkt ernaar en grijpt niet in. 
Bovendien wordt het alleen maar erger: de watervraag en de vervuiling neemt nog steeds toe, onder meer vanuit de 
intensieve groententeelt. Bij grote droogte wordt het weinige water dat er is, opgepompt. Ook erosie van percelen blijft 
een groot probleem: naast verlies van waardevolle landbouwgrond gaan beken dichtslibben waardoor er meer risico is 
op overstromingen bij zware regenval. De toename van bebouwing in stroomop gelegen zones vergroot het probleem 
doordat het water niet meer kan infiltreren. In West-Vlaanderen kennen ze daar maar één antwoord op: bufferbekkens 
aanleggen. Een goed voorbeeld waar al deze problematieken samenkomen is de Geluwebeek thv Menen.



↓  Infobord over de 

“natuurwaarde” van 

het gebied.
© Kristina Naeyaert
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Ons voorstel: Natuur.koepel vzw meent dat de loop van de Geluwebeek/
Reutelbeek een unieke kans biedt om een natuurlijk waterbergend systeem te 
herwaarderen en maximaal ruimte aan de natuur te geven. De hele loop van 
de Geluwebeek/Reutelbeek is een geselecteerd natuurverbindingsgebied met 
veel ecologische potentie, zoals ook het stroomgebiedbeheerplan stelt. Door 
waterberging en -beheer over de gehele loop van de beek op een integrale 
manier te bekijken, kan wateroverlast vermeden worden en kunnen de groen-
blauwe potenties van de beek ten volle ontwikkeld worden en kan de nu al 
aanwezige sponswerking en natuurwaarde rond het huidige bufferbekken 
gevrijwaard blijven. Dit kan dan ook een pilootproject worden voor integraal 
waterbeheer in de provincie West-Vlaanderen en een voorbeeldproject van wat 
de beleidsvisie van de Blue Deal beoogt. Bij een andere aanpak zijn wij alvast 
vragende partij om hieraan te kunnen meehelpen!

DE ESSENTIE VAN ONS 
BEZWAAR IS TWEELEDIG:

te migreren. Dit wordt geweigerd omdat men 
de Europese subsidies, die gebonden zijn aan 
een tijdslimiet, dan niet meer kan inzetten. Maar 
zeker de overheid moet zich houden aan de 
zorgplicht voor de natuur (cfr art 14 van het 
Decreet Natuurbehoud) en dus aan de verplichting 
om schade aan de natuur zo veel mogelijk te 
vermijden (cfr artikel 16 Decreet Natuurbehoud). 
Een zorgvuldige overheid moet zijn planning en 
uitvoering daarvan laten afhangen en zijn financiële 
middelen in functie daarvan zoeken. Toevallig 
beschikbare projectsubsidies mogen nooit een 
vrijbrief  zijn om deze wettelijke verplichtingen aan 
de kant te zetten. 
Het project wordt voor een deel verantwoord 
door te stellen dat het in de toekomst een beter 
beheer van het bufferbekken zou mogelijk maken, 
ook in functie van natuurwaarden (o.m. voor de 
ontwikkeling en behoud van de rietkragen). Hoewel 
dit op het eerste zicht goed onderbouwd lijkt, 
vragen we ons toch af  in hoeverre dit wel juist 
is. Uit ervaring weten we dat onderhoud van dit 
soort bekkens meestal met grote middelen gebeurt 
via klassieke aannemers waarbij er veel te weinig 
aandacht is voor natuurwaarden. 

Dit project is ook een achterhaalde “end of  
the pipe” aanpak die voorbijgaat aan de 

huidige inzichten rond de noodzaak van integraal 
beekbeheer. Het bufferbekken werd aangelegd in 
1998. Het concept is dus 25 jaar oud. In die tijd zijn 
er veel inzichten gewijzigd. We vinden hier echter 
niets van terug. Twee essentiële problemen worden 
niet aangepakt, zowel bovenstrooms als 
stroomafwaarts van het bufferbekken. De 
belangrijkste reden om het bufferbekken te 
heraanleggen is verlies aan capaciteit door 
aanslibbing. Ongetwijfeld zal het type bekken 
(“online” met herhaald overstromen bij hoge 
waterstand) daar een rol in spelen. Maar de 
belangrijkste oorzaak is natuurlijk de 
erosieproblematiek vanuit het bovenstrooms 
gedeelte van de Reutelbeek/Geluwebeek. Er 
worden maar weinig pogingen gedaan om een beleid 
te ontwikkelen om hieraan te werken, hoewel de 
oplossingen gekend zijn: oeverstroken die bufferend 
werken en vrij blijven van intensief  landbouwgebruik. 
Ondertussen lopen zelfs weer nieuwe 
vergunningaanvragen in Geluwe voor opvullen en 
omzetten van lager gelegen graslanden naar 
intensieve akkers. Zolang er niet voldoende ingezet 
wordt op bufferstroken en behoud van graslanden 
als instrument, is het dweilen met de kraan open en 
zal men verplicht zijn om periodiek de aanslibbing te 
gaan ruimen met telkens zware effecten op de 
natuurwaarden. Zelfs als de heraanleg naar een 
“offline” bekken betekent dat er minder sediment 
zal komen in het bekken, dan zal alleen de 
erosiebelasting van de beek zelf  toenemen en 
vandaar naar de Leie worden afgeleid. Het ene 
beleidsniveau schuift dus de problemen af  naar het 

andere, in deze de Vlaamse Waterweg.  Met andere 
woorden: het is een foute keuze dat de provincie 
zijn middelen en Europese subsidies quasi volledig 
concentreert rond de bufferbekkens en het 
bovenstrooms beleid negeert. Daarmee schakelt 
men zich niet in, in de visie van de Blue Deal, 
integendeel. Er zijn ook mogelijkheden om meer 
natuurlijke waterberging te realiseren bovenstrooms 
ter hoogte van Geluwe. Daarvoor is nu een 
aankoop door de provincie gepland, maar als 
terzelfdertijd ook een vergunning wordt afgegeven 
om een nat naast gelegen weiland om te zetten in 
akker dan geraken we niet echt vooruit. Een laatste 
gegeven is het stroomafwaartse deel van de 
Geluwebeek dat over een belangrijk traject 
ingebuisd is, waardoor er stroomafwaarts het 
bekken opstuwing optreedt in Menen. Hier is een 
beleid nodig dat kijkt of  er meer ruimte voor de 
beek kan gecreëerd worden in de stedelijke 
omgeving.



OVERWEEG JIJ EEN 
SCHENKING OF EEN 
TESTAMENT VOOR DE 
NATUUR?
Meer en meer mensen overwegen een schenking 
aan Natuurpunt of  nemen Natuurpunt op in hun 
testament. Naar aanleiding van het  geplande info-
moment over dit thema op 13 april hadden wij 
een gesprek met Joost Verbeke, contactpersoon 
schenkingen en legaten bij Natuurpunt.

Gebeurt het vaak dat iemand een stuk grond 
schenkt aan Natuurpunt?
Joost:  Jazeker! Veel mensen kochten in de 
gouden jaren ’60 en ’70 een stukje bos ‘op 
den buiten’. Later kregen ze te horen dat 
ze er niet (meer) mochten bouwen of  geen 
stacaravan mochten plaatsen. Intussen is die 
generatie wat ouder. Vaak zijn hun kinderen 
verhuisd naar een andere streek of  niet meer 

geïnteresseerd om er naar toe te gaan. Die kinderen 
overtuigen nu hun ouders om die grond aan 
Natuurpunt te schenken, zodat het voor altijd groen 
blijft. Of  mensen realiseerden op eigen initiatief  
een mooi stuk natuur en willen dat dit op lange 
termijn bewaard wordt. Het aantal schenkingen stijgt 
voortdurend. Nu gaat dat over zo’n 30 per jaar, goed 
voor 10 tot 12 hectare. 

En gebeurt het vaak dat iemand Natuurpunt 
opneemt in zijn of haar testament? 
Joost:  Ja, we krijgen elk jaar meer aanvragen via 
e-mail of  via ons contactformulier op de website.  
Jaarlijks nemen een 100-tal mensen Natuurpunt 
op in hun testament. Ze komen daarvoor bij ons 
aankloppen voor informatie of  nemen rechtstreeks 
contact met hun notaris. 

Wie is die weldoener, die erflater?    
Joost: het zijn praktisch altijd mensen die graag 

wandelen in de natuur, een band hebben met 
onze natuurgebieden en die waardering 
hebben voor het werk van onze vereniging. 
Het zijn vaak  alleenstaanden, maar 
evengoed koppels. Mensen met een 

bescheiden inkomen en een bescheiden 
spaarpot, tot  mensen die veel geld verdiend 

hebben en/of  veel gespaard of  geërfd 
hebben. Zij denken erover na om (een 
deel van) hun vermogen te schenken 
aan hun ideaal. Het is niet toevallig dat 

de  toenemende interesse voor dit thema 
samen valt met het feit dat de welgestelde 
‘baby-boom’-generatie massaal op 
pensioen is gegaan.  

Kandidaat erflaters zijn vaker mensen 
zonder kinderen dan mensen met kinderen. 

Maar dat is zeker niet altijd het geval.  Ik stel vast 
dat er niet langer een maatschappelijk taboe rust op 
de idee om iets van je nalatenschap te schenken aan 
het goede doel dat je waardeert. 
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ONLINE INFOMOMENT 
LEGATEN:

13 april 2021 
14u - via Google Meet

DINSDAG  

13/04

Hoeveel erfenissen krijgt Natuurpunt? 
Joost: De laatste jaren vallen ons een 10-tal 
erfenissen per jaar te beurt. Dat  vertaalt zich in een 
inkomst van een half  tot anderhalf  miljoen euro per 
jaar.

Er komen enkele wetswijzigingen aan in het 
erfrecht. Heeft dat implicaties voor Natuurpunt?    
Joost: Inderdaad, die wijzigingen zijn nog niet 
definitief. Alles wijst erop dat vanaf  de goedkeuring 
het ‘duo-legaat’ niet langer zal kunnen toegepast 
worden. De kans is groot dat testamenten die 
gemaakt zijn volgens het principe van het ‘duo-
legaat’ niet meer kunnen uitgevoerd worden. Zodra 
de wijzigingen definitief  zijn, zullen die mensen 
opnieuw naar de notaris moeten om hun testament 
aan te passen. Wij staan paraat om mensen hierover 
te informeren en te helpen bij het uitwerken van een 
nieuw testament. Wie daarover vragen heeft mag 
mij altijd contacteren! Tijdens het info-moment ga ik 
hier trouwens dieper op in.  
 
De geplande wetswijziging zal er ook voor zorgen 
dat Natuurpunt, vermoedelijk vanaf  1 juli 2021, 
geen belastingen meer moet betalen op schenkingen 
of  erfenissen. Dat zal hopelijk een extra stimulans 
zijn voor kandidaat schenkers of  – erflaters om te 
schenken of  na te laten aan Natuurpunt. 

Moet je per se naar de notaris voor een 
testament?  
Joost: Neen, je kan een testament  perfect 
eigenhandig schrijven en thuis bewaren. Maar 
om zeker te zijn dat het testament niet verloren 
gaat, laat je het best registreren door een notaris. 
Die notaris kan je uiteraard ook helpen met het 
testament zelf. 

Waarom is het nuttig dat kandidaat schenkers of 
kandidaat erflaters naar zo’n info-moment komen?
Joost: Veel mensen lopen rond met het idee om 
ooit eens een testament te maken. Maar ze schuiven 
dat altijd maar voor zich uit. Dat is ook geen 
‘plezant’ project. Zo’n info-moment is dikwijls de 
vonk om daar eens eindelijk werk van te maken. Je 
krijgt daar alle informatie op een rijtje en dan kan je 
aan de slag. Ik kan je, indien gewenst, helpen om je 
wensen op papier te zetten, zodat je met een goed 
dossiertje naar de notaris kan trekken. Die service 
zijn we aan onze leden en sympathisanten verplicht!

Joost Verbeke, T 0477 20 47 27 
contactpersoon schenkingen & legaten   
joost.verbeke@natuurpunt.be



 S C H E E F  B E K E K E N  

Sights Of Nature 
Natuurpunt Optiekshop 

Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01

www.deputter.be

VERREKIJKERS | TELESCOPEN | MICROSCOPEN | ACCESSOIRES

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

OFFICIEEL PARTNER

www.kite-optics.be

LYNX HD+ 
GRENSVERLEGGEND

 
Contacteer  

info@natuurkoepel.be



← Saanengeiten
© Luc Capelle
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Het moet zowat 14 jaar geleden zijn dat ik niet kon 
wachten om van mijn ferme brok grond die mijn tuin 
heet, een oase voor vogels en zoogdieren te maken 
in het omringende boerenland. Als een gek begon ik 
bessendragende struiken en streekeigen bomen in 
de grond te poten.
Want elke groene rakker weet: wie een boom 
plant, heeft niet vergeefs geleefd! Elk stokje met 
of  zonder wortel ging de grond in! Ruimte zat! Na 
een jaar zag het resultaat er echter maar povertjes 
uit: de kopjes van de bonsaiboompjes staken 
amper boven de kruidlaag uit die welig woekerde. 
Bijplanten dus maar: ergens gevonden, gekregen of  
gekocht, maakte niet uit, de grond in! Na vijf  jaar 
aanschouwde ik, zelf  steeds meer naar de grond 
groeiend, dat ik al voorbijgestoken was door mijn 
plantgoed en na tien jaar was elk uitzicht op de 
horizon en het halve luchtruim opgeslorpt door een 
muur van kruinen. De wilgen hadden zich weelderig 
uitgezaaid rond de poel en de boomgaard was 
overwoekerd met elzenscheuten die hen al gauw 
in het nauw dreven. Sommige wilgen en populieren 
waren uitgegroeid tot indrukwekkende reuzen die 
je niet zomaar tussen de soep en de patatten om 
kan zagen als ze te lastig worden. De afstand met 
de akker van de buurboer, die eerst wat te ruim 
leek, begon zienderogen te krimpen. Om zijn dure 
machines niet te beschadigen, kon buurman boer 
niet anders dan een metertje op te schuiven. Eerst 
heb je bomen te weinig en plots heb je er te veel!  

Dus grijpt een mens naar steeds grovere middelen: 
eerst de snoeischaar, dan het zaagje, de boomzaag, 
de kettingzaag en uiteindelijk de hakselaar. Het hout 
wordt opgestookt, maar de berg is groot, dus komt 
er een kookfornuis op brandhout. En van de dunne 
takken en twijgen wordt een houtmijt gemaakt, 
ideaal voor kleine zoogdieren. Eén houtmijt, twee 
houtmijten, drie houtmijten… Waar moet een mens 
heen met al dat hout en gebladerte? Een verloren 
strijd? 
Neen hoor: een milieuvriendelijk 
ontbladeringsmiddel bracht soelaas: de geit! Drie 
Saanengeiten, twee betjes en één bok, werden op 
mijn tuin losgelaten. En dan zelf  maar wandelende 
tak spelen: zo groot mogelijke stukken boom naar 
de geitenweide slepen. Weg overwoekerende 
boomscheutjes, weg overtollige twijgen en 
blaadjes. Alles verdwijnt tussen de kaken van deze 
herkauwende natuurlijke hakselaars. Kilo’s bladeren 
vreet dat trio, zelfs van Klimop! Gras, hooi, brokjes... 
wat ze vroeger aten bij de boer, kan ze gestolen 
worden! Nu begrijp ik dat Afrika zijn bomen aan zijn 
geiten verliest. 
Een stukje Afrika zal het hier wel nooit worden, 
maar eindelijk heb ik gevonden hoe ik me op een 
natuurlijke manier kan verzoenen met het insnoeien 
van bomen en struiken. Deze lente komen er nog 
enkele ontbladeraars bij en wie weet, worden er dan 
wel weer wat bomen bij geplant.…

VAN HOUTWAARDE

LUC CAPELLE



→ Hoofdkwartier Smappee

↓CEO Stefan Grosjean 

© Smappee
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Klimop: Wat doet Smappee precies? 
Delphine: De missie van Smappee is om mensen 
inzicht te laten krijgen in hun energieverbruik, 
uiteraard met als doel om zo zuinig en 
milieuvriendelijk te kunnen werken. We ontwikkelen 
en verkopen toestellen om energiestromen te 
meten en te controleren of  sturen. We opereren 
vanuit Kortrijk om een wereldwijd netwerk te 
bedienen. 

CEO Stefan Grosjean is al heel lang met 
energiemanagement bezig. Hij was in 
een vorig leven oprichter van Energy 
ICT, een bedrijf  dat wereldleider werd in 
energiediensten voor multinationals zoals 
bijvoorbeeld Walmart. Na de verkoop 
hiervan bleef  de passie voor energie en 
dat kreeg vorm in 2012 in de oprichting 
van Smappee. De focus werd verlegd 
van grote bedrijven naar de gewone 
consument. Ook voor kleine verbruikers 
is het immers nodig om zo weinig 
mogelijk energie te verspillen om de 
klimaatuitdaging aan te gaan. Het eerste 
toestel was eenvoudig en liet toe om via 
een app energieverbruik in een woning 
op te volgen. 
Maar energie wordt steeds complexer, 
denk maar aan de introductie van 
zonnepanelen, warmtepompen 

en de elektrische wagen. Daarvoor zijn er 
gesofisticeerdere toestellen nodig. Die bieden 
veel meer mogelijkheden, maar er is wel een 
installateur nodig om die te kunnen plaatsen. Met 
deze toestellen kunnen we ook de zakelijke markt 
aanspreken, kmo’s die een groot aandeel hebben 
in het energieverbruik wereldwijd. Het bewust 
opvolgen van energieverbruik kan daar zorgen voor 
een mooie besparing op de factuur en zo uiteraard 
ook een kleinere impact op het milieu. 
Maar de markt staat niet stil, en de ontwikkelingen 
in zaken als artificiële intelligentie, de groei van 
elektrische mobiliteit,… zorgen ervoor dat we 
blijven innoveren zowel voor de zakelijke als de 
consumentenmarkt. Zo lanceerden we heel recent 
naast een laadpaal voor zakelijk gebruik ook een 
thuislaadpaal voor een elektrische wagen. En 
het gaat nu hard, de voorbije twee jaar stonden 
we telkens op de Trends Gazellen-lijst van snel 
groeiende bedrijven.

Klimop: Wat kan Smappee betekenen voor een 
consument als mezelf, met zonnepanelen en een 
elektrische wagen? 
Delphine: De producten van Smappee kunnen 
ervoor zorgen dat de productie van de PV-panelen 
optimaal gebruikt worden op het moment van 
verbruik. De slimme toestellen werken met 
artificiële intelligentie en ‘leren’ over je gewoontes: 

SMART ENERGY MET 
SMAPPEE

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

MAARTEN TAVERNIER

Wie af en toe langs de E17 op de grens tussen Kortrijk en Harelbeke langs Evolis passeert, zal allicht al eens het 
‘Snowball’-gebouw opgevallen zijn. Het vormt het hoofdkwartier van het innovatieve cleantechbedrijf Smappee. Die naam 
laat wellicht bij het ruime publiek niet direct een belletje rinkelen, maar dat hopen we bij deze te veranderen. Klimop 
sprak met PR-verantwoordelijke Delphine Van Hoecke. Veel vragen stellen was niet nodig. 



←Smappee Infinity 

distribution panel

←Smappee  

dashboard en app
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de momenten van de dag of  van de week waarop 
er een groter verbruik is bijvoorbeeld. Dat wordt 
gecombineerd met lokale weersvoorspellingen om 
zo de elektriciteitsproductie te voorspellen. Op die 
manier kan je je wagen laden, de (vaat)was laten 
draaien,… op het moment dat de zon schijnt en niet 
met stroom die van het net komt en je moet betalen 
aan je energieleverancier. Recentere huishoudelijke 
toestellen zijn op die slimme controle voorzien, 
maar ook voor oudere machines zijn oplossingen 
mogelijk, zoals onder andere een slimme stekker 
tussen stopcontact en toestel. Onze laadpaal voor 
de wagen vermijdt ook dat je installatie overbelast 
raakt door de afname te spreiden. De sturing die 
hiervoor nodig is, past in je zekeringenkast, er is 
daarnaast enkel een bakje aan de muur nodig, 
zonder stopcontact. Alle afzonderlijke modules zijn 
combineerbaar met elkaar en Smappee werkt samen 
met een hele reeks partners die slimme sturingen 
aanbieden. De thermostaat Nest is daarvan wellicht 
de bekendste. Alles kan via smartphone of  tablet 
opgevolgd worden. 
Het hele verhaal met het wegvallen van de 
terugdraaiende teller in Vlaanderen maakt dit soort 
situaties erg actueel. Maar in andere landen heb je 
dan bijvoorbeeld weer verschillende energietarieven 
naargelang het moment van verbruik, die dit soort 
sturing relevant maakt. Zulke zaken zorgen voor een 
wereldwijd groeiende interesse in onze oplossingen.

Klimop: Jullie hoofdkwartier, Snowball, moet 
dus wel een erg energiezuinig gebouw zijn? 
Delphine: ‘Uiteraard, het is zowat het ‘kindje’ 
van onze CEO waarin zijn visie volledig vertaald 
is. Als innovatief  bedrijf, betrokken in Europese 
onderzoeksprojecten, willen we uiteraard voorop 

lopen op dat vlak. Het is ook niet alleen ons 
hoofdkwartier, er is ook een restaurant en 
evenementruimte. We werken met PV-
panelen, batterij-opslag, allerhande intelligente 
sturingen en als neusje van de zalm een 
water- en ijsbuffer die seizoensgebonden 
warmte en koude afgeeft. Dit zorgt ervoor 
dat we een CO2-neutraal gebouw hebben 
dat bij een stroompanne zelfs volledig off-grid 
kan werken. Voor de deur kunnen bijna 50 
elektrische wagens tegelijk laden, uniek in 
België. Ook in de omgeving is er aandacht voor 
aspecten als biodiversiteit, met bijvoorbeeld een 
bloemenweide.

Klimop: Post-Corona lijkt ons dat een 
bedrijfsbezoek waard!

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

Meer info:  
www.smappee.com
De toestellen van Smappee 
worden in Zuid-West-Vlaanderen 
verdeeld door Electro & Light 
Service uit Ledegem. 



↓bosanemonen en wilde  
hyacinten in Bassegembos
© Nik Dooms
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ERIK COOMAN

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

Voorjaarsflora is een term waarmee we de kruidige 
bosflora aanduiden, die in het vroege voorjaar 
tot bloei en later tot zaadzetting komt, nog voor 
het kronendek in het bos zich sluit. Voorbeelden: 
bosanemoon, wilde narcis, gewone vogelmelk, wilde 
hyacint, daslook, gewone salomonszegel. Daarnaast 
dekt de term ook een emotionele lading. Dit is 
natuur op zijn verleidelijkst, met hoge aaibaarheid. Je 
kunt er mensen mee over de streep halen. 

STINZENPLANTEN
Nogal wat voorjaarsbloeiers (sneeuwklokje, krokus, 
narcis, paarse schubwortel, aronskelk, hyacint, …) 
zijn stinzenplanten. De naam komt van het Friese 
"stins". Dat was een stenen gebouw, versterkte 
vesting of  klein kasteeltje. De bewoners van 
stinzen legden een bloementuin aan met planten 
omwille van de sierwaarde of  de geneeskrachtige 
eigenschappen. Als verzamelaars ruilden ze planten, 
en vulden hun collecties aan met soorten uit verre 
streken. Bolgewassen zijn heel geschikt om over 
lange afstanden te transporteren. Die planten houden 
stand, verwilderen tot prachtig bloeiende tapijten 
en breiden zich uit, ook als het landgoed in verval 
is geraakt. Die planten komen in hun verspreiding 
binnen een bepaalde streek vrijwel uitsluitend voor in 
kasteel- en stadsparken, pastorie- en kloostertuinen, 
op stadswallen en andere historische sites. 
Wat in een bepaalde regio een stinzenplant is, 
hoeft dat in een andere niet te zijn. Een voorbeeld: 
in het Bassegembos in Anzegem, een oud 
bosrelict en gesitueerd op leembodem, is de wilde 
hyacint inheems aanwezig. In Nederland en in de 
kasteelparken rond Antwerpen is wilde hyacint wel 
een stinzenplant. Dit is maar een tipje van de sluier. 
Zo heeft elke plant zijn migratieverhaal. Veel is nog 
niet uitgeklaard. Voor meer info kun je bijvoorbeeld 
terecht bij de recente “Basisgids Stinzenplanten” (H. 
Tonckens, 2020).

SCHROEVENDRAAIEN EN  
ANDERE TRUCS
Een beetje voorjaarsplant is goed toegerust om de 
hele cyclus “binnen de tijd” succesvol te doorlopen.

• Zo ontwikkelen de meeste planten zich niet 
alleen seksueel (kruisbestuiving en zaadvorming) 
maar breiden ze zich ook vegetatief  of  klonaal 
uit. Het eerste zorgt ervoor dat er genetisch 
voldoende variatie is en blijft. Het tweede 
heeft als voordeel dat de vegetatieve uitlopers 
helpen overleven in moeilijke omstandigheden 
(droogte, donkerte, etc.), zoals bij dalkruid. 
Enkel vegetatieve uitbreiding maakt kwetsbaar: 
komen er geen nieuwe varianten door 
kruisbestuiving, dan ontstaan gaandeweg 
monoculturen, die zwaar in de problemen 
komen door klimaatstress en ziekten.

• Door reserveorganen kan de plant zich in het 
vroege voorjaar snel ontwikkelen, bloeien en 
tot zaadzetting komen. Bij sneeuwklokje, narcis, 
hyacint, vogelmelk, daslook zijn dat de bollen. 
Bij bosanemoon en gele dovenetel zijn dat de 
ondergrondse wortelstokken. Bij salomonszegel 
zijn die wortelstokken een aaneenrijging van 
knolachtige uitstulpingen, en bij speenkruid zien 
we aan de vorm van de worteltjes (“speentjes”) 
waar het plantje zijn naam vandaan heeft.

• Elke soort ontwikkelt een andere strategie om 
boven de grond uit te komen. Zwaartekracht 
(eigenlijk tegen de zwaartekracht in), licht en 
temperatuur spelen hierbij een rol Als een 
kei de ontwikkeling hindert, dan voelt het 
kiemplantje de hogere temperatuur naast de kei 
en groeit het precies in die richting.

• Een plantje dat zijn kopje (stengeltje en nog 
dichtgevouwen bladeren) boven de grond 
uitsteekt, moet dus kunnen omgaan met 

VOORJAARSBLOEIERS
Voorjaarsbloeiers behoren tot de zaligste lenteverschijnselen. Met de klimaatverandering ontwaken ze vroeger uit hun 
winterslaap. We zien ze in hun glansrol: hoe ze onze bossen aankleden met bloementapijten. Mythische planten. Er is niets 
overdrevens aan dat woord. We laten je ook proeven van enkele Griekse mythes. Die oude Grieken hadden zo hun eigen 
invulling voor het ontstaan van die planten: creationisme avant-la-lettre. 
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hindernissen. Anders is alle energie voor 
niets geweest. Bij hyacint zijn de blaadjes nog 
opgerold in de lengterichting van het stengeltje. 
De blaadjes vormen samen met dat stengeltje 
een soort priem die door dode bladeren 
heen prikt. Eenmaal er doorheen, vouwen de 
bladeren zich open. Ga alvast eens kijken naar 
zo’n pakje samengeklitte bladeren gespietst 
op een hyacint, die zich door zijn groeikracht 
langzaam bevrijdt. 

• Bosanemonen ontwikkelen zich als het ware 
met hun kop tussen hun benen. Om boven de 
grond uit te groeien, rechten ze hun gekromde 
rug en duwen hierdoor het dode bladerdek weg. 

• Salomonszegel doet het nog anders. Hij schroeft 
zich letterlijk door de bladeren. De deelblaadjes 
zien eruit alsof  ze een strijkbeurt nodig hebben.

TWEE VOORJAARSVEDETTEN
BOSANEMOON
De bosanemoon (géén stinzenplant) heeft een vlezige 
horizontale wortelstok. Op regelmatige afstand 
komt daaruit een bloeistengel met drie kransgewijs 
geplaatste samengestelde omwindselblaadjes, 
en meestal één bloem. Bloeit in maart, april. De 
bosanemoon is een drachtplant voor honingbijen en 
solitaire bijen. De aanwezigheid, en zekere in grotere 
vegetaties, wijst op “oud bos”. De frêle bloemen 
produceren zelden levensvatbaar zaad. Het zaad dat 
er toch komt, heeft bovendien de hulp nodig van 
mieren voor transport. Zo komt het zaad op andere, 
geschikte plaatsen terecht. De kleur van de bloem is 
wit, met later een roze, radijskleurige ondertoon. Dat 
zou komen door de koude bosnachten. De bloem 
zelf  sterft vrij snel af; het plantje is nog vrij lang te 
zien. Anemonen worden ook wel eens windbloemen 
genoemd. Nog leuke synoniemen: cruydeken des 
windts, achteromkijkertjes.
Duits: Windröslein, Engels: windflower, Latijn: herba 
venti, en uiteindelijk terug te voeren naar het Griekse 
anemos (wind, geest).

WILDE HYACINT
De hyacint is een winterhard bolgewas met een 
platronde bol die een witte buitenmantel heeft. 
De vlezige bladeren zijn tot twee cm breed. De 
klokvormige bloempjes met zes bloemdekblaadjes 
hangen aan bloemsteeltjes die tijdens de bloei 
neergebogen zijn. Bloeit april, mei. Een zaadje dat 
in de bodem valt, geeft een kiemplantje, is eerst 
wat grasachtig en bloeit nog niet de eerste jaren. 
Hyacinten mogen niet worden gegeten:  
alle delen zijn giftig. 

GRIEKSE MYTHES
Zijn vaak verhalen over goden en mensen. 
Niets menselijks is de goden vreemd. De 
mensen zijn meestal de pineut. Onderstaande 
scheppingsverhaaltjes illustreren tegelijk hoe deze 
planten al ontiegelijk lang tot ons cultureel erfgoed 
behoren.

Anemone was een nimf  die bemind werd door 
Zephyros (god van de westenwind). Zijn jaloerse 
vrouw Flora veranderde de nimf  in een klein 
bloempje, de bosanemoon. Zephyros blijft haar 
echter opzoeken, en dan beweegt ze bij het minste 
zuchtje wind. Toch kunnen beide geliefden niet altijd 
op hun gemak bij elkaar zijn, want Flora houdt het 
zaakje in de gaten en stuurt af  en toe Boreas, de 
noordenwind, op haar af, die dan haar bloemblaadjes 
wegblaast. Anemonen kondigen elk jaar de lente aan 
maar verdwijnen daarna weer snel. Voor de Grieken 
symboliseerden ze dan ook een vergankelijke jeugd 
en een vroege dood.

Hyakinthos was een jonge, knappe Spartaanse prins. 
Hij had een goddelijke minnaar, Apollo. Op een dag 
waren ze zich aan het amuseren met een spelletje 
discuswerpen. Dat zag ook de jaloerse Zephyros 
(alweer hij). Hij was hevig verliefd op Hyakinthos, 
maar had telkens een blauwtje opgelopen. Het was 
de beurt aan Apollo om de discus te werpen. Hij 
deed dat uit alle kracht; de discus werd tot tegen de 
hemel gekatapulteerd, en zoefde dan terug naar de 
aarde. Hyakinthos wou hem blijgezind opvangen, 
maar dat was buiten Zephyros gerekend. Die blies 
de discus uit koers, waardoor hij fataal tegen het 
hoofd van Hyakinthos terechtkwam. Apollo weende 
bittere tranen over de dood van zijn vriendje. Bijna 
had hij zijn eigen onsterfelijkheid opgeheven om 
samen met zijn geliefde de dood in te gaan, maar 
dat voornemen gaf  hij al spoedig op (het waren dus 
krokodillentranen). Hij bedacht toch een mooie, 
troostende uitweg en creëerde uit het bloed van 
Hyakinthos de hyacintbloem. Een blauwe bloem 
zoals we weten, en dat is logisch want Hyakinthos als 
koningskind had blauw bloed. De tranen van Apollo 
markeerden op de bloemkelkjes de jammerklacht, 

, wat "helaas" betekent. Door die tovertruc 
kon Apollo vermijden dat Hades, god van de 
onderwereld, het lichaam van Hyakinthos kwam 
ophalen. Onze "bad guy" Zephyros besefte dat hij 
veel te ver was gegaan, en kreeg spijt van zijn daad. 
Hij wilde iets terugdoen. Zo komt het dat elk jaar, 
als de hyacintjes in volle bloei staan, ze een heerlijk 
subtiele geur verspreiden, die van Hyakinthos. Daar 
zorgt Zephyros voor.
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‘De goede voorouder’ begint met de aanpak 
van ons kortetermijndenken en de ‘dictatuur van 
het nu’ die ons verhinderen om rekening te houden 
met de noden en rechten van de toekomstige 
generaties. Nochtans blijft dat de kernidee van 
het begrip duurzaamheid: ervoor zorgen dat de 
toekomstige generaties ook aan hun basisbehoeften 
kunnen voldoen en menswaardig in een leefbare 
omgeving kunnen leven. Interessant hierbij is hoe 
de auteur de verhouding voorouders - huidige 
generatie - toekomstige generaties visualiseert met 
getallencirkels. Hij kijkt daarbij 50.000 jaar terug in 
het verleden, goed voor zo’n 100 miljard voorbije 
mensenlevens, en tegelijk even ver in de toekomst, 
waarin naar schatting nog 6.750 miljard mensen 
geboren zullen worden. In zekere zin is ieder van 
ons vandaag mee verantwoordelijk voor bijna 900 
ongeboren levens.

In het tweede deel van zijn boek werkt de auteur 
zes manieren van langetermijndenken verder uit. 
Dat gaat over een aantal attitudes van een goede 
voorouder, zoals nederigheid, hoe we herinnerd 
willen worden en rechtvaardigheid over generaties 
heen. Kortom, durven we opnieuw denken en 
handelen zoals de middeleeuwse bouwers van 
kathedralen die wisten dat ze nooit het eindresultaat 
van hun inspanningen zouden aanschouwen? Verder 
schetst de auteur een aantal toekomstdoelen die we 
ons kunnen stellen, oog in oog met de groeiende 
sociale en ecologische uitdagingen. Interessant 
is hoe hij de kolonisatie van andere planeten als 
nooduitgang uit de planetaire crisis stelt tegenover 
de keuze voor een leven binnen de grenzen van 
planeet aarde. We moeten dus niet alleen een 
andere tijdsbeleving cultiveren, maar ook een 
ander besef  van de waarde van onze concrete 
leefomgeving.

Het derde en laatste deel van ‘De goede voorouder’ 
gaat over tijdsrebellen, die de dictatuur van 
het kortetermijndenken verwerpen en kiezen 
voor diepe democratie, ecologische beschaving 
en culturele evolutie. Deep democracy wil de 
toekomstige generaties een stem geven, maar 
daartoe moeten minstens drie obstakels worden 
overwonnen: het politieke kortetermijnbeleid 
dat gevangen zit in verkiezingscycli, de macht van 
belangengroepen en de natiestaten die te klein 
zijn om de hedendaagse mondiale uitdagingen aan 

te pakken. Participatieve democratie geniet de 
voorkeur boven representatieve democratie, maar 
moet ook toekomstige generaties aan het woord 
laten. Dat vereist instituties die de belangen van 
jongeren zonder stemrecht en van de ongeboren 
generaties behartigen, burgerparlementen die 
burgerparticipatie in langetermijnbeleid via loting 
mogelijk maken, juridische mechanismen die voor 
intergenerationele rechtvaardigheid zorgen en 
zelfbesturende stadsstaten die de invloed van 
kortzichtige politieke en economische nationale 
elites inperken. Hier herinnert Krznaric er ons aan 
dat de natiestaat nog maar goed twee eeuwen 
bestaat, terwijl sommige steden al millennia bestaan. 
Dan is er de keuze voor een ecologische beschaving. 
Het alternatief  voor onze eindeloze groei-economie 
is een zgn. regeneratieve economie die cruciale 
omwentelingen vereist: van circulaire economie tot 
rewilding. Zo wordt een ecologisch plafond ingesteld 
op het gangbare economische groeidenken. In 
plaats van statisch natuurbehoud, pleit Krznaric 
voor herintroductie van wilde dieren in de natuur 
die de dynamiek van een ecosysteem herstellen. 
Zo’n ecosystemen slaan meestal veel meer koolstof  
op en zijn een win-win voor het klimaat en de 
natuurlijke rijkdom. Een schoolvoorbeeld is de 
terugkeer van wolven in Yellowstone, het oudste 
natuurpark ter wereld. Een laatste keuze die de 
auteur ons aanbeveelt is die voor een culturele 
evolutie, met toekomstverhalen die tegengif  vormen 
voor het huidige apocalyps-denken, dat echter geen 
echte betrokkenheid op de komende generaties 
voedt. Een verrassend voorbeeld is het geschenk 
dat de literaire wereld de komende generaties 
wil aanbieden. De bekende Canadese schrijfster 
Margaret Atwood schreef  al in 2014 een eerste 
bijdrage voor de bibliotheek van de toekomst. Het 
eindresultaat: honderd boeken, die pas in 2114 
samen zullen gepubliceerd worden. 
Het drukpapier zal afkomstig 
zijn van een bos 
dat onlangs in de 
buurt van Oslo is 
aangeplant.

GOEDE VOOROUDERS, 
GELUKKIGE NAKOMELINGEN

CHRIS DUTRY

De Brits-Australische filosoof Roman Krznaric ontleende de titel van zijn boek, ‘De goede voorouder’ aan Jonas Salk, die 
samen met zijn team in 1955 het eerste veilige en werkende poliovaccin ontwikkelde. Salk wilde geen patent op dat 
vaccin nemen, maar “gewoon behulpzaam zijn voor de mensheid”. Veel later, titelde hij zijn dankwoord bij de ontvangst van 
een belangrijke prijs ‘Zijn we goede voorouders?’. Krznaric herhaalt in deze uitdagende tijden van klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies deze prangende vraag.
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Basisrecept 

• Zet 3 à 4 kleine potjes klaar.
• Neem een grote mengkom en meng er  

de volgende ingrediënten in:
 • 150 g bloem
 • 150 ml koud water
 • 200 ml warm water
 • 2,5 eetlepel zout
• Klop alles goed door, zodat er geen klontertjes 

overblijven. Verdeel dit mengsel over je potjes.

 (bron: http://natuurmonumenten.nl )

Kleurtjes 
Tijd voor kleur: voeg aan elk potje een 
natuurlijke kleurstof toe. Bijvoorbeeld:

•  Zwart: houtskool. Niet meteen in huis? Laat je 
assistent een kurk uit een wijnfles zwart blakeren 
met een aansteker, en schraap het zwarte spul in 
je potje.

•  Geel: kurkuma en een eigeel
• Rood: sap van vlierbessen of   

rode biet
•  Groen: spinaziesap (door gekookte/gestoofde 

blaadjes uit te wringen)
•  Blauw/paars: rode kool (check maar eens  

het water als je rode kool kookt)
•  Bruin: koffie 

Gebruik je mengsels om bijvoorbeeld  
deze mooie vlinder na te schilderen!  
Het is immers terug bijna vlindertijd…  
Veel succes!

JOKE LIBBRECHT

Voor wie tijdens de lockdownmaanden nog niet letterlijk alles heeft geprobeerd om zich 
bezig te houden: 
Met de voorraad in de keukenkast kom je al een heel eind, en je kan het nog duurzamer maken door 
voedselrestjes te gebruiken. Onze lay-outster Angélique helpt je op weg met onderstaande tips, waar je je 
creatieve zieltje volledig op kunt loslaten.  
Of  je je schildersessie al dan niet aankondigt aan je familieleden, laat ik aan jullie jeugdige wijsheid over.  
Maar toch een tip, omdat ik het niet kan laten: spaar alvast een voorraadje oude kranten op. De 
parketvloer, nieuwe eettafel of  zenuwen van je moeder zullen je dankbaar zijn.

Natuurlijk schilderen



↓ beeld pexels.com
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Er zijn veel dingen die ik graag zou willen kunnen. 
Beter tennissen, een driegangenmenu koken zonder 
stress, vroegmiddeleeuwse handschriften ontcijferen 
(hoezo, niet iedereen wil dat?). En: minstens een 
halfdegelijke plantenkenner worden. Maar omdat 
een mens maar één hoofd heeft, 24 uren in een dag 
en kleuters rond de enkels, moeten de meeste van 
die plannen nog een tijdje in de koelkast.

Blijkt nu dat geduld en eigenwijzen vaak niet 
samengaan, althans wat de plantenkennis betreft.  
Een tijdje terug bevond ik me toch in de Groene 
Long van Kuurne, coronaproof  naast een èchte 
kenner, voor een mini-gidsbeurt. De bedoeling? 
Speuren naar medicinale planten ‘van bie oes’. De 
aanleiding? Mijn jaarlijkse traditie van hardnekkige 
winterhanden, ook iets waarmee ik niet veel geduld 
meer over heb. Veel valt er niet tegen te doen, maar 
omdat vier maanden mijn vingers niet gebruiken 
geen optie is, waagde ik mijn kans in plantenland. 
Intussen heb ik een goede band opgebouwd met 
gedroogde eenstijlige meidoorn en honingklaver. 
Instant wondermiddelen waren dat niet - losse 
kruiden werken nu eenmaal gezapiger dan hun 
chemische neven en nichten - maar verlichten 
deden ze vast en zeker. Bijkomend effect: mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt, en ik begon me af  te 
vragen welk nuttigs er zich zoal recht onder onze 
neus bevindt, als we maar met de juiste ogen weten 
te kijken. 

Daarvoor had ik dus andermans ogen ingeschakeld. 
Anders was ik met stellige zekerheid gewoon 
voorbijgelopen aan diezelfde meidoorn van in mijn 
theetjes, die pal voor mijn neus aan het Slot van 
de Groene Long staat. De onopvallende smalle 
weegbree had ik op mijn alleentje al helemaal 
niet gezien, laat staan dat ik had geweten dat dit 
goed is tegen hoest. Na een kwartier was ik al 
een pak informatie rijker, ook al was het toen nog 
geen topmoment (lees: elfstedentochtkoud) om 
veel soorten te spotten. Ongetwijfeld zult u in de 

maanden na het verschijnen van deze Klimop meer 
succes hebben. Maar toch: rozenbottel, jeneverbes, 
brandnetel, wilg, eik, berk, linde, hazelaar, vlier,… 
Stuk voor stuk hebben ze hun eigen heilzame 
eigenschappen. Ik knikte flink en probeerde alles 
te registreren, en het was effectief  alsof  ik voor 
het eerst ècht zag wat daar allemaal groeit. U wist 
misschien dat salicylzuur uit wilgen ook in aspirines 
zit, maar wist u ook dat geel nagelkruid van pas 
komt tegen tandvleesontsteking, dat de besjes van 
de Gelderse roos een, nou ja, strontgeur hebben, en 
dat ezels klimop knabbelen om van darmparasieten 
af  te geraken? Het is graag gedaan.

Uiteindelijk heb ik ook zelf  iets herkend: rozemarijn 
en citroenmelisse. Geen punten gescoord, helaas, 
want die zijn niet inheems en staan tussen de 
aangeplante kruidenbedjes in het natuurgebied. 
Desondanks doen ze het wel prima in mijn keuken 
(citroenmelissepesto!) en/of  badkamer (etherische 
rozemarijnolie!).

Als u zelf  gaat speuren zonder kenners-ogen en 
zonder mogelijkheid om die in te huren, dan komt 
een papieren plantengids goed van pas. Zelfs in eigen 
tuin valt er veel te ontdekken en te experimenteren: 
waarom niet eens de paardenbloemen laten staan 
de komende weken? De jonge blaadjes en bloemen 
doen het goed in een salade, en maag en galblaas 
varen er wel bij. Misschien enkel 
twee keer nadenken bij 
loslopende huisdieren 
(hond / kat / kip / 
kleuter / andere: 
schrappen wat 
niet past). Laat 
me weten of 
het gesmaakt 
heeft.

SPEURNEUZEN

JOKE LIBBRECHT

HEEFT U ECHT DE SMAAK TE PAKKEN?

Zondag 6 juni 2021, 9.00 u (tot 11.00/12.00 u):  
Kruiden en hun geneeskracht in de Gavers i.s.m.  
Natuurpunt Gaverstreke (Zie activiteitenkalender)

Hoe kunnen we wilde planten gebruiken in ons dagelijkse leven? We leren ze 
kennen in al hun facetten: geneeskracht, in lichaamsverzorging, als voedsel... 
Op de boeiende wandeling  horen we de  verhalen van een herboriste.
Afspraak: Parking Zuid, Eikenstraat 131 Harelbeke

Gids Els Pouseele: belisama@telenet.be



De interesse van Kristof  voor vogels werd aangewakkerd door het opmerkelijke broedgeval van 
een koppel bijeneters op een bouwwerf  in Harelbeke, enkele jaren geleden. Daarna begint hij zijn 
waarnemingen ook te registreren op waarnemingen.be en koppelt er mooie zelfgenomen foto’s aan. 
Wat fotografie betreft, is hij een autodidact. Hij woont met zijn gezin vlak bij de Gavers waar hij een 
uitgelezen omgeving vindt om zijn hobby uit te oefenen.

FOTOGRAAF IN BEELD
KRISTOF DERIE

KOE MET REIGER

Deze koereiger werd 
gefotografeerd in de omgeving 
van Bavikhove/Hulste. Deze 
kleine witte reiger met gele snavel 
vertoeft graag in de buurt van 
koeien en schapen. Hij jaagt er op 
insecten, kikkers en ander klein 
gedierte. 
Een tip voor de aandachtige kijker: 
zoek de vlieg die de koereiger 
probeert te verschalken!

RAZENDSNELLE JAGER 

Rond eind april, kijkt Kristof  steeds uit naar de 
terugkeer van de boomvalken in de Gavers die hij 
met veel geduld en aandacht fotografeert. 
Boomvalken zijn echte luchtacrobaten die eens 
ze een libel in het vizier krijgen, deze razendsnel 
ontdoen van vleugels. Ze peuzelen het insect nog 
op tijdens de vlucht.



REINAERT IN DE 
GAVERS

Of dit jonge vosje ook zo’n vrolijke 
anarchist is als zijn middeleeuwse 

voorganger valt te betwijfelen. Dit welpje 
toonde zicht vlug voor een fotoshoot en 
zocht dan opnieuw de veiligheid van het 

struikgewas.

DRUK IN DE WEER

Dit mannetje blauwborst, gefotografeerd 
langs de Oude Schelde in Outrijve, heeft 

een blauwe borst met een witte vlek 
(ster) en wordt dan ook de witgesterde 

blauwborst genoemd. Het vrouwtje is 
eerder bruinig en bij haar ontbreekt deze 
opvallende tekening. Beide ouders waren 
hier druk in de weer om voedsel bijeen te 

zoeken voor de drie hongerige jongen. 
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→De straffe trappers

→De scheldecrossers

DE STRAFFE TRAPPERS VOOR DE 
VAARTTALUDS IN ZWEVEGEM
Lieven, Gunther, Roeland en Steven gaan de 
uitdaging aan. De voorbije jaren hadden we de 
Straffe Stappers, maar dit jaar gaan deze Straffe 
Trappers 260 km fietsen voor de Vaarttaluds in 
Zwevegem. Teamcoach Els zorgt ervoor dat ze niets 
tekort komen. Ze fietsen de Zuid-Vlaanderenroute: 
ze starten in de Bourgoyen in Gent en rijden 
zuidwaarts doorheen de Vlaamse Ardennen richting 
Zoniënwoud. De tweede dag fietsen ze door het 
Hageland en Haspengouw richting Diepenbeek.
De Vaarttaluds van Zwevegem, met de dagzomende 
kalkrijke klei en vele kwelzones zijn de ideale 
biotoop voor bewoners van kalkrijk grasland met 
o.a. een tiental soorten orchideeën, zeldzame 
wasplaten (paddenstoelen), warmteminnende 
spinnen, diverse soorten insecten, uilen, roofvogels, 
roodborsttapuit, hazelworm, enz. De Vaarttaluds 
herbergen minstens 18 bedreigde soorten (rode 
lijstsoorten). De Vaarttaluds liggen in VEN-gebied en 
zijn Europees Habitatrichtlijngebied.
Voor dit gebied gaan onze Straffe Trappers fietsen, 
daarvoor moeten ze minstens €1.500 verzamelen, 
helpen jullie mee?  

DE SCHELDECROSSERS VOOR DE 
SCHELDEMEERSEN EN LE VIVIER
Op 26-27 juni stappen de Scheldecrossers (Koen, 
Martine, Lucia, Ann en Dirk) twee maal 30 km door 
een aantal prachtige natuurgebieden in Antwerpen 
en Limburg. Weer of  geen weer. Het doel is 
geld in te zamelen voor aankoop en beheer van 
schitterende natuur in de Scheldevallei in Avelgem. 
Ook de wandelpaden, die zo intens gebruikt werden 
het laatste jaar, krijgen een opknapbeurt!
De natuurgebieden waar de Scheldecrossers  
voor uit hun schelp kruipen zijn de West-
Vlaamse Scheldemeersen te Avelgem en Le 
Vivier te Escanaffles (Celles) in de nabije buurt 
maar over de taalgrens. Beide omvatten vooral 
natte, soortrijke graslanden en in het geval van 
de Scheldemeersen ook een aantal afgesneden 
Schelde-armen die prachtige stilstaande waters 
vormen. Het beheer bestaat vooral uit (half )
jaarlijkse maaibeurten en periodiek onderhoud 
van kleine landschapselementen zoals knotwilgen, 
oeverhakhout... In Le Vivier komt er ook nog de 
omvorming van een populierenruigte naar grasland 
bij. Het grote valleigebied is ontsloten via een 
aantal wandelpaden, door onze lokale vereniging 
opgericht en onderhouden. Nog een woordje van 
de Scheldecrossers: “Wij zijn Natuurpunters uit 
Avelgem en omstreken en willen hiervoor minstens 
1.500 euro inzamelen. Eén dezer houden we een 
brainstorm om aan fondsenwerving te doen, wat 
gezien de corona-tijden, een behoorlijke uitdaging 
is. In tussentijd zorgen we dat onze wandelschoenen 
ingelopen zijn! We kijken uit naar dit unieke 
Limburgse tripje, want voor ons van de Westfluten is 
dat een veraf  gelegen land!” 

EXPEDITIE NATUURPUNT: 
TEAMS UIT ZUID-WEST-
VLAANDEREN

Steun de scheldecrossers via 
expeditie.natuurpunt.be/
project/29519

Steun de straffe trappers via 
expeditie.natuurpunt.be/project/29475

 E X P E D I T I E  N AT U U R P U N T
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TUINVOGELEN VOOR 
BEGINNERS

Tijd voor wat hulp! Wil je bij je de volgende 
tuinaperitief  in je coronabubbel indruk maken, doe 
dan even mee met deze top-8 van tuinbezoekers 
die je er vocaal gemakkelijk uit kunt halen! Kies 
een mooie ochtend uit en ga in de tuin zitten, zorg 
ervoor dat stoorzenders ver weg zijn. Sluit de 
ogen…
“Sabine, Sabine, Sabine! ‘k zit ier, ‘k zit ier, ‘k zit ier! 
Bij Tuur! Bij Tuur!” we horen de zanglijster. Luid en 
duidelijk. Een leuke gimmick waarmee je bij je gasten 
zult scoren: vervang Sabine en Tuur door hun namen 
en je zult zien: het werkt! Zolang je het maar een 
paar keer repetitief  zegt, want dit is typisch voor de 
zang van de zanglijster. 
Minstens even luid als het zingen van de zanglijster 
is het gezang van de winterkoning: helder, erg 
melodieus, soms repetitief, maar dan plots en altijd 
zit er een mitrailleur in: “TRRRRRRRRRRRR!”, 
waarna hij weer vrolijk verder gaat. Ongelooflijk dat 
dit volume uit zo’n klein lijfje komt.
Onmiskenbaar is het melancholische ietwat 
exotische liedje van de merel. Echt missen kun je 
hem niet, want deze zwarte troubadour zingt net 
zoals de zanglijster graag vanop een opvallende plek. 
Voor een merelconcert moet je bij voorkeur vroeg 
uit de veren, want deze vogel zingt al ruim voor 
zonsopgang. Ook na zonsondergang blijft hij nog een 
tijdje doorgaan: een goeie kanshebber dus voor een 
mooie lenteavond op het terras.
Nog een typische voorjaarsgast, de moeilijkste 
onder alle kleine bruine ambetante tuinvogeltjes 
als het om visuele determinatie gaat: de tjiftjaf ! Die 
zegt godzijdank gewoon “tjiftjaf ”, maar het kan ook 
“tjaftjif ” zijn of  “tjiftjiftjiftjaf ” of  “tjaftjiftjaftjiftjiftjaf ” 
enz. En hij doet het, ellenlang, als een metronoom. 
In de categorie “wij zijn geel, blauw en wit” hebben 
we twee broertjes: de pimpelmees en de koolmees. 
Iedereen weet dat deze erg gemakkelijk uit elkaar 
te houden zijn (zwarte muts versus blauwe muts), 
alleen: ze zitten nooit stil! “Tsietsietsuuu tsietsietsuuu 
tsietsietsuuu” of  “diedu diedu diedu diedu” 
Koolmees! “Tsietsietru-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u”. 
Pimpelmees! Zeggen fonetische omschrijvingen je 
weinig, denk er dan even het timbre bij: koolmees 

klinkt als een versneld alarm dat afgaat van een 
brandweerauto. Pimpelmees klinkt dan weer als een 
ringtone van een smartphone. 
“Ik heb een uil gehoord in de tuin, want hij zei: 
hoehoe-hoe, hoehoe-hoe.” Helaas, geen bosuil – die 
van de griezelfilms dus – maar Turkse tortels. Alom 
tegenwoordig in onze tuinen. Winter, zomer, herfst 
of  lente: de Turkse tortels kunnen het hele jaar door 
broeden. 

De volgende krijg je niet zo 
gemakkelijk te zien:  
de heggenmus. Zit in 
vrijwel alle tuinen, maar 
houdt zich graag op 
de achtergrond. In een 
heg dus, zoals zijn naam 
het zegt: een mus met 
een muisgrijs kopje. Maar o 
wat zingt hij mooi: een vrolijk 
riedeltje van een paar seconden 
dat hij steeds herhaalt. Wil je 
het geluid visualiseren, denk 
dan aan een omafiets met een 
doorroeste ketting die aan komt 
rijden en beeld je in dat je oma 
aan de epo zit, drie keer zo snel 
kan fietsen en af  toe de benen 
stilhoudt.
Alles herkend? Dan mag je nu 
weer de ogen openen en genieten 
van dat moment waarop iemand jou 
in je tuin vraagt: “Wat is dat?” 
en jij – zonder te kijken – kunt 
zeggen…

Stel je voor: je zit met je partner wat te chillaxen in de tuin en plots roept zij: “Kijk, een klein bruin vogeltje! Wat is dat?” 
Razendsnel grijp je naar je verrekijker - althans dat dacht je - want als je je target eindelijk scherp in beeld hebt, zie je net 
nog een silhouet over de haag wippen of de glimp van een staart tussen de bladeren verdwijnen. Herkenbaar? Kleine bruine 
vogeltjes… de nachtmerrie van elke ornitholoog die tevergeefs iet of wat indruk wil maken op zijn omgeving. De beste 
manier om zangvogels te herkennen, is niet kijken, maar gewoon luisteren. En soms maken ze het ons echt gemakkelijk, 
die vogels: de kluut zegt gewoon kluut, de kraai krijst kraai, de kauw iets als kauw en de koekoek uiteraard koekoek. Als 
je het nu hoort donderen in Keulen, dan is dit artikel iets voor jou. De lente barst uit haar voegen, het groen in onze tuinen 
sluit weer aan een razendsnel tempo het bladerdek en ze zitten er weer: de kleine bruine vogeltjes, fluitend, roepend, terwijl 
je partner vraagt… Juist!
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TRAGE WEGEN ZIJN 
GEMEENTEWEGEN
Alle openbare wegen in beheer van de gemeente, 
inclusief  ‘trage wegen’ vallen voortaan onder 
hetzelfde juridisch statuut. Alle gemeentelijke wegen 
en buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 
1841 op de buurtwegen die bestaan op 1 september 
2019 (Atlas der Buurtwegen) zijn gemeentewegen 
(art.85). Dit juridisch statuut is bovendien van 
toepassing op elke gemeenteweg, onafhankelijk van 
de eigenaar van de wegbedding. De bedding van een 
trage weg kan dus op private eigendom lopen of  kan 
eigendom van de overheid zijn. Het gekende bordje 
‘Privaat’ kan dus misleidend zijn wanneer het de 
bedoeling heeft je de toegang te ontraden. 
Gemeentewegen kunnen enkel ontstaan, 
gewijzigd of  tenietgaan door een uitdrukkelijke 
gemeenteraadsbeslissing. Trage wegen kunnen dus 
niet meer ‘verdwijnen’ door onrechtmatig optreden 
van een particulier of  langdurig niet-gebruik. 
Verjaring inroepen kan dus niet meer. Niet (meer) 
zichtbare paden blijven legaal bestaan. Nieuw 
ontstane paden kunnen na 30 jaar publiek gebruik 
door de gemeenteraad geofficialiseerd worden. 

DOEL EN PRINCIPES
De doelstelling van het gemeentewegendecreet 
(GWD) is een veilig en leesbaar lokaal wegennet 
met bijzondere aandacht voor herwaardering en 
verbetering van een fijnmazig netwerk van wegen 
voor zachte mobiliteit (art.4). Om dit te bereiken 
bepaalt het GWD vijf  duidelijke principes die 
gelden bij beslissingen inzake wijzigingen aan het 
gemeentelijke wegennet (art.3): 

 Ingrepen moeten ten dienste staan van het 
algemeen belang. Wijzigingen die daarmee in strijd 
zijn, behoren niet tot de mogelijkheden.
  

 Een wijziging, verplaatsing of  opheffing van een 
gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die 
afdoende gemotiveerd moet worden. Hierbij wordt 
het principe van de ‘Ladder van Lansink’ gevolgd: 
‘behoud’ geniet de voorkeur, indien het behoud 
niet wenselijk of  realistisch is, geldt dat ‘verplaatsing’ 
voorrang heeft op ‘opheffing’. Er moet steeds 
uitdrukkelijk verduidelijkt worden om welke reden 
niet geopteerd wordt voor een ‘nulalternatief ’ 
(behoud van het bestaande wegtracé). 

 De verkeersveiligheid en de ontsluiting van 
aangrenzende percelen worden steeds in acht 
genomen. 

 Ingrepen worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief. Er dient 
vermeden te worden dat de ene gemeente op haar 
grondgebied onoordeelkundig beslist tot wijziging of  
opheffing van een gemeenteweg die doorloopt op 
de buurgemeente. 

 Ingrepen moeten worden beoordeeld in functie 
van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij 
moet acht geslagen worden op de potentiële 
behoefte van de toekomstige generaties. Zo is het 
mogelijk dat een gemeenteweg zonder actuele 
functie op termijn nog een rol kan spelen. ‘Bezint 
eer ge begint’ dus. 

COMMUNICERENDE VATEN  
VAN MOBILITEIT
De belangrijkste uitdaging op het vlak van 
gemeentewegen betreft de verhouding tussen 
het wegennet voor voertuigenverkeer enerzijds 
en het netwerk gericht op niet-gemotoriseerde 
verplaatsingen anderzijds. Dat laatste dient 
uitgebreid en versterkt te worden t.a.v. het 
autowegennetwerk. Het gaat wel degelijk om een 
omkering van het overwicht. Aanpassingen van het 
gemeentelijke wegennet dienen volgens artikel 3 
van het GWD ‘in het bijzonder om aan de huidige 
en toekomstige behoeften van zachte mobiliteit 
te voldoen’. Ook de term ‘herwaardering’ in 

NIEUWE TOEKOMST  
VOOR TRAGE WEGEN

↑ alle buurtwegen  

blijven bestaan...

Sinds 1 september 2019 is in Vlaanderen het nieuw Decreet Gemeentewegen van kracht. Er zijn nieuwe regels voor 
gemeentewegen, hun aanleg, wijziging, beheer, handhaving, enz. Het lokale beleid moet bijdragen aan een veilig wegennet 
en een fijnmazig netwerk van trage wegen. Steden en gemeenten krijgen meer instrumenten en autonomie om deze 
doelstellingen te realiseren. Een nieuw decreet gemeentewegen moet dus een nieuwe visie geven op mobiliteit! BART DE CLERCQ  

& JEAN-PIERRE  
CHRISTIAENS
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hetzelfde artikel wijst op een kentering, waarbij het 
autoverkeer zijn geprivilegieerde positie verliest en 
het gefragmenteerde netwerk van trage wegen zich 
kan herstellen. 

Het decreet zet de gemeente er toe aan een 
beleidskader te voorzien volgens een bepaalde 
procedure (art. 6) waarbij een traag netwerk 
de hoeksteen vormt. Die gewenste trage 
wegenstructuur moet worden opgevat als een wens- 
of  toekomstbeeld voor een robuust, kwalitatief  en 
aangesterkt gemeentelijk fijnmazig traag netwerk. 
Dit wensbeeld veronderstelt een hertekening van de 
algemene verkeerssituatie en de publieke ruimte. Dit 
resulteert o.a. in het herwaarderen van in onbruik 
geraakte trage wegen. Concrete actieplannen 
moeten de uitvoering aansturen. 

VAN WEGENREGISTER TOT 
HANDHAVING
Elke gemeente is verplicht een gemeentelijk 
wegenregister op te maken, te actualiseren en 
ter inzage te leggen volgens de bepalingen van 
dit decreet (art.37§2). De rooilijnplannen die de 
gemeenten dienen op te maken worden voor 
iedereen digitaal toegankelijk op één platform. 
Daarna is de gemeente belast met het beheer 
van de gemeentewegen en het vrijwaren van de 
publieke doorgang over de volledige breedte van de 
gemeenteweg (art.34§1). Ook bij de uitzonderlijke 
verplaatsing van een pad geldt dat het bestaande 
tracé openblijft voor het publiek totdat het nieuwe 
tracé geopend wordt. 
Gezien de Atlas der Buurtwegen het uitgangspunt 
is van het wegenregister is het ‘niets doen’ met 
ontoegankelijk geraakte paden niet langer een 
optie. Naast het feit dat de gemeente zelf  de plicht 
tot onderhoud heeft, handelt het hele hoofdstuk 6 
daarom over handhaving. Het decreet voorziet dan 
ook een handhavingstelsel waarbij de gemeente 

actief  dient in te grijpen bij het onwettig aantasten, 
beschadigen of  belemmeren van gemeentewegen, 
ongeacht de eigenaar: verbodsbepalingen, 
bestraffing, last tot herstel, boetes, bestuursdwang 
met herstel op kosten van de overtreder,… 

INITIATIEF, INSPRAAK EN BEROEP
Ben je als burger of  vereniging van oordeel 
dat de gemeente hierbij in gebreke blijft? Het 
GWD voorziet verzoekschriften waarmee je 
besluitvormingsprocedures zelf  kan uitlokken 
(art. 35 en 42). Hiermee wordt de gemeente tot 
een besluit gedwongen. Bij de opmaak van een 
gemeentelijk beleidskader en daaropvolgende 
actieplannen wordt een participatietraject en 
openbaar onderzoek voorzien. De GECORO 
(gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening) wordt steeds om advies gevraagd. Tegen 
het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling 
van het gemeentelijk rooiplan of  de opheffing 
van een gemeenteweg kan je een georganiseerd 
administratief  beroep instellen bij de Vlaamse 
regering (art.24). 

KLIMAATBESTENDIG EN 
NATUURRIJK LANDSCHAP
Het versterken van het trage wegennet is ook een 
uitgelezen kans om vergroening en klimaatambities 
waar te maken. Goed gekozen vegetatie op de 
bermen verhoogt de biodiversiteit en gaat erosie 
tegen. Groene verbindingen dienen als buffer tegen 
hittestress en rijgen versnipperde stukjes natuur 
aaneen. Onverharde paden laten regeninfiltratie 
toe. Kortom, een slim ingericht traag netwerk 
vervult heel wat ecosysteemdiensten en brengt 
het groenblauwe netwerk tot diep in de stads- of  
dorpskern. ↙ opstellen en bijhouden 

van rooilijnplannen

Bronnen:

Belgisch Staatsblad 

12/08/2019

Praktijkgids 

gemeentewegendecreet 

(Francis Charlier, Steven 

Clays, Johan Braet – 

uitgeverij die Keure)

LITERATUUR

Ben je begaan met het lot en de toekomst 
van de trage wegen in je buurt, en wil 
je je verder verdiepen in het ‘Decreet 
houdende de gemeentewegen’? Dit 
kan met behulp van de ‘Praktijkgids 
gemeentewegendecreet’, waaruit in dit 
artikel ook geciteerd werd. Die is makkelijk 
te bestellen bij uitgeverij die Keure of via 
een boekenwinkel. Natuurlijk is ook de 
tekst zelf van het decreet op het internet 
te vinden. Verder heeft de vzw Trage 
Wegen een heel interessante website: 
www.tragewegen.be.



Zuderwind renoveert 
en isoleert met bio-
ecologische materialen. 
Zowel kleine renovaties als 
totaalprojecten. 

Concrete  
verbouwplannen?
Je ziet dit graag 
duurzaam  
uitgewerkt?
Wij helpen je graag.

Omdat wij duurzaam renoveren én ondernemen 
belangrijk vinden nemen wij enkel projecten aan in 
de regio (Zuid) West-Vlaanderen. 

 • Houtskelet 
 • Isolatie (houtwol, kalkhennep, ..)
 • Pleisterwerken met leem
 • Schrijnwerk
 • Platte daken
 • Interieur (maatwerk in hout)

Kattestraat 81
8520 Kuurne, België

056 72 36 30

info@zuderwind.be
www.zuderwind.be
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WANDELPARCOURS         
 Stap op de parking, met de rug naar de Bosstraat 

toe, het kleine opstapje rechts op. We krijgen  
een vergezicht op het ziekenhuis AZ Groeninge 
en de 100 m hoge windturbines “The Daltons” 
op het bedrijvenpark Evolis. Achter de campus 
van het ziekenhuis vinden we het hoger gelegen 
Kennedybos terug. Rechts ligt een waterplas 
met een mooie rietkraag waar je rietgorzen kan 
bewonderen. Het pad wordt links met overwegend 
hazelaar afgezoomd. Stap het pad af. Hou rechts 
bij de kruising met een breder pad. Daal het 
slingerende pad af  en hou steeds rechts tot aan 
de Cannaertstraat. De straatnaam is ontleend 
aan de heerlijkheid "Ter Canne". In 1770 was de 
straat bekend als het "Cannestratken", later de 
"Kannestraet" en"Cannaertstraet". 
Steek de Cannaertstraat schuin links over (Bordjes 
“DOERAK – Hoeve te Coucx”) en volg het brede 
verharde pad. Stap voorbij het bareel. Merk de wal 
rond de hoeve op. Stap vervolgens het erf  van de 
boerderij binnen. Stap onder het opmerkelijk 18de-
eeuws poortgebouw door. Stap de betonweg naar 
links op. Stijg de aansluitende asfaltweg op. Let op 
een verkommerde aanplant met elzen. Het droge 
voorjaar, hittegolven en een lage waterspiegel (deels 
hierdoor een verminderde hydrostatische druk 
gezien de scherpe helling) zorgen voor deze droeve 
tol. Rechts beneden bemerken we de ezelsweide. 
Let op het karaktervolle gebouw op de campus: Het 

huis van beweging. Het huis van beweging biedt de 
patiënten van de psychiatrische afdeling een rustige 
en groene omgeving waar ze therapie kunnen 
volgen. Stap de weg (het Bruyningpad) bij de houten 
schermen naar rechts op. De houten schermen 
(ecoduct) dienen reeën en ander wild van de R8 
weg te houden. Daal af  voorbij “de Spoed” tot aan 
de ingang van het Kennedybos. 

 Stap het bos binnen. We maken een lus in 
tegenwijzerzin (sla dus eerst rechts af ). Stap het 
brugje over de afwatering over. Let op de mooie 
rietkraag met een eenzame rode kornoelje. Blijf  
verder altijd rechts houden op de aftakkingen van 
het bospad zodat we netjes een rondwandeling 
maken. Let op het dode hout dat leven in het bos 
brengt.  
Stap bij het verlaten van het bos naar links, naar het 
rondpunt op de Kennedylaan toe. Dwars via het 
zebrapad de weg (met de gebouwen van VOKA 
voor ogen). Hou na het oversteken rechts en volg 
vervolgens het voetpad langs het Kennedypark 
mee om de Munkendoornstraat in te stappen. 
Volg het voet- en fietspad dat opklimt langs het 
bedrijventerrein.   
Steek waar het fietspad op de weg uitkomt, 
de straat over. Blijf  na het oversteken de 
Munkendoornstraat rechtdoor volgen. Eenmaal de 
bedrijvenzone achter ons ligt, kunnen we van een 
weids panorama genieten. Merk in de verte de 
torenspits van het hoger gelegen Bellegem op. ↓ 

DE UITKANT VAN MARKE-
KORTRIJK-ROLLEGEM

BERNARD DECOCK

Wandeling in een licht glooiend landschap tussen Leie en Schelde op vooral rustige wegen. We verkennen 
het Stadsgroen Marionetten: een weefsel van verschillende landschappen zoals bosjes, open plekjes, weiland, 
speelheuvels, waterplasjes en ruimte om te spelen of te picknicken. Via de kinderboerderij vinden we een aansluiting 
met het Kennedybos. We genieten van enkele vergezichten in de schamele resterende open ruimte tussen de 
bedrijvencluster Kennedypark en een boomrijke villawijk op de Marionetten. Een trage weg leidt ons naar de wijk 
Sint-Anna op 70 m boven de zeespiegel. Het open agrarisch landschap, met een verspreide bebouwing van hoeves, 
maakte er plaats voor de eerder gesloten ruimte van de villawijken. We eindigen in een open gebied om vervolgens 
naar de Libel (50 m boven de zeespiegel) op te stijgen. Wie nog fris in de benen is, kan nog in de bosjes rond de 
Libelle ronddwalen of op een zitbank zitten nagenieten. 

Gegevens:

•De wandeling is 
 ongeveer 9,2 km lang

•De wandeling is niet 
 geschikt voor 
 rolstoelen

•Goede wandelschoenen 
 worden aanbevolen

•Startpunt: Parking 
De Libel, Bosstraat, 
Marke (Stadsgroen 
Marionetten). Opgelet: 
door werkzaamheden 
aan de N43 geldt er 
eenrichtingsverkeer in  
de Bosstraat en op  
Sint-Anna

© Bernard Decock

© Martine Van Tongel

↙18de-eeuws poortgebouw 
hoeve Te Coucx 

↓Kennedybos



•30

 T R AG E  W E G E N

 Stap rechts een brede landbouwweg op (net 
na een verkeersbord dat een drempel over 50 
m aanduidt). De landbouwweg loopt uit op de 
Rollegemknokstraat. Stap eerst ongeveer 130 meter 
naar links om vervolgens de Kastanjedreef  naar 
rechts binnen te wandelen. Stap bij de T-kruising 
gewoon rechtdoor de grasvlakte op (ingang tussen 
een deels gesloopte betonafsluiting). Stap rechtdoor 
op het grasveld tot we bij het straatnaambord 
Eikendreef  aanbelanden. Stap de straat in. Sla na 
100 m een zijstraat naar links in. Stap de straat uit 
en steek vervolgens terug een grasstrook over. 
Stap deze zijstraat van de Groene Dreef  uit en 
vervolg de weg naar rechts. Negeer alle zijstraten  
↓en kom vervolgens bij de drukke Rollegemseweg 
aan. De weg heette in de 18e eeuw de Straete 
van Cortryck naer Rolleghem" en werd vervolgens 
de "Wallestraete", de "Rollegemse kalsijde", terug 
Wallestraat" genoemd om uiteindelijk in 1981 zijn 
huidige naam te krijgen. Steek de weg voorzichtig 
over om het fietspad op te stappen (geen voetpad, 
maar een fietspad, voetpaden zijn zeldzaam in 
Vlaanderen). Vervolg het fietspad naar rechts om na 
ongeveer 120 m het Kimpemolenpad naar links op 
te stappen. 

 Kimpemolen verwijst naar een verdwenen 
molen (onttakeld in 1914 – gesloopt ca. 1970). 
De molen stond bekend als de Kimpemolen, de 
Blauwe Kezakmolen (1745), de Marionette (naar 
de plaatsnaam). Het was eerder een houten 
oliewindmolen (type staakmolen), later werd het 
een stenen bergmolen om koren en oliehoudende 
zaden te malen. We stappen naar het sfeervolle 
landhuisje toe. Merk achter het landhuisje een 
protserige villa die kortgeleden het uitzicht kwam 
ontsieren. Een typisch voorbeeld van de Vlaamse 
ruimtelijke wanorde. Na ongeveer 130 m na 
het landhuisje verlaten we het Kimpemolenpad 
naar rechts. We stappen een brede onverharde 

landbouwweg op. In de eerste bocht van de weg 
krijgen we een mooi zicht op het heuvelachtige 
terrein (de Madonettenberg, Stadsgroen 
Marionetten en de witte gebouwen van het Don 
Bosco internaat Kinderland).  
Hou links op de landbouwweg (het is niet de 
bedoeling de akkers in te wandelen) om vervolgens 
terug het Kimpemolenpad te vervoegen. Hou rechts 
om verder af  te dalen. Bij het afdalen krijgen we 
rechts terug zicht op De Libel en het DonBosco-
college. 

 De weg mondt uit op Sint-Anna die we naar links 
zullen opstijgen. Let eerst op het karakteristieke 

↓kennedybos
© Martine Van Tongel
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huis Sint-Anna nr. 34. Het is een landhuis dat naar 
het Palladiaanse model van de Italiaanse architect 
Andrea Palladio (1508–1580) ontworpen werd, 
gekenmerkt door eenvoud en harmonie. 
Sint-Anna is een oud gehucht met een top van bijna 
70 m boven de zeespiegel. 
Sla na de top, na ongeveer 160 m afdalen, rechts de 
Smokkelpotstraat in. Bovenaan de Smokkelpotstraat 
krijgen we links – tussen de huizen door – nog een 
zicht op het monument De Sjouwer (een betonnen 
toren van ongeveer 35 meter hoog). Merk dat 
door de bebouwing het vergezicht verdwijnt. We 
wandelen als het ware in een gang van hoge hagen 
en tuinafsluitingen. 

Sla rechts de Bohemenberg in. De straat wordt 
mooi met elzen afgezoomd. Hou links bij het splitsen 
van de weg. De weg loopt uit op een asfaltwegje 
“Elsbospad”. Bemerk rechts de terreinen van het 
DonBosco-college. Hou rechts en blijf  het pad  
langs de afspanning van de school volgen. Voorbij de 
laatste elzen komen we op het Chiropad terecht. 
Rechts krijg je een kijk op de gebouwen van de 
school en het Chiroheem. 

 Steek de DonBoscolaan over om op het Pater 
Slangenpad terecht te komen. We bevinden ons 
terug in Stadsgroen Marionetten. Verderop zien we 
de Pontfort-hoeve liggen. Blijf  het pad ongeveer 
rechtdoor volgen (buig niet af  naar de hoeve, noch 
naar links) om op een brede rode grintweg uit te 
komen. Stap de rode grintweg naar rechts op. Steek 
de brug over de gracht over. Let op de opslag van es 
links. Steek het zebrapad op de Sint-Annastraat over. 
We komen in een nieuw deel van stadsgroen 
Marionetten terecht. Steek de algeheel nodeloze 
brug over het waterbuffer over. Steek de Bosstraat 
over. Stap over het veerooster of  wildrooster. Stijg 
op en stap de trap met dwarsliggende stoepranden 
op. De vleugels van de Libel doemen op. Stap 
rechtdoor naar het paviljoen toe. 
Door de facetogen van de libelle krijgen we een 
mooi vergezicht op het natuurarme Kortrijk waar 
het beton sneller dan de bomen groeit. Hou na de 
Libel rechts om ons startpunt terug te vinden. ↓

↓brug over het waterbekken 

in landschapskamer 

Smokkelpot
© Martine Van Tongel
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Download de wandeling 
via deze QR-code of 

www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop

STADSGROEN MARIONETTEN
Stadsgroen Marionetten is een ecologisch recreatief  
natuurgebied. Het ontleent zijn naam aan de 
nabijgelegen wijk de Marionetten, gelegen op de 
hoek met de Rollegemseweg en de Bosstraat. De 
naam van de wijk zou op zijn beurt afgeleid zijn 
van de vroegere herberg Mariontjens. Het park is 
opgebouwd uit landschapskamers.

De wandeling start (en eindigt) in Landschapskamer 
Libel. In het gebied bevond zich vroeger een bos 
– vandaar de naam Bosstraat. Vervolgens werd 
er bruine en blauwe klei ontgonnen door de nv 
Dakpannenfabriek Pottelberg. Een deel van de 
ontginning werd vervolgens tot 1996 als stortplaats 
gebruikt. Het stort werd met een deklaag afgewerkt, 
waarop dan vervolgens bos werd aangeplant. 
Bovenaan kwam een paviljoen in de vorm van een 
libel. De spanwijdte van de vleugels bedraagt 37 
meter, de lengte 27 meter en de constructie is 
tot 6 meter hoog. In het paviljoen valt leerzame 
informatie over het gebied te lezen. Naast een 
ruimte voor tentoonstellingen en een blik op de 
omgeving door de ruime facetogen is de Libel ook 
een schuilruimte bij onverhoedse regenval.
In de landschapskamer Cannaertstraat krijgt de 
natuur de bovenhand op recreatie. Vanuit de 
landschapskamer Cannaertstraat trekken we naar 
Landschapskamer Te Coucx. Rond de hoeve Te 
Coucx ligt een boomgaard, een vlinderweide 
en hooiland. De oude wallen rond de hoeve en 
het nabijgelegen Kennedybos zorgen voor extra 
biodiversiteit.

In het laatste stuk van de wandeling stappen we de 
landschapskamer Sint-Anna binnen. Een gebied met 
een speelbos en speelheuvels. Vervolgens stappen 
we Landschapskamer Smokkelpot binnen waar we 
de brug over het waterbekken nemen. De rietkraag 
en het waterwild zal er vooral onze aandacht 
trekken. Af  en toe zal een blauwe reiger er ons 
verwonderd gade slaan. Na het oversteken van de 
Bosstraat komen we in Landschapskamer Bosstraat 
terecht. Op termijn zal een kudde runderen de 
weide begrazen.

HET KENNEDYBOS
Bij de aanleg van E17 werd de uitgegraven klei 
plaatselijk gestapeld. Op die restgrond van 14 
ha werd in 1971 met wisselend succes een bos 
aangeplant. Het Kennedybos is een belangrijk 
overwinteringsgebied voor vogels als buizerd, 
sperwer, torenvalk en houtsnip en als broedgebied 
voor onder andere torenvalk, bosuil, kleine bonte 
specht, fitis en zwartkop. De rijke flora op de 
kalkrijke kleigrond trekt een grote verscheidenheid 
van vlinders aan zoals icarusblauwtje, groot dikkopje 
en argusvlinder. Je vindt er speciale planten zoals 
de rietorchis, gevlekte orchis en breedbladige 
wespenorchis. De werkgroep Mycologia 

inventariseerde er al 282 soorten zwammen. De 
poel met een mooie rietkraag zorgt dat gewone pad, 
groene kikker, bruine kikker, alpenwatersalamander 
en kleine watersalamander zich in het bos kunnen 
handhaven.

HOEVE TE COUCX
In 2019 verhuisde de kinderboerderij Van Clé van 
Marke naar de hoeve Te Coucx (Kortrijk). De 
gebouwen in Marke waren is niet langer toereikend. 
De kinderboerderij wil zich inzetten op educatie 
rond actuele thema’s zoals biodiversiteit en klimaat. 
Op het erf  maak je kennis met enkele neerhofdieren 
en kun je verpozen op het terras.
De oudste vermelding van de hoeve dateert van 
1493. In 1537 is het hof  nog 52 ha groot en bestaat 
de hoeve uit verschillende gebouwen, met een 
walgracht omgeven, waaronder een paardenstal 
en een duiventoren. Het grondplan van de hoeve 
bleef  bijna ongewijzigd tot 1953. Door de aanleg 
van de E17-autosnelweg ging een deel van de 
landbouwgronden verloren.

Het hoofdgebouw werd in 2010 volledig 
gerestaureerd en doet dienst als bezoekerscentrum. 
De omwalling werd deels bewaard en wordt ten 
oosten aangeduid door wilgen. Het erf  is deels 
gekasseid. De erfoprit wordt gemarkeerd door 
een opmerkelijk 18de-eeuws poortgebouw. 
Het verankerde baksteenbouw wordt verfraaid 
door het gebruik van natuurstenen hoekblokken 
(Doornikse kalksteen). Het poortgebouw heeft een 
Vlaams zadeldak met een houten sierlijst. Let op de 
rechthoekige poortdoorgang met rechts een deurtje 
met erboven een beglaasde nis bekroond door een 
witgeschilderd kruismotief.
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DE BEVER, EEN NIEUWKOMER 
IN ONZE REGIO

MARIO MANHAEVE

ENKELE INTERESSANTE WEETJES
De bever is het grootste knaagdier van Europa, 
met een lichaamslengte van 130 cm (inclusief  30 
cm staart) en een gewicht van 20 tot 30 kg. De 
grote platte staart van een bever heeft verschillende 
functies. Hij doet dienst als roer en opslag voor 
vet. Het opgeslagen vet wordt vooral in de winter 
verbruikt bij voedselschaarste. Daarnaast gebruiken 
bevers hun staart bij alarm door ermee op het 
water te slaan om andere dieren te waarschuwen. 
De staart heeft ook zijn functie als regulator van 
de lichaamstemperatuur. Aders zetten open om 
warmte te verliezen en vernauwen als het koud is. 
Bevers zijn volwassen vanaf  3 jaar en worden 
gemiddeld 10 jaar oud. Ze kunnen wel tot 20 jaar 
worden.  De grote voortanden zijn bedekt met een 
harde laag oranje glazuur en groeien altijd door. Dit 
is nodig want door het knagen aan bomen slijten 
ze voortdurend af. Hun extreem dichte vacht laat 
hen toe om ook onder water warm te blijven. Het 
aantal haren is ongeveer 23.000 per cm² beverhuid. 
Ter vergelijking: een mens heeft ongeveer 300 haren 
per cm². De ogen, oren en neusgaten liggen op één 
lijn zodat ze tijdens het zwemmen alle drie deze 
zintuigen kunnen gebruiken. Bij het onderwater 
zwemmen sluiten ze hun neus en oren af  met 
kleppen. Als ze onder water knagen, krijgen ze 
geen water binnen omdat er in de wang een stuk 
weefsel zit dat de mond tussen de snijtanden en 
kiezen afsluit. Bevers zijn propere dieren. Regelmatig 

verversen ze de houtsnippers in hun hol of  burcht. 
Ze poetsen regelmatig hun vacht en voorzien deze 
van waterafstotende olie. Ook hebben ze aan iedere 
achterpoot een teen met dubbele nagel die ze 
gebruiken als kammetje om hun vacht te verzorgen. 

LEEFGEBIED
Bevers komen voor in het overgangsgebied tussen 
land en water, langs beken, rivieren en meren. 
Er is niet echt een voorkeur voor stromend of  
stilstaand water. De diepte van een halve meter is 
een vereiste, alsook de aanwezigheid van bomen, 
struiken en kruiden op de oever. Beverfamilies zijn 
heel territoriaal. Hun leefgebied beslaat soms tot 4 
km oeverlengte en wordt fanatiek verdedigd tegen 
indringers. Grenzen van het territorium worden met 
geursporen gemarkeerd, het zogenoemde bevergeil 
of  castoreum. De bever deponeert bevergeil, dat uit 
twee klieren via de cloaca naar buiten komt, op een 
hoopje modder langs de territoriumgrenzen om zo 
anderen te waarschuwen.  

Wat waren we in blijde verwachting. Na waarnemingen van beversporen langs de Schelde en de Leie in Oost-Vlaanderen 
moesten die bevers toch eens de grens oversteken naar onze contreien. Nu zijn er eindelijk ook langs de Schelde in West-
Vlaanderen sporen aangetroffen. Of het om een tijdelijke of permanente vestiging gaat, en of het over één of meerdere 
dieren gaat, dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. In ieder geval hebben we de geschikte biotopen om bevers te 
huisvesten. Het is ook interessant om te weten hoe het gesteld is met de waarnemingen in Henegouwen en Noord-
Frankrijk. Is er effectief verspreiding uit Oost-Vlaanderen of komen de bevers via een andere kant onze regio binnen? 
Blijkbaar werd in 2019 al een bever waargenomen in Helkijn. We onderhouden contact met onderzoekers uit deze 
regio's.  

 

↓typisch bever biotoop in 
de Ardennen

↙zwemmende bever , 
neus , ogen en oren op 
één lijn

© Mario Manhaeve
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OVER BURCHTEN, HOLEN, 
LEGERS EN DAMMEN 
Burchten en holen worden aangelegd in de hogere 
oevers van rivieren of  waterpartijen. Onder de 
waterlijn graven ze een gang in de oever waarbij 
ze na enkele meters omhoog graven. Wanneer de 
oever hoog en kleiig is en het dak in stand blijft, dan 
spreken we van een hol. Bovenaan het hol is er een 
luchtpijp die met wat takken wordt afgedekt. Indien 
de oever lager of  zanderig is en bij het graven het 
dak instort, dan dekken ze het gat af  met takken en 
modder. In dit geval spreken we van een burcht. 
Een beverburcht kan wel 2 meter hoog worden en 
een doorsnede van 10 meter hebben. Belangrijk bij 
hun woonplaats is dat de ingang zich altijd onder 
water bevindt, het water altijd minstens een halve 
meter diep moet zijn en tijdens de winter dieper 
zodat de ingang niet kan bevriezen. De nestkamer 
ligt in hun verblijf  ongeveer 20 cm boven de 
waterspiegel met een luchtpijp naar buiten. 
In hogere gebieden met ondiepe kabbelende beekjes 
kunnen bevers verschillende dammen aanleggen om 
zo een ideaal leefgebied te creëren. Ook bouwen 
en graven ze kanaaltjes om zich te verplaatsen en de 
waterstand in hun leefgebied te regelen. 
In de zomer maken bevers vaak gebruik van legers. 
Die bestaan uit een kuiltje met platgetrapte vegetatie 
of  houtsnippers. Legers liggen op de oever en 
meestal onder dichte begroeiing.  

FAMILIELEVEN
Bevers leven in familie in een territorium dat 
goed verdedigd wordt tegen soortgenoten. De 
familie bestaat uit de ouders (die heel hun leven 
samen blijven), tweejarigen, jaarlingen en jongen. 

De tweejarigen worden wel vriendelijk verzocht 
om te vertrekken en zelf  een territorium op te 
zoeken. Bevers werpen eens per jaar een nest van 
gemiddeld 3 jongen. Territoria van maar 1 dier zijn 
ook al vastgesteld. Bevers zijn vooral actief  in de 
schemering en in de nacht. Overdag brengen ze 
vooral slapend de tijd door in hun hol of  burcht. 
Ze houden geen winterslaap. Om te overleven 
tijdens deze periode spreken ze de vetreserves in 
hun staart aan en eten van de opgeslagen takken 
en twijgen die ze voor de ingang van hun hol of  
burcht geplaatst hebben tijdens de zomer. Vanaf  
hun derde levensjaar kunnen ze zich voortplanten. 
De paring vindt plaats in januari/februari en na een 
zwangerschap van ongeveer 3,5 maand worden de 
jongen geboren. De jongen van de voorafgaande 
jaren helpen bij de opvoeding van de pasgeborenen. 
Ongeveer half  juni komen de jongen uit de burcht. 
Ieder nog thuiswonend familielid helpt met het in 
stand houden van de burcht, hol of  dam. 

VOEDSEL
Bevers zijn herbivoren die strikt plantaardig voedsel 
eten. Het bekendste is natuurlijk het eten van bast 
en twijgen van struiken en bomen. Dit doen ze 
vooral in de winter. In de zomer eten ze ook veel 
kruiden. Een volwassen dier moet dagelijks ongeveer 
1 kilo voer eten. De twijgen van struiken worden 
gewoon afgebeten want daar kunnen ze goed bij. 
De bast en twijgen van bomen worden bereikt door 
de boom om te knagen. Om de houtige cellen in de 
bast en twijgen van bomen en struiken te kunnen 
verteren, worden ze geholpen door goede bacteriën 
die in hun blinde darm leven. Deze zetten de ruwe 
delen van de bast en twijgen om in stoffen die 
bevers kunnen opnemen. Dus de bacteriën verteren 
het voedsel en zetten het zelfs voor een deel om 
in eiwitten die bevers nodig hebben. Omdat die 
bacteriën op het einde van het spijsverteringskanaal 
zitten kunnen bevers dit niet meer opnemen. Dit 
verhelpen ze door hun uitwerpselen nogmaals op 
te eten. De eerste maal zijn het groen pasta-achtige 
uitwerpselen, de tweede maal zijn het geelbeige tot 
donkerbruine eivormige uitwerpselen van ongeveer 
2cm dik. Deze zijn moeilijk te vinden omdat ze die in 
het water uitscheiden.  

SPOREN
De duidelijkste aanwijzing van aanwezigheid 
van bevers zijn natuurlijk de sporen. Vooral in 
het winterseizoen zijn knaagsporen aan bomen 
en struiken te zien voor het aanleggen van een 
wintervoorraad. Daar zijn altijd de zogenaamde 
beverchips te vinden en de brede tandafdrukken.  
Ook kunnen burchten een belangrijk spoor van 
aanwezigheid geven. Pootafdrukken zijn groot en 
daardoor niet snel met die van andere dieren te 
verwarren. De voorpoot (tot 4,5 cm breed) is een 
stuk kleiner dan de achterpoot (tot 10 cm breed). 
De achterpoten hebben zwemvliezen tussen de 
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↓Beverburcht

© Mario Manhaeve
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tenen en kunnen bij een zachte ondergrond mee 
afgedrukt worden. Pootafdrukken zullen echter niet 
vaak gevonden worden doordat de brede staart 
die vaak wist en men enkel een sleepspoor ziet. 
Glijbanen waar bevers in en uit het water komen zijn 
dan weer vaker te vinden.    

VERWARRING
Soms kan er bij vluchtige zichtwaarnemingen 
verwarring ontstaan met een beverrat of  muskusrat. 
Een zwemmende bever steekt doorgaans alleen 
met zijn kop boven het wateroppervlak uit. Bij een 
beverrat zie je bijna altijd een deel van de rug. Bij 
een muskusrat zie je meestal de hele rug alsof  hij op 
het water ligt, dit laatste beeld kan ook bij heel jonge 
bevers. Er zijn waarnemingen van beverratten in 
Henegouwen, dus er is kans dat er hier ook kunnen 
zwemmen. 

VERLEDEN, HEDEN EN 
TOEKOMST
Bevers kwamen hier tot het begin van de 19e 
eeuw algemeen voor. Van oudsher werden bevers 
bejaagd voor hun pels, vlees en bevergeil. Dit laatste 
beschouwde men als geneesmiddel voor artritis 
en reuma en het werd ook in de parfumindustrie 
gebruikt. Na her en der herintroductie in de jaren 80 
en 90 werd in het jaar 2000 weer een waarneming in 
Vlaanderen gedaan. En nu zitten ze in onze regio. 
Hoe het zal verlopen en hoe wij gaan kunnen 
samenleven met bevers, zal de toekomst en 
verder onderzoek uitwijzen. In de Ardennen heb 
ik alvast met eigen ogen kunnen waarnemen hoe 
bevers van een kabbelend beekje in het bos een 
mooie open ruimte kunnen creëren voor zichzelf, 
libellen, amfibieën. Kortom, bevers zijn uitstekende 
natuurbeheerders. Er valt nog heel wat te vertellen 
over bevers. Kijk tijdens een wandeling langs de 
Leie of  Schelde eens langs de oevers of  je sporen 
van afgeknaagde takken ziet. Die zijn makkelijk te 
herkennen en je mag ons die altijd melden! 
En nu wachten op die andere prachtige zwemmer: 
de otter!
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←Typische beversporen: 
omgeknaagde boom

Geïnteresseerd in onze inheemse amfibieën en reptielen? 

Wil je graag meewerken om deze diersoorten te beschermen en hun aanwezigheid in kaart te brengen?
Sluit je dan aan bij de Hyla werkgroep Zuid-West-Vlaanderen!

Een greep uit onze activiteiten:
•Inventarisaties

•aangevraagde excursies begeleiden
•infoavonden en cursussen om deze diersoorten bij een groter publiek bekend te maken

•infostanden
•leuke uitstapjes naar amfibie- en reptielrijke gebieden

Spreek dit je aan, neem dan gerust contact op met Mario  
 0475 36 87 20  hyla@natuurkoepel.be

We houden alles laagdrempelig zodat iedereen ook zonder voorkennis kan meedoen!

© Mario Manhaeve
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↓Luchtfoto in zuidelijke richting 
van overstroomde Heulebeek-
meersen-Oost en Ledegemse 
meersen op 31 januari 2021 
© Ignaas Robbe 

↙↘↗↖↓→↑←

DE HEULEBEEK… 

…scheert in Zuid-West-Vlaanderen alle toppen 
qua natuurbeleving als ze buiten haar oevers treedt. 
Dit gebeurt quasi iedere winter, tijdens perioden 
met hevige neerslag. Het stagnerende water heeft 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht op 
watervogels die er maar al te graag pleisteren tijdens 
doortrek of  verblijf  in de regio. Een greep uit de 
waarnemingen januari-februari in de Ledegemse 
en Heulebeekmeersen-Oost: wintertaling, smient, 
pijlstaart, watersnip, kemphaan, bergeend, slobeend, 
krakeend,… Het spreekt voor zich dat hoe later 
de overstromingen plaatsvinden in het voorjaar en 
hoe langer ze duren, hoe uitgebreider het aantal 
vogelsoorten dat er waargenomen wordt. Vanaf  eind 
februari kunnen die bvb. al grutto’s aantrekken. Dit 
geldt nog meer voor de duur van de overstromingen. 

In de vallei van de Heulebeek, die dwars door 
landbouwgebied loopt is daar wel plaats doch 
geen tijd voor. Enkele dagen na overvloedige 
regenval trekt het meeste water weer weg, daar 
de valleigebieden niet ingericht zijn op langdurig 
stagnerend water, wel eerder op versnelde afvoer.  

EEN RONDVLUCHTJE 

Op 31/01/21 zagen Ignaas Robbe en Antone Vervae-
ke (Vogelwerkgroep) de kans een rondvlucht te maken 
boven de overstroomde Heulebeek-tracés. Afbeelding 
1 toont een luchtfoto van de overstroomde Heule-
beekmeersen-Oost ten zuiden van de weg Moorse-
le-Dadizele, genomen op het middaguur. Het uiterst 
oostelijke stuk van de overstroomde Ledegemse 
meersen zijn nog net te zien rechts op de voorgrond 
van de foto. Dit was ongeveer de maximale overstro-
mingsperimeter – tot op heden – van 2021 (re: www.
waterinfo.be). Afbeelding 2 toont de ligging van de 
Heulebeekmeersen-Oost en de positie van waaruit de 
luchtfoto genomen werd. De overstromingsperimeter 
hier weergegeven, dateert van 2017. 
Opvallend is dat het Heulebeek-tracé, 
niettegenstaande volledig overstroomd, toch nog 
makkelijk te volgen is. Centraal in de massa water 
valt een kronkelende, donkere lijn op, die boven 
water uitsteekt. Dit zijn de zg. ruimingswallen. Deze 
verhoogde oevers ontstaan door herhaaldelijke 
beekruimingen met achterlaten van het slib. Op 
sommige plaatsen is de lijn ontdubbeld doordat 
beide oevers opgehoogd werden. 

EEN NATJE IN WINTERTIME

Terwijl ik dit schrijf, treedt buiten de avondkilte in na een eerste namiddag stralend zomerweer in putje winter. We 
noteren 15°C in Zuid-West-Vlaanderen, dit volgend op de strengste vorst sinds jaren, naadloos aansluitend op een lange 
periode met zeer regenachtig weer. De laatste week van januari traden her en der waterlopen buiten hun oevers. In 
vogelaarskringen wordt dit doorgaans zeer snel opgepikt. Tijd voor een rondje overstromingen. 

WINTEROVERSTROMING 2021 HEULEBEEK

DIRK LIBBRECHT 
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↓ Ligging 
overstromingsperimeter 
Heulebeek 2017 (bron: 

Geopunt) met aanduiding 
Heulebeeksemeersen-en 

richting foto-opname Oost 
© Dirk Libbrecht

In het oog springend is ook de koffie-met melk-kleur 
van het water, zeker op de voorgrond, waar de 
foto een bijna steile inval heeft op het water in de 
Ledegemse meersen. Dit wordt veroorzaakt door 
verhoogde slibgehaltes, die ontstaan door erosie van 
akkergronden in bovenstroomse gebieden.

HOE ONTSTAAT DIT ALLES? 

De overstroombare gronden of  valleigronden 
(ook wel “winterbed” genaamd) zijn ontstaan door 
slibafzettingen uit langdurige winteroverstromingen, 
vanaf  ca. 6000 jaar geleden. In die tijd begonnen 
onze voorouders de hoger gelegen gronden 
tussen beken en rivieren te ontbossen. Dit had 
tijdens de natte maanden hoge piekafvoeren tot 
gevolg – zoals we ze nu kennen - beladen met slib. 
Dit veroorzaakte overstromingen waaruit het slib 
bezonk à rato van enkele mm per jaar. Doorheen 
de eeuwen bereikten deze slib- en kleilagen toch 
enige dikte. Ze zetten zich af  op het zand- en 
grindsubstraat van de laatste ijstijd, ook op de 
plantenresten (veen) die er nadien waren gekomen, 
en vormden aldus het bekende beekalluvium. 
Een boorkern doorheen dit alluvium toont niet 
zelden een afwisseling op mm-schaal van slib- en 
veenlaagjes. Deze laatste dateren uit de zomer van 
toen, terwijl het slib uit de winteroverstromingen 
afkomstig is. Vergelijk het met de jaarringen van een 
boom! 

WAT WILT U: BLOEMRIJKE  
HOOILANDEN OF EENDEN?  

Ruimingswallen ontstaan doordat de landbouw meer 
en meer de valleigronden begon te exploiteren. 
De winterse inundaties moesten zo kort mogelijk 
gehouden worden, waardoor men de beken zeer 
systematisch begon te ruimen. Soms hebben die 
wallen het omgekeerde effect en veroorzaken ze 
ongewenst stagnerend water op de weilanden, 
doordat de afvoer gestremd wordt.  

Dit laatste is nefast in natuurgebieden, die 
interessante, grondwatergebonden vegetatietypes 
bevatten. Hier streeft men naar kortdurende 
overstromingen met ons typische, van nature 
voedselrijk water. Zeker in voorjaar en zomer 
mag de zaak niet verruigen door stilstaand water. 
Maar iets of  wat langdurig en hop: daar zijn de 
watervogels, met in hun kielzog de vogelaars.  
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Sinds enkele jaren is deze nieuwkomer in opmars 
in België. Oorspronkelijk afkomstig uit China, is 
deze uitheemse wesp een serieuze predator van 
honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers.
Aziatische hoornaars zijn dagactief  en hebben 
een specifiek voedselpatroon met bijbehorende 
jachtmethode. Ze zijn gespecialiseerd in het 
vangen van honingbijen, maar daarnaast worden 
ook vliegen, sprinkhanen, vlinders en wespen 
verschalkt. Tot 60% van de prooien bestaan uit 
wespen en vliegen. Vooral in stedelijke omgeving 
loopt het aandeel honingbijen sterk op. Bij het 
jagen op honingbijen vliegt de wesp met gestrekte 
poten heen en weer voor de bijenkast en wacht 
op terugkerende bijen die keurig uit de lucht 
worden geplukt. Dit gedrag wordt ook wel ‘bee-
hawking’ genoemd. Ze kunnen ook bijenkasten 
binnendringen en richten er dan heel wat schade 
aan. De prooien worden van kop, vleugels, poten en 
achterlijf  ontdaan en worden aan de wespenlarven 
gevoederd. Aziatische hoornaars zijn soms in staat 
om in enkele uren 30% van een bijenkolonie uit te 
roeien. Door dit specifieke gedrag vormen ze een 
potentiële bedreiging voor honingbijen en de imkerij. 
Ze moet daarom verdelgd worden.
Je zou de Aziatische hoornaar kunnen aanzien als 
de tegenhanger van de Europese hoornaar (Vespa 

crabro). In tegenstelling tot het uitheemse insect, is 
de Europese hoornaar erg nuttig en onschadelijk.
De Aziatische hoornaar is donker tot zelfs zwart en 
het voorlaatste segment van het donkere achterlijf  
vormt een geel-oranje band. Het gezicht is oranje-
rood  en het borststuk zwart fluwelig. De pootjes 
hebben opvallende bleekgele uiteinden.
Vanaf  september legt de koningin eitjes waaruit 
eerst mannetjes en uiteindelijk koninginnen geboren 
worden. Deze laatste hebben een breder borststuk 
en een groter achterlijf. Na verlaten van het nest 
gaan de nieuwe koninginnen overwinteren.
In maart begint een overwinterde koningin met 
de bouw van een embryonest bestaande uit 12 
cellen. Hierin wordt er elke dag een eitje gelegd. 
De koningin staat er helemaal alleen voor: zoeken 
naar water, houtvezels voor de bouw van het nest, 
suikers en, in tegenstelling met bijen, naar eiwitten.
Na 5 weken komen de eerste werksters uit die 
starten met een primair nest dat de grootte heeft 
van een volleybal. De koningin moet nu niet meer 
foerageren. In juni verhuist 70% van de kolonie naar 
een secundair nest hoog in een boom dat meestal 
meer dan een halve meter diameter heeft. De rest 
volgt na 5 weken.
Vanuit het nest gaan suiker- en eiwitverzamelaars 
op zoek naar voedsel en daarbij herkennen ze hun 

DE AZIATISCHE HOORNAAR 
(VESPA VELUTINA) 

→ Aziatische Hoornaar
© Pieter Bekaert
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route aan de hand van landschapskenmerken. Vanaf  
september worden hoornaars vooral op klimop 
en sneeuwbes gespot, ze hebben dan vooral een 
grote behoefte aan suikers. Omgekeerd kan een 
nest gelokaliseerd worden door wespen te vangen 
dankzij het gebruik van een lokpot met een zoete 
substantie. De gevangen hoornaars worden gemerkt 
met een rugnummer. Hierdoor kan gemakkelijk 
worden bijgehouden in welke richting ze vertrekken 
en hoe lang het duurt voor ze terugkomen van 
hun nest. Zo kan de afstand tot het nest geschat 
worden. Die bedraagt maximum 2 km, maar 
meestal minder dan 500 m van de foerageerplaats. 
Ondanks de impressionante grootte van de nesten 
blijft het moeilijk om ze te lokaliseren, vooral omdat 
ze zich hoog in de bomen bevinden die nog veel 
bladeren hebben.

Wat te doen als je een nest van de Aziatische 
hoornaar gespot hebt? Probeer zeker nooit zelf  het 
nest te verwijderen. De hoornaar kan, net als elke 
andere wespensoort, erg agressief  reageren als hij 
verstoord wordt in zijn nest. Doordat de hoornaar 
groter is dan een bij of  een gewone wesp is de 
angel ook langer en kan die dieper in de huid steken. 
Daardoor kan de pijn heviger zijn en de reactie op 
de steek sneller komen. Bij een allergische reactie 

neem je best contact op met een arts.
Probeer een foto van het nest en het insect te 
maken en stuur het naar www.vespawatch.be. 
Gespecialiseerde verdelgers komen dan het nest 
verdelgen en kunnen op die manier de invasie van 
de Aziatische hoornaar intomen.

← Nest van 
een Aziatische 

Hoornaar

← Levensstadia  
van larve tot adult

B I J E N W E R KG RO E P  
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CHRISTINE HANSSENS

Eind oktober gingen we in het Polygoonbos op zoek 
naar paddenstoelen. Hier zijn beuk, tamme kastanje, 
eik en berk in volle ontwikkeling, wat dit bos in het 
Ieperse zeer interessant maakt voor paddenstoelen.
Spar, Corsicaanse den en lork zijn er eveneens 
present en juist in de nabijheid van deze laatste zijn 
er verschillende vliegenzwammen  
(Amanita muscaria) (afb.1) te vinden. Al naargelang hun 
leeftijd zijn deze intens rood met witte stippen of  
bleek van ouderdom. Op de boomvoeten aan de 
rand van het pad vonden we héél veel zwavelkopjes, 
zowel het gewoon zwavelkopje  
(Hypholoma fasciculare) (afb.2) als  
de rode zwavelkop (Hypholoma sublateritium).  
De rode zwavelkop is duidelijk forser en oranje-
rood. De grote stinkzwam was er eveneens te 
vinden. Stinkzwammen  komen uit een ei zonder 
schaal, een zogenaamd "duivelsei" tevoorschijn. We 
vonden beide, zowel het duivelsei als de volwassen 
grote stinkzwam (afb.3). Indrukwekkend! 
Middenin dit domein is er een heideveldje waar 
we zeldzame, typische heideplanten, zoals de 
gewone dopheide, struikheide, tormentil en 
vleugeltjesbloem, konden bewonderen. Wat verder 
vonden we er aan de basis van adelaarsvarens heel 
wat exemplaartjes van  
het geel nestzwammetje (Cyathus striatus) (afb.4). 
Dit is eveneens een zeldzame soort.  
De volwassen exemplaren lijken op een nestje met 
eitjes. Ze vormen er grote groepen van zowat 20 à 

30 exemplaren naast mekaar. Prachtig!
Langs het pad konden we reeds verschillende witte 
kluifzwammen (Helvella crispa) (afb.5) bewonderen. 
Opvallend hierbij is de fors gegroefde steel en de 
lappenhoed. De zwarte kluifzwam bestaat eveneens, 
maar deze was er niet te zien.   
Inktvlekkenzwammen (Rhytisma acerinum) (afb.6), 
die opvallende zwarte vlekken  veroorzaken op de 
bladeren van de esdoorn, waren er eveneens te 
vinden. Parelamanieten  
(Amanita  rubescens) (afb.7) lijken, zoals hun 
naam laat vermoeden, qua structuur goed op 
vliegenzwammen, maar ze zijn bleekbruin van 
kleur. Indrukwekkend om zien was een groepje 
roodstelige fluweelboleten (Xerocomus 
rubellus) (afb.8) langs de wegrand. Boleten zijn 
buisjeszwammen. De gele buisjes worden er 
opvallend blauw bij beschadiging. Verder zijn ze goed 
te herkennen aan hun rode steel. 

Melkzwammen vallen op door het feit dat ze een 
melkachtig vocht uitscheiden bij beschadiging. 
Dit was goed te zien bij de kaneelkleurige 
melkzwam (Lactarius quietus) (afb.9) die er regelmatig 
te vinden is.
Gewone hertenzwam (Pluteus cervinus) (afb.10) 
bezit een oppervlak dat glimt als de vacht van een 
hert. Merkwaardig bij deze soort is dat haar steel los 
komt door er gewoon aan te draaien.
Tegen de rand van het bos bevinden zich 2 

PADDENSTOELEN IN 
HET POLYGOONBOS IN 
ZONNEBEKE 

© Christine Hanssens
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soldatenkerkhoven uit WO I.  Daar groeit een 
héél bijzondere soort zwammetjes: het gesloten 
breeksteeltje (Galeropsis aporos) (afb.11). Ze bezitten 
een lange dunne, witte steel. Hun hoedjes die 
middelgroot zijn blijven gesloten, vandaar ook hun 
naam. Opvallend is dat hun hoedjes er door de 
dunne gekrulde witte steel naar beneden gericht 
zijn. Vroeger zijn we ze her en der in het Ieperse 
gaan zoeken en enkel op de soldatenkerkhoven 
waren ze te vinden.  Jullie kunnen denken dat deze 
zwammetjes hier opzettelijk aangebracht werden, 
maar dat is zeker niet het geval. Het is wel goed 
mogelijk dat het onderhoud van deze kerkhoven er 
het grasland geschikt maakt voor deze soort.
Sinds een paar jaar heeft men in een jong bos dat er 
dichtbij tot ontwikkeling komt een nieuw monument 
aangebracht: het Vredesmonument. Het draagt in 
zich de boodschap dat de vrede het haalt op de 

oorlog. Dit wordt gesymboliseerd door de rozen die 
binnenkort de prikkeldraad zullen overgroeien.

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

© Piet Missiaen

1. Grote kaardebol (Dipsacus fullonum) 
kamperfoeliefamilie 

De Nederlandse naam kunnen we netjes in drieën 
verdelen. Het is een grote plant tot 2 m hoog, 
kaarden betekent ontrafelen van wolvezels en 
de bloeiwijze is een bol. Deze bol is bedekt met 
haakvormig teruggebogen steunblaadjes aan de 
voet van de bloemen, wat vroeger kaarden mogelijk 
maakte. In alle onderdelen voelt de plant ruw 
aan. Dit geldt ook voor de stekelige schutbladen 
rond het bloemhoofdje. Een ring van lila bloemen 
verschijnt eerst in het midden van het hoofdje. 
Daarna verplaatst de bloei zich in een dubbele ring 
naar boven en beneden. De tegenoverstaande 
bladeren houden gemakkelijk water vast. Diertjes 
die hierin terechtkomen en verteren kunnen zo 
dienen als bijkomende voedselbron. Zijn grootte 
verraadt zijn voorkeur voor een voedselrijke grond, 
die bovendien vochtig en kalkrijk moet zijn. 

2. Jakobskruiskruid  
(Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris) 
composietenfamilie

Door zijn hoog gehalte aan alkaloïden is deze 
composiet een echte gifplant. Paarden zullen de 
groene planten vanwege de slechte geur mijden, 
maar eten ze wel in verdorde toestand, wanneer 
die geur verdwijnt. Deze “gele moordenaar” 
bewijst nog op een andere manier hoe giftig hij 
wel is. Hij is de waardplant van de jakobsvlinder, 
een nachtvlinder die de befaamde geel-zwarte 
zebrarupsen voortbrengt. Deze kleuren zijn niets 
anders dan een waarschuwing voor het gifgehalte 
van deze rupsen. Het feest van Sint-Jakob valt op 25 
juli en rond die tijd komen de gele bloemhoofdjes in 
bloei. De stengel bereikt een hoogte tot 1,20 m in 
verwaarloosd grasland.    

3. Moerasandoorn (Stachys palustris) 
lipbloemenfamilie

De meest voorkomende andoorns zijn de 
bosandoorn en de moerasandoorn. Deze 
laatste heeft niet de onaangename geur van zijn 
geslachtsgenoot en de bladeren zijn langwerpig 
en niet eirond. Deze sierlijke plant kan tot 1 m 
hoog worden en draagt mooie schijnkransen van 
roodpaarse bloemen. De tekening op de onderlip is 
een echt kunstwerk. Hij gedijt op natte plaatsen.

4.  Ringelwikke (Vicia hirsuta) 
vlinderbloemenfamilie 

Wikkensoorten herkent men gemakkelijk aan de 
hechtranken en het veervormig samengesteld blad. 
Een blad bestaat dus uit meerdere blaadjes. Om ze 
onderling uit elkaar te houden vergelijken we de 
blaadjes, de bloemen en de vruchten. Bij ringelwikke 
zijn er maximum 20 smalle blaadjes. Er bevinden zich 
hooguit 8 kleine bleekpaarse bloemen in de tros. De 
behaarde vrucht bevat 2 zaden. Hij klimt zich een 
weg naar het licht op grazige plaatsen.

STROOMAFWAARTS MET DE 
FIETS OP PLANTENJACHT...  
Na 2 geslaagde edities kriebelde het om opnieuw o.l.v. gids Stefaan Verreu fietsen en wandelen te combineren. In 2018 
verkenden we de Leie stroomopwaarts vanaf Bissegem. Het jaar daarop fietsten we vanuit Kortrijk langs het kanaal 
richting Moen. In juli 2020 lag het startpunt in Harelbeke en reden we langs de Leie naar de monding toe. Onnodig 
te zeggen dat dit onder een blauwe hemel gebeurde, want het plantenseizoen 2020 kunnen we met één woord 
samenvatten: zon, zon en nog eens zon. De Leie werd op meerdere plaatsen rechtgetrokken, met als resultaat oude 
Leiearmen, die nu oases van rust geworden zijn. We bezochten één ervan in Bavikhove, die samen met de Plaatsebeek 
en het Boekenbos, aangeplant in 1994 op initiatief van een uitgeverij, een bijna 6 ha groot stuk natuur vormt. Een 
volgende stopplaats was het 3 ha grote Ooigembos. Dit vochtige bos is door zijn omvang en kwaliteit beschermd als 
landschap. Bij de terugkeer richting Harelbeke hielden we ook halt aan de Zavelput in Beveren-Leie. Net zoals de 
Gaverplas in Harelbeke en de Bergelenput in Gullegem is dit een kunstmatige vijver ontstaan door zandwinning. De 
ontginning duurde 11 jaar en na de stopzetting ervan in 1986 werd de Zavelput een 5 ha groot natuurgebied. Last but 
not least hadden we ook aandacht voor de planten langs het jaagpad, want de Leieboorden bekoren elke wandelaar en 
fietser door een uitzonderlijke botanische rijkdom. Tijdens deze fietstocht noteerden we 111 planten, waarvan we er 8 
bespreken.

 P L A N T E N W E R KG RO E P
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5.Watermuur (Myosoton aquaticum) 
anjerfamilie

Deze middelgrote anjersoort van natte plaatsen 
lijkt in eerste instantie wat op de zeer algemene 
vogelmuur, namelijk door de eironde bladeren en 
diep ingesneden kroonbladeren in de witte bloemen. 
Bij watermuur zijn de bloemen echter bijna dubbel 
zo groot en is de kelk duidelijk korter dan de kroon. 
Verder zien we met een vergrootglas 5 stijlen op 
de stamper en klierharen op de bovenkant van 
de stengel, die zo slap is dat hij steun zoekt bij de 
omringende planten. 

6. Wegedoorn (Rhamnus cathartica)
wegedoornfamilie

Het geslacht rhamnus (vuilboom) bevat in onze 
streken twee vertegenwoordigers: wegedoorn en 
sporkehout. Beiden bevatten stoffen waaruit men 
een laxeermiddel kan bereiden, waardoor het “vuil” 
uit het lichaam wordt gedreven. De takken van 
wegedoorn eindigen op een scherpe doorn en de 
twijgen zijn tegenoverstaand. Hierdoor ziet men met 
enige verbeelding het gewei van een reebok of  zelfs 
een kruis, ideaal om boze krachten te verdrijven. 
Deze struik wordt tot 6 m hoog en is tweehuizig. 
De kleine geelgroene vrouwelijke bloemen groeien 
uit tot ronde, zwarte bessen. De eironde bladeren 
hebben nerven die tot in de top lopen, net zoals bij 
kornoelje. Ze worden gegeten door de rupsen van 
het citroentje. Hij verkiest een kalkrijke bodem in de 
halfschaduw.

7. Witte waterkers (Nasturtium officinale) 
kruisbloemenfamilie

Deze aantrekkelijke waterplant valt in de eerste 
plaats op door zijn veervormig samengestelde 
bladeren. Hij is kaal en kruipt over de bodem. In de 
bloem is de witte kroon duidelijk langer dan de kelk. 
Spectaculair is de cilindrische vrucht, die alle zaden 
als met een elastiek insnoert.  De zaadwand zelf  
vertoont trouwens ook een duidelijke insnoering. 
Of  de geur die vrijkomt bij kneuzing al dan niet 
aangenaam is, laat ik in het midden. Persoonlijk hou 
ik van de geur van alle kruisbloemigen.

 8. Witte waterlelie (Nymphaea alba)
waterleliefamilie

Gele plomp en witte waterlelie behoren tot dezelfde 
familie. In niet-bloeiende toestand letten we bij deze 
laatste op de roodachtige onderzijde van de ronde 
bladeren met hartvormige voet.Even spectaculair 
als de bladeren zijn de grote, stervormige bloemen. 
Tussen de 4 korte kelkbladeren bevinden zich een 
groot aantal witte kroonbladeren. Diep onder 
water bevindt zich de wortelstok, die in de modder 
geworteld is. Van hieruit ontspringen lange stengels 
tot aan het wateroppervlak. Luchtkanalen en -buisjes 
zorgen voor een beter drijfvermogen. Ook de zaden 
drijven doordat ze met slijm bedekt zijn. Dit zorgt 
voor verspreiding op grote afstand. Na enige tijd 
lost het slijm op en zinkt het zaad naar de bodem. 
lockdown!

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



•44

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

→bloemenplukdag 
© Tuin van Adem en Eten

CHRIS DUTRY

↓eerste aanplant met  
grote groep

© Letterlik

‘ONS VOEDSELBOS VOEDT 
ALVAST RELATIES TUSSEN 
MENSEN’   
Vroeger was Steffi Desmet, prille dertiger en werkzaam 
in de psychologische hulpverlening, al betrokken bij allerlei 
acties die de wereld duurzamer willen maken. Zo stond 
ze op het eerste Klimaatfestival van Zwevegem met 
een stand rond autodelen. Vorig jaar echter werd ze 
onverwacht voorzitter van een heus voedselbosproject in 
haar woonplaats Sint-Denijs. Begin februari vroegen we 
haar wat de concrete plannen zijn voor die ‘Tuin van Adem 
en Eten’. 

“Goed anderhalf  jaar geleden vernamen 
we dat de intercommunale Leiedal een stuk 
woonuitbreidingsgebied van zo’n hectare groot aan 
de dorpsrand een groene bestemming wilde geven. 
Op een startavond kreeg de lokale bevolking niet 
alleen meer informatie, maar ook inspraak in de 
realisatie ervan. Met een tiental mensen namen we 
de handschoen op om een project uit te werken dat 
verder keek dan een klassiek herbebossingsproject 
of  een volkstuin. Van oktober tot december 2019 
kwamen we om de veertien dagen samen om 
een project uit te werken volgens de opgelegde 
voorwaarden. We kenden mekaar vooraf  niet, maar 
iedereen had zijn eigen inbreng. Zo konden we 
rekenen op de waardevolle input van mensen van 
Natuurpunt Zwevegem en van Velt, zowel lokaal als 
nationaal. Hun knowhow en kritische vragen hielpen 
om het project van een voedselbos en belevenistuin  
concreet in te vullen. Vanuit ons verlangen naar een 
gezondere voeding en een duurzame, kleinschalige 

landbouw waren mijn partner en ikzelf  al een tijdje 
aan het dromen van zo’n voedselbos en dat leek 
nu plots ook mogelijk te worden. Vandaar dat ik 
niet geaarzeld heb om voorzitter van het project 
te worden.  Begin maart vorig jaar – net voor de 
lockdown – heeft een groep enthousiaste vrijwilligers 
zo’n 1.800 boompjes en struiken aangeplant. De rest 
van het terrein werd tijdelijk ingezaaid met een gras-
klavermengsel door de voormalige gebruiker van het 
terrein. Ons eerste geplande evenement, ‘Ontbijt, 
bied en geniet’ werd echter uitgesteld omwille van 
corona. Van zodra het weer mogelijk is, zal dat 
doorlopend ontbijtbuffet plaatsvinden.”  

ANDERS VOEDSEL PRODUCEREN 
“Zo’n voedselbos biedt, in tegenstelling tot 
de gangbare, grootschalige landbouw, meer 
kansen voor het herstel van biodiversiteit, voor 
de opslag van koolstof  in de bodem en het 
verhoogt de weerbaarheid van de vegetatie tegen 
klimaatverandering. Onderzoek in het kader van 
de zgn. Green Deal Voedselbossen stelde vast dat 
veel akkers ’s zomers compleet uitdrogen, om dan 
’s winters in modderpoelen te veranderen. In een 
voedselbos daarentegen zijn die contrasten veel 
minder uitgesproken. De bodem wordt immers 
beschermd door een laag van meerjarige gewassen. 
Mettertijd zal er zich een gelaagd ecosysteem vormen, 
met hoog- en laagstammen en daaronder de struik- 
en kruidenlagen en tenslotte de bodembedekkers. 
Waar een gewone akker vooral voedselcalorieën 
produceert, brengt een voedselbos meer vitaminen 
en mineralen voort, in de vorm van noten, steenfruit 
of  bessen. Zo’n voedselbos biedt ook een habitat 
aan nuttige insecten zoals bestuivers en aan 
predatoren van schadelijke insecten. Aan torenvalk 
en steenuil bieden we nestgelegenheid aan, terwijl het 
insectenhotel zijn deuren reeds heeft geopend. Er is 
al een poel uitgegraven om salamanders kansen te 
geven.  
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↓De tuin
© Tuin van Adem en Eten

Eind vorig jaar werden er tijdens een tweede 
boomplantdag nog 80 fruitbomen aangeplant, 
terwijl er dit voorjaar nog heel wat kleinfruit 
bijgekomen is. Op langere termijn willen we 
experimenteren met minder bekende vruchten 
zoals pawpaw, kaki, gele kornoelje en Mexicaanse 
meidoorn.  De wilde rozenhaag nabij de poel 
zal een deel van de tuin afschermen voor wie 
wil experimenteren met permateelt of  nieuwe 
gewassen. De tuin wordt ook een plaats 
voor workshops rond gezond koken, yoga en 
permacultuur en ook dienen als een wandelgebied 
waar mensen tot rust kunnen komen. Onze slogan 
is immers: ‘Er is geen wifi in de Tuin van Adem 
en Eten, maar we garanderen je wel een sterke 
verbinding’. Met de natuur en met mekaar…  

↓aanplant Waterhoevebos

© Danny Deceukelier/Yves De Bosscher

© Chris Dutry

Handige Harry’s en  
Groene Gerda’s

Via www.tuinvanademeneten.be  
 & www.facebook.com/

tuinvanademeneten  
volg je de activiteitenagenda van de tuin en 

je vindt er ook een warme oproep voor 
vrijwillig hand- en denkwerk. De maandelijkse 

openwerkdag zal op zaterdag- of 
zondagmorgen plaatsvinden. Aanvankelijk 

zullen dat meer beheerwerken zijn, nadien 
krijgt de voedselproductie meer aandacht.

EERSTE AANPLANT 
WATERHOEVEBOS  
IS EEN FEIT

Half  januari heeft NP Zwevegem een eerste 
halve hectare van het geplande Waterhoevebos 
aangeplant tussen de Trimaarzate en de 
Spinnetstraat in de deelgemeente Sint-Denijs. Een 
vijftiental vrijwilligers hebben toen op goed twee 
uur tijd ruim 900 struiken en bomen aangeplant. In 
het najaar willen we nog anderhalve hectare bos 
bijplanten. NP Zwevegem helpt zo een belangrijk 
onderdeel van het klimaatplan van de gemeente 
uit te voeren. Tegen 2025 zou de bosuitbreiding 
20 ha moeten halen, tegen 2030 zelfs 80 ha. Als 
tegenprestatie heeft Zwevegem de aankoopsubsidie 
voor te bebossen gronden verhoogd. 
Het bos ontleent zijn naam aan de nabijgelegen 
historische Waterhoeve. In samenwerking met 
de eigenaar ervan werd vorige winter door NP 
Zwevegem in een aangekochte weide van bijna 
7.000 m2 een hoogstamboomgaard uitgebreid met 
25 hoogstamfruitbomen. Volgende winter komen 

daar nog eens 20 hoogstammen bij. 
Het nieuwe gemengde loofbos wordt over enkele 
jaren opengesteld voor wandelaars, waartoe een 
verdwenen voetgang in ere hersteld zal worden. Het 
Waterhoevebos wordt ook gesponsord door TVH 
uit Waregem, dat zo een deeltje van zijn uitstoot 
door vliegtuigreizen wil compenseren. Natuurpunt 
maakt zijn slogan ‘Meer en betere natuur voor 
iedereen’ met dit nieuwe bos opnieuw waar.

Al sinds 2003 noteert Danny Deceukelier van 
NP Zwevegem de grondwaterstanden van het 
natuurreservaat Vaarttaluds langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk. Hij doet dat telkens in de winter 
(december), in de lente (maart) en tijdens de 
zomermaanden juli en augustus. Daaruit blijkt dat 
het grondwaterpeil de laatste jaren soms al in juli 
op het laagste peil stond. Al tekende Danny vorig 
jaar rond half  augustus een recorddaling van 3,75 
meter op. Verdroging van onze natuurgebieden, 
zelfs nabij een kanaal of  grote vijver, moeten we 
de komende jaren zeker blijven monitoren.

DALENDE 
GRONDWATERSTAND 
VAARTTALUDS
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→detailfoto Kleine Vos
© Johan Staelens

↓'old school materiaal'
© Johan Staelens

JOHAN STAELENS

Ervaren rot Johan Staelens (alias Djoni) en nieuwbakken multipassionate Kurt Meerschaert gingen elk op hun eigen manier 
om met de corona-omstandigheden om op (her)ontdekking te trekken in de natuur. 

NATUURLIJKE 
ONTMOETINGEN: OLD 
SCHOOL MEETS NEWBIE

“Wat moet ik nu gaan doen?!” Radeloos, een 
paniekaanval nabij, aanhoorde ik onthutst de 
afkondiging van de verstrengde lockdown-
maatregelen. Voortaan mocht je je enkel verplaatsen 
met de wagen binnen een straal van 5 kilometer. 
Bovendien werden verschillende parken en 
natuurgebieden afgesloten. Dus ging ik, zoals altijd in 
tijden van hoge nood, bij vrouwlief  te rade. 
“Pakt uw velo en rijdt rond zoals ten tijde van de 
JNM. Dat lukte toen ook en we hadden zoveel 
leute.” Opgekikkerd door dit waardevolle advies 
ging ik onmiddellijk aan de slag. Al vlug lagen 
mijn oude, beduimelde waarnemingsboekjes, 
het bijhorende ingekorte potlood, de obligate 
verrekijker en mijn flora uit duizenden klaar. 
Vervolgens vertrouwde ik deze relikwieën toe aan 
mijn onvervalste JNM-excursiebuzze die ik uit de 
krochten van mijn bureaukast had opgeduikeld. 
Het oude stalen ros werd van stal gehaald. 
Voorzien van een vleugje smeerolie, na een 
grondige schrobbeurt en banden volgepompt vol 
courage was ik vertrekkensklaar. Het voornemen 
was glashelder: Ik zou op zoek gaan naar natuur 
rond mijn kot. Al vanaf  het eerste tochtje waande 
ik mezelf  terug een onbevlekte 18-jarige, wilde 
krullen in de wind. Herinneringen aan 

gouden BJM-tijden zonder gsm of  internet kwamen 
terug bovendrijven. Het was een tijd waarin 
Waarnemingen.be nog niet werd waargenomen en 
“Whatsapp” enkel een vriendelijke begroeting was 
tussen gelijkgestemde, bezorgde zielen. 
Ik had een strak BFF-plan: bewonderen, fotograferen 
en facebooken. Shout-out naar mijn vele volgers. 
Week na week jeunde ik me gelijk een jong 
veulen schuimend van hot naar her. Naast de 
vaste natuurstekjes spoelde ik ook aan bij nieuwe 
hotspots. Zo strandde ik zowel bij een grote, 
beloftevolle poel als bij kranige knotwilgen keurig 
in het gelid. Menig samenscholingsverbod werd 
door de lokale fauna niet nageleefd waardoor ik 
hen onverbiddelijk aan mijn stilaan uitpuilende 

determinatielijst toevoegde. Ik zag sachembijen in 
de Groene Long, kwetterende boerenzwaluwen op 
het erf, zelfs mijn enige Kleine Vos in deze streken. 
En boer Marc … Een boeiend specimen altijd bereid 
voor een klapke over stekpieten*, piewitten of  
simpele bosduven. 
Tijdens mijn uitstapjes kakelde ik trouwens vaak 
en niet alleen met boer en tuinder. Ik kwekte met 

vogels van diverse pluimage. Soms was dat een 
gemekker over ‘lastige’ beestjes of  een gesnater 
over koetjes en kalfjes. Maar evengoed hield dit 
een gezellig, leerzaam gezwam in. Het is heerlijk 
om de medemens nauwer contact te zien leggen 

met de natuur, op een veilige anderhalve meter 
natuurlijk. Weet je… Ik krijg vaak de hamvraag: 
“Jij weet zoveel. Hoe kan ik dit ook leren?” Mijn 
wijze raad: Maak gebruik van de middelen die er 
nu zijn. Begin in je eigen tuin. Ga mee op excursie. 
Heb geduld want kennis komt met de jaren. En 
gebruik tabellen en zoekkaarten. Zo heb ik het 
ook uitgevogeld.

* Voor alle duidelijkheid: Dit is geen benaming voor 
politie die ons op corona-overtredingen kan betrappen, 

maar het dialect voor roofvogel. 

DJONI'S WORLD



47•

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

KURT MEERSCHAERT

Ken je dat ook? Altijd weer die dringendste 
afspraken in orde brengen. Af  en toe eens 
onthaasten in de natuur, zij het binnen een tijdslimiet. 
En zelden een moment om echt werk te maken van 
een avontuurlijke verkenning zoals in je kindertijd. 
En toen was er de eerste lockdown. Plots vielen 
alle buitenshuis-activiteiten stil. Yeet! De zachte 
zonnestralen van het lieflijke lentezonnetje lokten 
me onweerstaanbaar naar buiten. Ik was een vogel 
voor de kat. Al vlug werden de wandeltochtjes langs 
de Bergkapel en het Patrijzenbos in Lendelede een 
bijna dagelijkse bekoring. Als een klein, onschuldig 
kind liet ik me (ver)leiden. Het vrolijke gefladder 
van een kleurige vlinder lokte me weg van het 
rechte pad. Het zachte gezoem van een overijverige 
hommel op zoek naar zoets was genoeg om een 
nieuwe achtervolging in te zetten. Gewapend met 
mijn fototoestel, een wandeling gaat altijd gepaard 
met het zoeken naar goede beelden, zocht ik 
koortsachtig naar de juiste invalshoek. Vliegensvlug 
focussen, scherpstellen en hopen dat de mannequin 
voldoende lang bleef  shinen om een blijvende indruk 
te maken digitaal gevangen door mijn alziende lens. 
Whoop whoop!     

Een ernstige val begin juli beknotte mijn leefwereld 
nog veel ingrijpender. No cap! Zowat het enige 
waar ik toe in staat bleek, waren mijn dagdagelijkse 
langzame, gemoedelijke verkenningstochten. Vaak 
trok ik de voordeur achter mij dicht zonder enig 
idee te hebben wanneer ik terug op het eigen 
nest zou neerstrijken. Ik verloor mezelf  compleet 
in een nieuwe passie: het determineren. De app 
Obsidentify had zich een weg weten te banen naar 
mijn smartphone en mijn frontale kwab. Als een 
ware ‘geobsideerde’ begon ik met het inbrengen 
van mijn talrijke waarnemingen. Met grote trots kan 
ik jullie trouwens meedelen dat ik in hoogsteigen 
persoon verantwoordelijk ben voor de locatie 
‘Bergkapel’ op waarnemingen.be. Epic! Heel wat 
wandelaars zijn mij in die onvergetelijke, zwoele 
zomer gepasseerd en zullen zich ongetwijfeld 
afgevraagd hebben waarom dat langharige, bebaarde 
buitenbeentje in het hoge gras aan het lanterfanten 
was. Stilaan begon ik de skills te beheersen en had 
steeds de nodige rekwisieten bij: bekerloepen, een 

veldgids bijen, permanente camera-onderdelen zoals 
een extra batterij, handschoenen,… Deze laatste 
dienden niet alleen om mij een veilige doortocht te 
verlenen in meer precaire omstandigheden zoals bij 
braamstruiken of  brandnetels. Ze dienden ook om 
het nodige zwerfvuil te verzamelen, een tot nog toe 
onopgelost virus waarmee een bepaald deel van het 
mensdom schijnt te zijn besmet.  
Het hoogtepunt van de zomer, vrij letterlijk te 
nemen, werd het obsidentifyen op mijn eigen, 
eenzame berg in de Ardennen. ’s Ochtends 
vertrok ik onder een weldadige zon, voorzien van 
enige proviand en heilige voornemens, de door 
mezelf  geclaimde helling op met als doel na al die 
jaren eindelijk eens een goede determinatie te 
ondernemen. Ik was volop aan het genieten van de 
serene stilte van mijn eigen kleine paradijs, enkel af  
en toe onderbroken door het zachte gezoem van 
zwervende insecten, het geritsel van schuchtere, 
krioelende muurhagedissen of  het schrille, hoge 
gegil van buizerd en rode wouw. Tot plots de 
foto-app op mijn smartphone blokkeerde. Door 
het lot gedwongen denderde ik de helling naar 
beneden richting camping, stak het riviertje over (nat 
schoeisel niet ontziend), had het ondertussen Spaans 
Vlaggen, nam de gsm van de zoon in beslag, keerde 
op mijn stappen terug en stak onverschrokken 
opgejaagd door losgeslagen honden de rivier terug 
over. En dat om niet veel later voortgestuwd door 
een naderende zwoele zomerstorm net op tijd een 
veilige haven te bereiken. Wat die drang naar kennis 
en avontuur al niet met een newbie doet … 

←landschapsfoto vanop mijn
berg in de Ardennen

←←Newbie materiaal: de app 
Obsidentify

←landschapselement (wilgen)

© Kurt Meerschaert

Kurts walhalla



Exclusief Voordeel
voor lezers van Klimop
Proefpakket Ray & Jules ko�  e: traag geroosterd op zonne-energie

Bestel online: www.ray-jules.com/klimop

“Ik ben Gert en lid van Natuurpunt. Het doet me plezier dat ook 
jij -als lezer van Klimop- vandaag Ray & Jules mag ontdekken! 
Afgelopen jaar startte ik samen met een Leuvense vriend ’s we-
relds meest duurzame koffi  ebranderij op. We ontwikkelden 
een nieuw type brander waardoor we de lekkerste koffi  ebo-
nen traag kunnen roosteren, 100% op zonne-energie. Met 
(h)eerlijke single-origin koffi  es als resultaat. Onze missie? De 
koffi  esector CO2-vrij en eerlijk te maken, samen met jou. 
Geniet ervan!” 

30%
korting

& gratis levering  

Jouw ‘Klimop’ proefpakket Ray & Jules koffie
 4 heerlijke arabica koffi  es uit Peru, Colombia, Brazilië en Honduras
100% geroosterd op zonne-energie, Fair Trade en/of biologisch
 Nu met 30% korting, voor slechts € 29,50 ipv € 42,30. Gratis aan huis geleverd.

Je proefpakket bestaat uit 4x 500gr koffi  e. Bonen of gemalen naar keuze. Aanbod geldig tot 15 mei 2021.
Meer info www.ray-jules.com/klimop
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↓zicht op landelijk Ingelmunster

←goed onderhouden 
knotwilgenrijen

© NP - DB vzw.

LANDELIJK INGELMUNSTER
Ten noorden en ten zuiden van verstedelijkt 
Ingelmunster zijn er nog enkele landelijke gebieden. 

De Kriekewijk is nog zo’n landelijk gebied gelegen 
ten zuiden tussen de Gentstraat en de noordelijke 
heuvelrug van Hoog Walleghem.  Keirselarestraat, 
Zuidstraat, Kweekstraat en Elsstraat zijn de 
belangrijkste wegen met weinig verkeer. Doorheen 
de lager gelegen velden en weiden vloeit de  
Mispelaerebeek die ontspringt aan de voet van 
deze heuvelrug en uitmondt in de Mandel zo’n 
2 km verder. Hoewel er de laatste 20 jaar vele 
knotwilgen langs deze beek en in de omgeving 
ervan  verdwenen zijn, vindt je er nog enkele 

goed onderhouden oude knotwilgenrijen waar 
de steenuil thuis is. Jaarlijks zijn twee geplaatste 
steenuilenkasten bezet. Langs de oevers kun je 
patrijs en gele kwikstraat observeren. Vroeger was 
er ook een 2 ha grote, ondiepe kleigroeve die niet 
meer in gebruik was (steenovenweide) langs de 
beek. Die vormde tijdens de winter een natuurlijk 
bufferbekken tijdens hevige regenval, helaas zo’n 30 
jaar geleden opgevoerd met van alles en nog wat. 
Tijdens de lente is de prachtige pinksterbloem te 
bewonderen langs de vele afwateringsgrachten. Het 
Elsbos is een klein populierenbosje waar torenvalken 
hun jongen groot brengen in een geplaatste nestkast. 
In de oude stallingen van enkele boerderijen zijn 
er nesten van boerenzwaluwen en in de nog 
aanwezige authentieke veedrinkpoelen komen 
kleine watersalamander, alpenwatersalamander, pad, 
bruine kikker voor. 

De Kriekewijk is landschappelijk waardevol met her 
en der wat prachtexemplaren van solitaire bomen. 
Het is ideaal om er eens een landschapswandeling 
te maken, niet alleen in dit gehucht zelf, maar tevens 
richting Hoog Walleghem naar Hulste toe waar er 
kan gewandeld worden op enkele bewegwijzerde 
routes.  

HENDRIK DEBEUF 

KRUIDENVERKOOP 2021

 Zoals elk jaar organiseren we in het voorjaar een actie om prachtige kruiden te verkopen. De 
opbrengst van dit alles gaat naar de werkingskas van natuurreservaat Mandelhoek in Ingelmunster. 

Er is keuze uit een assortiment van ongeveer 350 soorten. Alle kruiden kunnen besteld worden aan 
2,60 euro per stuk. Elke plant is voorzien van een info-label met daarop in welke gerechten en op 

welke wijze dit kan worden gebruikt.  

UITERSTE BESTELDATUM vrijdag 30 april !! 
Ophaalmoment is voorzien op zondagvoormiddag 9 mei aan de school  

"Het Wonderbos" in Ingelmunster.  
Meer info en bestellen kan via www.debuizerd.be/kruiden.

Opbrengst 
gaat integraal 
naar aankoop 
project “5083C” 
Mandelhoek.
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KRISTINA NAEYAERT 
&  

HERMAN NACHTERGAELE

NATUUR- EN LANDSCHAPSVISIE
De weilanden maken deel uit van het historische 
meersen- en overstromingsgebied van Leievallei. 
Gelegen naast de historische Kloosterhoeve is 
dit vanuit centrum Wevelgem als het ware de 
toegangspoort tot de open Leievallei. Het doel is 
om dit open karakter te behouden. 
Het huidig intensief  grasland bestaat hoofdzakelijk 
uit witbol en raaigras. Het doel is omvorming 
tot een soortenrijk grasland met poelen en een 
grotere waterplas met diepere en ondiepere 
zones. Het geheel wordt afgezoomd met kleine 
landschapselementen: hagen en struwelen en ook 
houtkanten met solitaire opgaande bomen. Het 
natuurherstel zal naast de nodige graafwerken 
ook heel wat jaren vragen van verschraling van de 
gronden die door het vroegere landbouwgebruik 
nog rijk zijn aan fosfaten en nitraten. We willen 
goed doordachte ingrepen doen: onder meer 
daarom zal eerst jaarrond de grondwaterstand 
worden gevolgd via peilbuizen en zullen ook een 
aantal bodemanalyses gebeuren. Volgehouden 
hooilandbeheer zonder bemesting eventueel 
gecombineerd met nabegrazing moet op termijn 
van jaren geleidelijk aan een toename van 

plantensoorten geven. Het streefbeeld is dat 
van ”soortenrijk mesofiel hooiland”, waarbij we 
gevarieerd grasland krijgen op matig voedselrijke 
bodem met eerder algemene soorten zoals 
klaversoorten, veldzuring, scherpe boterbloem, 
duizendblad, margriet, knoopkruid en diverse 
grassensoorten. Een aantal van deze soorten vindt 
men nu al langs de Leieboorden, het resultaat van 
vele jaren gefaseerd maaibeheer. In een latere 
fase is het streefdoel dan het biotooptype van 
het glanshavergrasland. De Leievallei heeft o.a. 
nog kleine relictpopulaties van soorten zoals 
kievit, graspieper, roodborsttapuit, huiszwaluw, 
boerenzwaluw, patrijs en haas. De steenuil is nog 
goed aanwezig en in het nabije Leiebos leeft de 
eikelmuis. Maar ook heel wat andere soorten zullen 
floreren bij een nieuw en gevarieerd leefgebied zoals 
insecten en  amfibieën. Zeker als we erin slagen 
om open water te realiseren in het gebied (bv. via 
een Blue Deal project) kan de natuur heel positief  
gaan reageren en voor verrassingen zorgen. Denk 
maar aan de ringslang als nieuwkomer die zich 
geleidelijk verspreidt langs de Leie en al jaren een 
populatie heeft in Wervik. En ook soorten als de 
bever zouden wel eens snel kunnen oprukken door 
de geplande natuurvriendelijke inrichting van de Leie 

RUIMTE VOOR LEIENATUUR

↑Ruimte voor natuur in de 
Leievallei
© tom linster

De Leievallei is het “groene hart” van de gemeente Wevelgem en de ruimere Kortrijkse regio. Een groot deel heeft dan 
ook terecht de bestemming van Natuurgebied op het gewestplan en er worden al decennia  plannen gemaakt om die 
natuur ook op het terrein te realiseren. Maar veel verder dan plannen maken kwam het niet… De vrijwilligers van 
Natuurpunt afdeling Wevelgem zetten met de steun van de gemeente een belangrijke stap  naar het herstel en de 
opwaardering van de natuur in de Leievallei in Wevelgem. Natuurpunt heeft een deel van de gronden (12,5 ha) rond 
de geklasseerde Kloosterhoeve (relict van de vroegere Guldenbergabdij)  in de Kloosterstraat aangekocht. We willen de 
komende jaren werken aan de uitbouw van een waardevol natuurgebied met een rijke biodiversiteit. De realisatie van 
meer natuur in de Leievallei geeft naast de natuurwaarden ook heel wat de natuur-educatieve mogelijkheden. Ook in het 
kader van klimaatadaptatie en de Blue Deal wordt dit een belangrijke aanwinst voor de inwoners van de gemeente. 
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oevers in het kader van de Leiewerken.

In de aankoop zit ook een akker van 2 ha die deel 
uitmaakt van de open ruimte van de Leievallei en  
nauw aansluit bij de Kloosterhoeve. Tegelijk  vormt 
deze een buffer met de bebouwing. Historisch was 
dit een onderdeel van het “bulkenlandschap” waarbij 
kleine akkerpercelen omzoomd werden door hagen 
en houtkanten en een wisselend gebruik kenden 
tussen akker en hooiland. We willen de herinnering 
aan dit historisch landschap herstellen door de 
akker om te zetten naar een soortenrijk bloemrijk 
grasland, afgeboord met hagen en houtkanten. 
Gezien het jarenlang gebruik als akker vertrekken 
we vanuit een zeer voedselrijke situatie zonder een 
geschikte zadenbank. Ervaringen uit o.m. Nederland 
tonen aan dat zelfs in zo’n situatie goede resultaten 
kunnen bereikt worden door inbreng van zaden via 
maaisel afkomstig uit natuurgebieden. We plannen 
dit dan ook deze zomer.
Eén en ander wordt dus toch experimenteren en 
zien hoe de natuur reageert.

Aan de rand loopt een fietspad dat smal is en 
conflictsituaties geeft tussen wandelaars en fietsers. 
Daar zal samen met de gemeente een wandelpad 
worden aangelegd afgeboord door een haag/
houtkant met doorkijken op het grasland. In een 
deel van het perceel zullen we een hoogstam 
boomgaard aanleggen met oude rassen (o.m. 
belangrijk voor doelsoorten als eikelmuis en 
steenuil). ↓

←↑eerste aanplant struwelen 

in de Leievallei. 160 kinderen 

kwamen de aanplant doen in het 

kader van hun Klimaatweek op 

de Wijnbergschool.

Storten jullie ook voor aankoop  
van natuurgebied in de Leievallei? 

BE56293021207588 van 
Natuurpunt vzw – met vermelding 
aankoopnummer 5596 Leiekant 
Wevelgem.



•52

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

Hiervoor willen we graag samenwerken met 
verenigingen zoals VELT, Wibilinga, e.a. 
Er zullen ook enkele poelen worden aangelegd 
samen met Stadlandschap Leie en Schelde van de 
provincie. De poelen bieden ook mogelijkheden 
voor natuureducatie voor de Wevelgemse scholen. 
Op dit kruispunt van fiets- en wandelwegen zal ook 
een rustpunt voor de zachte recreant komen met 
o.a. een picknickplaats en een infobord met uitleg 
over de vroegere Guldenbergabdij zou terecht de 
waarde van deze historische site in de aandacht 
brengen. We kregen al heel veel positieve reacties 
op dit nieuw natuurproject:  het begin van een 
boeiend natuurverhaal.

Deze aankoop werd mogelijk gemaakt door 
subsidies van de Vlaamse overheid en de gemeente 
Wevelgem. Zoals altijd blijft er een belangrijke 
restfinanciering (€140.000). Het wordt voor onze 
vrijwilligers van afdeling Wevelgem een flinke 
opdracht om dit bedrag te verzamelen. Elke steun 
voor dit project is dan ook heel welkom. Daarnaast 
zullen we ook de nodige middelen moeten zoeken 
om inrichtingskosten te betalen. 

GEMEENTE WEVELGEM PIONIERT
In het begin van deze legislatuur keurden 
alle politieke partijen eensgezindheid een 
subsidiereglement voor aankoop van natuurgebied 
in de gemeente goed.  Op basis hiervan steunt 
de gemeente het project in de Leievallei met een 
belangrijk bedrag (€280.000). 
Meer natuur en groen op de gemeente is ook 
nadrukkelijk opgenomen als een beleidskeuze in 
het meerjarenplan. Het bestuur van Wevelgem 
geeft daarmee aan dat investeren in natuur 
en open ruimte even zinvol is als uitbouw van 
sociale voorzieningen, sportinfrastructuur, een 
cultuuraanbod, lokale werkgelegenheid, enz. Al deze 
functies zijn complementair en wenselijk om een 
aangename, goed uitgebalanceerde leefomgeving te 
hebben.
De vraag is dus niet zozeer: waarom doet 
Wevelgem dit wel, maar eerder: waarop wachten 
al die andere gemeenten en steden om dezelfde 
beleidskeuzes te maken? We hopen dat het 
voorbeeld van Wevelgem op veel plaatsen in 
Vlaanderen navolging krijgt.

→Met een grondboring willen 

we heel wat informatie te weten 

komen naar mogelijkheden voor 

nieuwe natte natuur.
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Dat 2020 een bijzonder jaar was, is niets nieuws 
onder de zon. Ook voor onze afdeling Natuurpunt 
Gaverstreke was dit niet anders. Sinds tientallen 
jaren organiseerde de Natuurwerkgroep De 
Gavers en het Provinciebestuur traditiegetrouw de 
eerste zondag van de maand een wandeling in het 
provinciaal domein de Gavers. Sinds begin 2020 
nam Natuurpunt Gaverstreke de fakkel over. Iedere 
maand gidst een Natuurpunt-natuurgids over een 
bepaald thema voor een groep geïnteresseerde 
natuurliefhebbers. Een breed scala aan thema’s 
zijn tijdens deze wandelingen aan bod gekomen: 
watervogels, geologie, beheer van de Gavers, 
planten en bomen, zoogdieren en paddenstoelen. 
Helaas konden 5 wandelingen niet doorgaan omwille 
van de coronamaatregelen. 

Het is fantastisch om te ervaren hoe enthousiast 
de natuurgidsen kunnen vertellen over hun thema 
of  specialiteit. Ik stond meermaals versteld van hun 
parate kennis. Het leken soms wel wandelende 
encyclopedieën die ons een massa nieuwe 
informatie meedeelden en bij iedere vraag een 
antwoord klaar hadden. Het uitblijven van enkele 
wandelingen door corona voelde bij een aantal 
natuurliefhebbers aan als een gemis. Een aantal 
van hen liet ons dit weten via mail. Het voelde 
aan als een ruggensteuntje tijdens de donkerste 
coronaweekends.  
In juli en augustus werden er wel uitzonderlijk extra 
wandelingen georganiseerd in samenwerking met 
de Provincie. Iedere donderdagavond was er een 

wandeling met een bepaald thema. Dit vergde een 
extra inspanning zowel van natuurgidsen van onze 
afdeling als van externe natuurgidsen.  

Tijdens de paddenstoelenwandeling in oktober 
hadden we de grootste opkomst, ondanks een 
typisch herfstweertje. De groep was zo groot 
dat we ons moesten reorganiseren en de groep 
opsplitsen in twee. Gelukkig was er een natuurgids 
van onze afdeling aanwezig die de groep met vooral 
kinderen op sleeptouw nam. De andere groep 
volgde geïnteresseerd de wandeling verder onder 
leiding van de externe gids. 

Meer dan ooit hebben we gezien hoe mensen 
de natuur opzochten en hoe waardevol deze 
natuurgebieden van “bie oes” wel zijn. We hopen 
dan ook dat we in 2021 terug samen van deze 
natuur kunnen genieten. Volgende thema’s zullen 
in 2021 aan bod komen tijdens de zondagmorgen 
wandelingen indien de coronamaatregelen 
het ons toelaten: winterfauna en -flora, 
winterwonderwandeling, amfibieën, vogelzang, 
kruiden en hun geneeskracht, vlinders, bomen in de 
zomer, water, zoogdieren, kinderwandeling, bomen 
in de winter.  

We hopen je te mogen verwelkomen op één 
van onze activiteiten in 2021!  

Tot binnenkort. 

MAANDELIJKSE GELEIDE 
WANDELINGEN IN DE 
GAVERS 

FELIX RODENBACH 

Noteer :  
Geleide natuurwandeling elke 
eerste zondag van de maand 
om 9.00u aan de parking van de 
Eikenstraat te Harelbeke.
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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
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ISOLATIEKORTI
NG

10%

Bezoek onze webshop op eurabo.be

 

 NATURISME 
 iets voor u? 
 www.zonneleven.be 
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Brandnetelsmoothie

Ingrediënten voor 2 glazen 
•  100g brandneteltoppen   
•  1 banaan  
•  500 ml appelsap 
•  optioneel voor een ontbijtversie:  
 ½ kopje havervlokken

1.  Spoel de brandneteltoppen grondig 
2.  Gebruik keukenhandschoenen  
3.  Doe alle ingrediënten in een blender  
 of  mix met een staafmixer tot een  
 gladde smoothie! 
4.  Deze smoothie maak je even makkelijk  
 met vogelmuur, zevenblad of  wilde melde.

Een heerlijke frisse smoothie boordevol gezonde voedingsstoffen en neen hij prikt niet! 
© Leentje Speybroeck



28 april 2021
Duurzame keuzes maken 

(Veerle Colle - Zero Waste)

9 juni 2021
European Green Deal

(Sarah Nelen - Europese Commissie Green Deal)

22 september 2021
Circulariteit & Urban mining

(Yolan Gielen - Circulair Vlaanderen
en Saar Bentein - Recupel)

20 oktober 2021
De energietransitie naar energiedemocratie

(Dirk Vansintjan - RESCoop.eu)

“EMPOWER2.0 is funded within the Interreg program North Sea Region, the cross-border collaboration program with financial support of the European Fund for Regional 
Development. More information: www.northsearegion.eu/ The project also receives funding from local actors.”

Project website:
www.northsearegion.eu/empower-20
www.transfozwevegem.be

Inschrijven via
www.transfozwevegem.be 

      TransfoZwevegem
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APRIL 2021

 04.04 NATUURWANDELING 
  AAN BERGELEN MET 
  THEMA: 
  LANDSCHAPSLEZEN - 
  NPWE

 WAAR: Natuur-educatief centrum De Rand,  
Gullegem

 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 INFO: kristina@natuurkoepel.be of  

0479/51 43 17

 11.04 GELEIDE WANDELING 
  NATUUR DOMEIN  
  MANDELHOEK - NPDB

 WAAR: Schutterschuisje (natuur educatief 
centrum) nabij Mandelhoek, Ingel-
munster 

 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: info@debuizerd.be of 0475/36 59 55

 11.04 TUINBIOBABBEL - VELTZ

 WAAR: Martin&Lieve, Oude Bellegemstraat 89 
Zwevegem

 WANNEER: 10.00 u. – 12.00 u.
 INFO: martin.raepsaet@gmail.com

 15.04 LENTEWANDELING - 
  NPGS I.S.M. UZIEN

 WAAR: Uzien, De Cassinastraat 10, Deerlijk
 WANNEER: 19.00 u. - 20.30 u.
 INFO: chris.benoit@telenet.be of 0485/14 86 55

 17.04 BEHEERWERKEN: MAAIEN 
  WANDELPADEN, ZWERF 
  VUIL VERWIJDEREN,  
  SINUSPAD - NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint-  
Pietersbrugske), Kraaibosstraat,  
Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u. 
 INFO: danny.deceukelier@telenet.be  

of 056/75 61 39

 18.04 AMFIBIEËN  
  EXCURSIE - NPA

 WAAR: Natuurpunt Avelgem, Meersstraat 45,  
Avelgem

 WANNEER: 10.00 u. - 12.00 u.
 INFO: natuur.avelgem@telenet.be

 24.04 PLANTENINVENTARISATIE 
  VAN HET KOEKSKE  
  BAVIK HOVE - PWG

 WAAR: ingang Koekske, einde Oudstrijderslaan, 
Bavikhove

 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: piet.missiaen@pandora.be of  

056/20 51 77

 

 25.04 OP ZOEK NAAR DE 
  BLAUWBORST IN LE  
  VIVIER - NPZ

 WAAR: Le Vivier, Rue du Vivier, Escanaffles
 WANNEER: 14.00 u. – 17.00 u.
 INFO: els53.pauwels@gmail.com of 069/58.13.52
 

MEI 2021

 02.05 DAGUITSTAP NAAR HET 
  PARC RÉGIONAL  
  SCARPE-ESCAUT  
  (NOORD-FRANKRIJK) - 
  PWG

 WAAR: parking Rietput, Bissegem
 WANNEER: 8.00 u. - 19.00 u.
 INFO: piet.missiaen@pandora.be of  

056/20 51 77

 08.05 GELEIDE WANDELING IN 
  OUDE LEIERESERVAAT - 
  NPDV

 WAAR: ingang reservaat, aan standbeeld Den 
Hert, Gentsesteenweg 140,  Kortrijk

 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: di.verhaeghe@telenet.be of  

0476/86 59 09

 08.05 BEHEERWERKEN:  
  SNOEIWERK LANGS 
   JAAGPAD WEST - NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pie-
tersbrugske), Kraaibosstraat,  Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: danny.deceukelier@telenet.be of  

056/75 61 39

 09.05 VROEGE VOGELS - NPA

 WAAR: Meersstraat 45,  Avelgem
 WANNEER: 5.30 u. - 08.00 u.
 INFO: natuur.avelgem@telenet.be

 09.05 GELEIDE WANDELING 
  NATUURDOMEIN  
  MANDELHOEK - NPDB

 WAAR: Natuurdomein Mandelhoek "schutters-
huisje",  Ingelmunster

 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: info@debuizerd.be of 0475/36 59 55

 15.05 BEHEERWERKEN IN HET 
  KANAALBOS EXOTEN 
  BESTRIJDING - NPGS

 WAAR: Ingang Kanaalbos, Bosdreef 46, Harelbeke
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: dirknaert@telenet.be of 0489/23 30 76
 

 20.05 KIPPEN IN DE TUIN 
  (VOORDRACHT FANNY 
  MESTDAGH) - VELTZ

 WAAR: Zwevegem, zie na verplichte inschrijving
 WANNEER: 19.30u – 21.30u
 INFO: velt.zwekor@gmail.com

 23.05 ORCHIDEEËN- 
  WANDELING:  
  VAN DICHTBIJ OF VERAF - 
  NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint-  
Pietersbrugske), Kraaibosstraat,   
Zwevegem

 WANNEER: 14.00 u. – 17.00 u.
 INFO: els53.pauwels@gmail.com of 069/58.13.52

 29.05 PLANTENINVENTARISATIE 
  VAN DE VLASAKKER 
  KORTRIJK - PWG

 WAAR: KULAK gebouw A, Etienne Sabbelaan, 
Kortrijk

 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: piet.missiaen@pandora.be of  

056/20 51 77

 30.05 GELEIDE WANDELING IN 
  DE GROENE LONG  
  (DAG V/H PARK) - NPDV

 WAAR: 't Slot Groene Long, Oudstrijderslaan, 
Kuurne

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 INFO: di.verhaeghe@telenet.be of  

0476/86 59 09

JUNI 2021

 04.06 ECOTUINWEEKEND – 
 05.06 OPEN TUINEN - VELTZ

 WAAR: Het Tuinspoor Blokkestraat 29 Zwevegem 
en Tom Coenegracht Brugsesteenweg 108 
Kortrijk

 WANNEER: 10.00 u. - 12.00 u en 13.00u – 17.30u
 INFO: martin.raepsaet@gmail.com
 

 06.06 KRUIDEN EN HUN 
  GENEESKRACHT IN DE 
  GAVERS – PWG I.S.M. NPGS

 WAAR: Parking Zuid, Eikenstraat 131,  Harelbeke
 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: belisama@telenet.be of 056/20 51 77

 06.06 DAG VAN DE BOEREN 
  NATUUR: PLATTELANDS 
  VOGELS SPOTTEN – NPZ 
  I.S.M TUIN VAN ADEM  
  EN ETEN

 WAAR: Boerderij Bayart, Brucqstraat 25,  
St-Denijs - Zwevegem

 WANNEER: 14.00 u. – 17.00 u.
 INFO: eddy.loosveldt@gmail.com of  

0477/95 50 21

AC T I V I T E I T E N K A L E N D E R

Omwille van de maatregelen rond het coronavirus dien je voor activiteiten meestal in te schrijven. Bekijk daarom goed de 
informatie op de websites:  www.natuurkoepel.be - www.natuurpunt.be - www.velt.be  

of neem contact op met de contactpersoon.
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 11.06 "VAN WEZEL TOT WOLF" 
  MET FREDERIK THOELEN - 
  NPDB

 WAAR: Schuttershuisje, Waterstraat 6,   
Ingelmunster

 WANNEER: 19.30 u. - 22.00 u.
 INFO: hendrik.debeuf@debuizerd.be of  

0475/36 59 55
 

 12.06 BEHEERWERKEN HET 
  KOEKSKE - NPGS

 WAAR: Ingang Koekske, Oudstrijderslaan,  
Bavikhove

 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: stef.boone@skynet.be of 0485/10 60 25

 13.06 GELEIDE WANDELING 
  NATUURDOMEIN 
  MANDELHOEK - NPDB

 WAAR: Schutterschuisje (natuur educatief cen-
trum) nabij Mandelhoek, Waterstraat 6, 
Ingelmunster

 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: hendrik.debeuf@debuizerd.be of  

0475/36 59 55

 13.06 NATUUR TE KIJK 
  NAMIDDAG  
  NATUURDOMEIN 
  MANDELHOEK - NPDB

 WAAR: Schutterschuisje (natuur educatief  
centrum) nabij Mandelhoek,   
Ingelmunster

 WANNEER: 13.30 u. - 17.30 u.
 INFO: hendrik.debeuf@debuizerd.be of  

0475/36 59 55

 19.06 BEHEERWERKEN: 
  MAAIBEHEER  
  SOUTERRAIN PERCEEL - 
   NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint-  
Pietersbrugske), Kraaibosstraat,  
Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: danny.deceukelier@telenet.be of  

056/75 61 39

 19.06 PLANTENINVENTARISATIE 
  VAN HET 
   SPOORWEGDOMEIN 
  INGELMUNSTER - PWG

 WAAR: Stationsplein 12 Ingelmunster
 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: piet.missiaen@pandora.be of  

056/20 51 77

 20.06 FIETSTOCHT KALKENSE 
  MEERSEN EN EVOLUTIE 
  SIGMAPLAN IN  
  SCHELDEVALLEI - NPDV

 WAAR: Parking Vlaskouter,  Vlaskouter, Kuurne
 WANNEER: 9.00 u. - 18.00 u.
 INFO: di.verhaeghe@telenet.be of  

0476/86 59 09

 20.06 VLINDERS SPOTTEN  
  EN FOTOGRAFEREN - NPA

 WAAR: Natuurpunt Avelgem, Meersstraat 45,  
Avelgem

 WANNEER: 9.30 u. - 12.00 u.
 INFO: natuur.avelgem@telenet.be

 26.06 BEHEERWERKEN: 
  MAAIBEHEER BRAEBOS 
  BOOMGAARD - NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint-  
Pietersbrugske), Kraaibosstraat,   
Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: danny.deceukelier@telenet.be of  

056/75 61 39

JULI 2021

 02.07 PLANTENINVENTARISATIE 
  VAN DE WEIDE  
  BERGKAPEL LENDELEDE - 
  PWG

 WAAR: Hoek Kuurnestraat-Nieuwstraat,  
Lendelede

 WANNEER: 18.30 u. - 21.00 u.
 INFO: piet.missiaen@pandora.be of  

056/20 51 77

 03.07 BEHEERWERKEN:  
  BRAEBOS MAAIBEHEER 
   KNOTWILGEN - POEL 
  PERCEEL - NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint-  
Pietersbrugske), Kraaibosstraat,  
Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: danny.deceukelier@telenet.be of 056/75 

61 39

 04.07 GEZINSACTIVITEIT: DE  
  BLOEMETJES EN DE 
  BIJTJES - NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint-  
Pietersbrugske), Kraaibosstraat,   
Zwevegem

 WANNEER: 14.00 u. – 17.00 u.
 INFO: ignacetanghe@yahoo.com of  

0487/48 40 26

 10.07 BEHEERWERKEN: 
  MAAIBEHEER  
  DAALBEEKBOSJE - NPZ

 WAAR: Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint-  
Pietersbrugske), Kraaibosstraat,   
Zwevegem

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: danny.deceukelier@telenet.be of  

056/75 61 39

Omwille van de huidige covid-19 
maatregelen kunnen er  voor-
lopig geen wandelingen noch 

microscopiesessies van Mycologia 
Zuid-West-Vlaanderen doorgaan.  
Als de situatie verbetert, en er 
mogen terug activiteiten doorgaan, 
zal dit meegedeeld worden via onze 
website www.Mycologia.eu, waar alle 
nuttige informatie beschikbaar is.”



CONTACTEER ONS

COLOFON

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

KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw
31ste jaargang nr 2, april - mei - juni 2021

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, Angélique Vandewiele, Yann Feryn, Dirk 

Libbrecht, Kristina Naeyaert, Joke Libbrecht, Maarten Tavernier, 
Nele Devriendt, Luc Vergaerde

ARTIKELS
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van 

hun teksten. De redactie heeft het recht de artikels in te korten. 
Overname van teksten en illustraties mag mits toelating van de 

redactie en bronvermelding ‘Klimop - Natuur.koepel vzw’.

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op de redactie zijn 
op 20 mei 2021. Het volgende nummer verschijnt begin juli 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

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.

THEMATISCHE 
REGIOWERK-
GROEPEN

MET DE STEUN 
VAN

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

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

NATUURPUNT DE LEIEMEERSEN
Rik Libbrecht, Narcissenlaan 64
8930 Menen
0473/ 98 46 74 - voorzitter@natuur-
puntdeleiemeersen.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-WAR-
EGEM
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

NATUURFOTOGRAFIEWERKGROEP
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

LID WORDEN/STEUNEN
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 leden- 

administratie.
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).

 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
 NFW Natuurfotografiewerkgroep



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. 

12€
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. 

WWW.NATUURKOEPEL.BE/WANDELGIDS

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


