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Na zijn eerste bezoek aan de 
vogelkijkhut in de Gavers waar 
hij een beklijvende, serene date 
had met de vos, was hij voorgoed 
besmet. Geen vaccin die nu nog zijn 
groeiende interesse voor natuur zou 
temperen. De zondagse matinees 
met de vogelkijkende pioniers in het 
café zonder bier boven de rietkraag 
waren perfecte condities voor het 
virus om verder te woekeren.
Een belletje volstaat om hem op de 

fiets te krijgen voor een zingende 
Nachtegaal in Stasegem. Een smile 
van hier tot in Tokio bij de replay 
van een koppel parende brilduikers 
op zijn camera… En ondertussen 
is Roy een vertrouwd gezicht bij 
beheerwerken in de Villaplasjes en 
het reservaat.

Het woudaapje zocht en vond: 
een guitige handige harry voor het 
maai- en hakbeheer van zijn biotoop. 
Maar er zijn kapers op de kust: 
de ooievaars die de laatste jaren 
blijven haperen aan de ZO-kant 
van de Gavers. Zo’n broedwiel, 
hoog boven de natte meersen 
vol puiten, dat is spek naar hun 
bek en een koud kunstje voor een 
professionele installateur. Tenslotte 
is het zwingebied ook maar de som 
van villa’s en plasjes. ’t Wordt dus 
drummen in de rij bij die beschermde 
soorten. Twintigers met groene 
handen van goud, ze moeten immers 
beschermd en gekoesterd worden.

  

EVEN VOORSTELLEN
ROY DECLERCK

SCHI JNBOKTOR MET POLLEN
Deze fraaie schijnboktor maakt zich klaar om 
volgeladen met pollen te vertrekken naar 
een nieuwe bloem. Op die manier wordt 
de bestuiving van de moeraswespenorchis 
in stand gehouden. Een mooie win-win 
tussen kever en bloem dus! Pieter 
wist dit minuscule moment prachtig 
vast te leggen in de vaarttaluds in 
Zwevegem. 

 ©Pieter Bekaert
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Natuurpunt bestaat dit jaar 20 jaar en 
viert dit met een feestelijke container 

die heel Vlaanderen doorkruist. In Zuid-
West-Vlaanderen houdt dit mobiele 

bezoekerscentrum twee stops:

Noteer deze data alvast in jullie agenda en vier 
mee! Meer info op  

www.natuurpunt.be/pagina/ 
natuurpunt-toer-20-jaar-natuurpunt

Beste Klimoplezer,

Zomer. Tijd om de natuur in eigen land op z’n 
best te bekijken. Ik ben alvast eens gaan zien bij de 
geburen in het Hageland in Brabant. Daar liggen 
een aantal topgebieden van Natuurpunt en van 
onze collega’s van het Agentschap Natuur en Bos 
(ANB):  Averbode Bos en Heide, de Demerbroeken, 
het Walenbos zijn maar enkele namen die samen 
zorgen voor honderden hectaren van oud bos, 
heidegebieden, kronkelende riviertjes die oranje zien 
van puur zuiver kwelwater, uitgebreide graslanden 
vol orchideeën en ander fraaie soorten. Van oudsher 
is deze streek rijk aan natuurwaarden maar wat we 
zagen was ook het resultaat van vele vrijwilligers 
die hiervan hun levenswerk hebben gemaakt, vaak 
ondanks veel tegenkanting. Op zo’n momenten 
ben ik gewoon heel fier om mee te kunnen helpen 
met de werking van Natuurpunt. De natuur op z’n 
best verkennen: ik hoorde er wielewalen zingen, 
één van onze mooiste bosvogels. De wielewaal 
was vroeger een “gewone” vogel in al onze grote 
parken, ook in Zuid-West-Vlaanderen. Eens buiten 
die waardevolle natuurgebieden was de confrontatie 

groot: de verstedelijking en de lintbebouwing gaan 
daar in de streek door aan een nooit eerder gezien 
tempo. Het was eveneens shockerend om te zien 
hoe peperdure nieuwe huizen zonder complimenten 
afvalwater loosden in grachtjes die recht naar 
kwetsbaar natuurgebied liepen. Vlaanderen anno 
2021 of de middeleeuwen? Triest om te zien hoeveel 
mensen hun landschap met minachting behandelen, 
of  is het puur onwetendheid? Er ligt echter een grote 
verantwoordelijkheid bij lokale politici die de ogen 
sluiten. Op dat moment besef  je weeral hoe belangrijk 
geëngageerde burgers zijn en een goed georganiseerde 
natuur- en milieubeweging om dit soort 
wantoestanden en gebrek aan verantwoordelijkheid 
aan de kaak te stellen. Ongevraagd zitten we dan 
soms in de rol van lastige luis in de pels, terwijl we 
eigenlijk alleen positieve energie willen besteden aan 
een betere samenleving. Maar opgeven zit niet in ons 
DNA. Dus werken we verder voor meer natuur, ook 
in eigen streek, zolang het moet. Desnoods tot die 
dekselse wielewaal besloten heeft om weer overal in 
Zuid-West-Vlaanderen te gaan zingen!
Geniet van de zomer en let op jullie 
gezondheid.

02/10-03/10

30/10-31/10

Natuurpunt Gaverstreke  
Kanaalbos Stasegem

Natuurpunt Wevelgem
Leiekant Wevelgem

E D I TO R I A A L  

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER 

NATUUR.KOEPEL VZW

VOORWOORD KLIMOP



Dé speciaalzaak voor al uw 
optische instrumenten

Verrekijkers, telescopen, sterren- 
kijkers, microscopen, loupes, ...

Demonstraties op aanvraag

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

Bestel via onze webshop  
www.natuurkijkers.be 
met gratis verzending.

ERKEND PARTNER

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



HANDEN UIT  DE  MOUWEN

Het denk- en puzzelwerk over de juiste plant op de juiste plaats in 
de tuin mondde intussen uit tot een waar tuinplan. Ondertussen blijft 
Corona aan de lopende band andere (reis)plannen dwarsbomen. Ik 
ruik vrijgekomen tijd om ons tuinplan in de praktijk om te zetten! 
Een heerlijk intensieve twee weken zijn het: gazon weghalen om 
vloeiende bogen te creëren waar planten komen, met het enthousiaste 
verlangen van een klein kind uitkijken naar het plantgoed dat geleverd 
wordt door een ecologische kwekerij, daarna alles zorgvuldig 
schikken op de voorziene plekjes om dan uiteindelijk alles in de 
grond te kunnen stoppen... Het geeft zoveel voldoening om onze 
tuin te zien transformeren naar een biodivers stukje groen! En meer: 
een overvloed aan verse lucht, vele pauze-babbeltjes met voorbij 
wandelende of  fietsende kennissen die ons bezig zien, het weer met al 
je zintuigen ervaren. Elke dag buiten zijn doet ons goed.

T E R U G  O P  PA D
 
Met de zomervakantie in het vooruitzicht, begint het terug te kriebelen 
om de wandelschoenen aan te trekken en erop uit te gaan in de vrije 
natuur. Zelf  vind ik trekken één van de mooiste en puurste vormen van 
reizen. Je gaat op stap met een route in gedachten en een rugzak met het 
hoogstnoodzakelijke. Je komt terug met een bagage gevuld met prachtige 
verhalen en nieuwe energie. Wat ook je bestemming is, onderweg 
kom je hoe dan ook mooie avonturen tegen. Van adembenemende 
landschappen tot prachtige natuurwaarnemingen, maar vooral de toffe 
ontmoetingen met andere wandelaars blijven je bij. Zo ontmoette ik drie 
jaar terug, tijdens een trektocht op de West Highland Way in Schotland, 
een Duitse studente die de 154 km lange route aflegde op een eenwieler!  
Op diezelfde route kwam ik ook dagelijks een groep uiterst vriendelijke 
en fitte Japanners tegen van rond de 70-80 jaar die de volledige route 
afwandelden. Ik moet toegeven dat ik op sommige momenten moeite had 
om hen bij te benen. Kortom: ik kan niet wachten om deze zomer mijn 
rugzak opnieuw te vullen met nieuwe, inspirerende verhalen! 

S T R I J DTO N E E L

Gewoontegetrouw zitten er Turkse tortels verspreid over de takken 
van de pruimelaar in mijn vogel-B&B-tuin. Onder die boom staat een 
glazen waterschaal op een boomstobbe met knikkers erin, waarop het 
landen en drinken onder meer voor insecten makkelijk is.
Deze morgen wiebelde evenwel één van die tortels met wijduitstaande 
vleugelpennen op de rand van de schaal. Bleek een dorstige koolmees 
ook mee aan te schuiven aan de bar, maar dat zinde hem niet. Het 
werd een wild wapperen met de vleugels en agressief  uithalen 
met de poten naar de mees. Die ontweek behendig de klappen en 
het strijdtoneel hield aan. Toen evenwel een tweede tortel woest 
rondfladderend zich kwam mengen in het debat, was het hek 
helemaal van de dam. Alle gevleugelde bargasten, groot en klein, 
werden verjaagd en wie van mijn Turkse gasten de baas is over mijn 
tuinaccommodaties is nu wel duidelijk!

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.



→ Kippenstal Menen
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DE GRENS VOORBIJ

 B E L E I D

GROEI VAN INTENSIEVE VEETEELT OOK IN  
ONZE REGIO NIET TE STOPPEN?

INDUSTRIËLE VEETEELT  
BEDREIGT DE GEZONDHEID 
In een straal van 2,5 km rond dit bedrijf  in Menen 
zijn er nu al stallen voor onder meer 17.000 varkens 
en 350.000 kippen, een niet te verwaarlozen 
cluster dus, die nu al voor de nodige hinder zorgt. 
Bekende effecten van intensieve veehouderijen 
zijn geurhinder, geluidshinder, mobiliteitshinder 
en invloed op de schoonheidswaarde van 
het landschap. Maar er is ook steeds meer 
wetenschappelijke evidentie voor directe bedreiging 
van de gezondheid van de omwonenden door de 
veehouderij (o.a. door de gevolgen van blootstelling 
aan ammoniak, fijn stof, en bacteriële endotoxines 
op de werking van de longen). De omwonenden 
krijgen daar bovenop de uitbreiding van deze 
intensieve pluimveehouderij.

TEVEEL STIKSTOF MAAKT ONZE 
NATUUR KAPOT
Als natuurvereniging kijken we met toenemende 
ergernis naar de problematiek van de stikstofoverlast 
die de kwaliteit van onze natuur stelselmatig en vaak 
onherroepelijk doet achteruitgaan door inbreng 
van teveel meststoffen. Onze meest waardevolle 
natuurgebieden hebben ofwel een Europese 
bescherming (Habitatrichtlijngebieden) of  een extra 
statuut in Vlaanderen als VEN gebied. Vanuit de 
Europese milieuwetgeving is een lidstaat verplicht 
om deze bijzondere gebieden te beschermen en 
in een optimale staat te brengen en te houden. De 
Belgische habitattypen zijn echter in de slechtste 
staat van heel Europa: amper 4,3% verkeert in een 
gunstige staat van instandhouding. Bij alle andere is 
de kwaliteit onvoldoende, waarbij een teveel aan 
stikstofbelasting meestal één van de belangrijkste 
oorzaken is. In Vlaanderen wordt de bescherming en 

Half april 2021 gaf de provinciale deputatie een vergunning voor de uitbreiding van een kippenbedrijf op de grens tussen 
Menen en Wevelgem van 245.000 naar 300.000 stuks. Voor de omwonenden was daarmee de maat vol: ze hadden 
immers nog maar pas een bezwaarschrift geschreven tegen de komst van 2 grote kalkoenstallen voor 24.000 dieren 
in de directe buurt. Greenpeace, GAIA en de buurtbewoners hebben nu samen een beroep ingediend bij de minister 
tegen deze vergunning voor uitbreiding. Dit dossier gaat echter over veel meer dan één specifiek bedrijf en is een goede 
illustratie van de gevolgen van een te laks milieubeleid van de overheid in de voorbije decennia. Het vanzelfsprekende 
gemak waarmee dit soort megabedrijven uitbreidingen bekomen zonder dat er rekening wordt gehouden met de 
draagkracht van mens en milieu doet ons toch grote vragen stellen over de échte bekommernissen van de provinciale 
overheid die hier zo gemakkelijk vergunningen aflevert. We zoomen daarom verder in op dit dossier. 



← Foto shutterstock

B E L E I D  

het behoud van natuurwaarden in theorie geregeld 
via het natuurdecreet uit 1997. Artikel 8 van dit 
natuurdecreet regelt het stand-still principe, dat 
inhoudt dat de natuur in geen geval achteruit mag 
gaan zowel met betrekking tot de kwaliteit als de 
kwantiteit. De realiteit in Vlaanderen is dus helemaal 
anders.

EINDE VAN HET LAKSE BELEID  
IN ZICHT?
Tot nu hadden overheden de gewoonte om 
dossiers enkel te bekijken op het niveau van het 
individueel bedrijf  en niet te kijken welke bedrijven 
er al aanwezig waren in de buurt. Voor de effecten 
van stikstof  op kwetsbare natuurgebieden werd 
de merkwaardige vuistregel gehanteerd dat een 
bijkomende stikstofbelasting van ten hoogste 5% 
toegelaten was voor een gebied dat al de drempels 
van de maximale tolerantie had overschreden. 
Dus slecht mocht nog een klein beetje slechter 
worden en voor de overheid was er dan geen 
vuiltje aan de lucht. Vergunningsaanvragen werden 
dan ook zo opgesteld dat men net onder die 
lat bleef, hoewel die voor de natuur al veel te 
hoog lag. Een zeer recent arrest van 25 februari 
2021 (nr. RvVb-A-2021-0697) van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen veegt deze praktijk echter 
op een hoopje en heeft dan ook voor lichte paniek 
gezorgd bij het beleid en de landbouwsector. 
Volgens dit arrest kan men niet wetenschappelijk 
bewijzen dat die bijkomende  belasting tot 5% geen 
extra schade veroorzaakt aan stikstofgevoelige 
natuurtypes, zeker als rekening gehouden wordt 
met cumulatieve effecten van andere reeds 
bestaande projecten. Daardoor pleegt men een 
inbreuk op de wet en mag er geen vergunning 
worden gegeven. Wat geldt voor de Europese 
Habitatgebieden geldt ook voor de VEN-gebieden. 
Ook hier stelt dit zogenaamde stikstofarrest 
dat er geen schadedrempel aanvaardbaar is. 
“Onvermijdbare en onherstelbare” schade aan 
het VEN moet immers worden uitgesloten bij 
toekennen van vergunningen. Voorlopig wordt 
nu gewerkt met een overgangsmaatregel van de 
Vlaamse overheid waarbij vergunningsaanvragen 
die leiden tot ammoniakuitstoot (NH3), vooral 
uit de intensieve veeteelt en mestverwerking, 
moeten aantonen dat er geen significant negatief  

effect is op de omliggende natuur en desgevallend 
moeten maatregelen genomen worden om de 
ammoniakuitstoot te verminderen. Er wordt 
ondertussen politiek naarstig gewerkt aan een nieuw 
beoordelingskader dat tegen het eind van dit jaar 
klaar zou moeten zijn. Minister Demir is hiervoor 
verantwoordelijk.

STIKSTOF REIST DOOR DE  
LUCHT ALS AMMONIAK 
Meer dan 60% van de ammoniakemissie legt 
een afstand af  van meer dan 10 km voordat het 
neerslaat. Zo'n 40% gaat zelfs verder dan 100 km. 
Aangezien ammoniak dus een grote afstand kan 
afleggen, is het tegelijkertijd ook zo dat heel veel 
bronnen tot op grote afstand kunnen bijdragen 
aan de totale stikstofbelasting. Bij de beoordeling 
van een dossier moet men daarom uitgaan van de 
bestaande achtergrondbelasting en bekijken welke 
extra belasting er bijkomt door de exploitatie. Ook 
de natuurgebieden op afstand spelen een rol en 
kunnen een invloed ondergaan. Tot recent bekeek 
men enkel de invloed op korte afstand binnen een 
straal van een kilometer. 

Terug naar het dossier uit Menen: In de “bouwnota” 
bij de vergunningsaanvraag stelt men alle problemen 
te kunnen oplossen: “De nieuwe stal zal uitgerust 
worden met een ammoniakemissiearm systeem. Er 
wordt ook een stofbak voorzien op de nieuwe stal. 
De stofbak zal de lucht krachtig verticaal uitstoten, 
waardoor er een betere menging met de buitenlucht 
ontstaat”. Maar stofbakken hebben geen bewezen 
preventief  effect voor gezondheid. Een passage door 
de lamellen in een warmtewisselaar en een stofbak 
zijn onvoldoende om bacteriën, virussen, schimmels 
tegen te houden. Door het ammoniakgehalte te 
verminderen wordt enkel het “alarmsignaal” voor 
de gevaarlijke uitstoot van fijn stof  uitgeschakeld of  
verminderd. Ook de geurhinder van de installatie 
wordt geminimaliseerd. Dieren, stallen, voer, 
mest in de veehouderij veroorzaakt veel geur. 
Deze geurhinder treedt vaak in piekmomenten op 
naarmate de kippen ouder worden (vooral tussen 
week 3 en 7). In het dossier worden alleen cijfers 
gegeven over gemiddelde geurhinder, maar dit is dus 
geen correcte weergave van de echte hinder op de 
piekmomenten..



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

Houten speelgoed
.

Webshop
.

Verhuur volksspelen, gekke fietsen & gocarts
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INTENSIEVE VEETEELT IS EEN 
RAMP VOOR DE BIODIVERSITEIT 
EN HET KLIMAAT
Tot slot nog deze heel belangrijke opmerking: 
de Belgische landbouw schermt graag met haar 
efficiëntie en begrippen als duurzaamheid. De 
realiteit is helemaal anders: voor de Belgische 
productie (van voornamelijk varkens, pluimvee, 
melk) wordt jaarlijks bijna één miljoen ton 
geïmporteerde soja gebruikt, waarvan het grootste 
deel afkomstig is uit landen met een hoog risico 
op ontbossing (Bron : WWF 2019). Meer dan de 
helft van de CO2 uitstoot gelinkt aan de Vlaamse 
vleesproductie wordt veroorzaakt door de import 
van veevoeder. 

EEN REKENSOM WAAR JE STIL 
VAN WORDT 
Voor het bedrijf  in Menen met 300.000 kippen is 
jaarlijks meer dan 1500 ton sojameel nodig. Zo’n 
bedrijf  doorloopt 7 keer per jaar een cyclus waarbij 
300.000 kippen worden grootgebracht en nadien 
geslacht of  2.100.000 kippen per jaar. Voor dit ene 
bedrijf  is er dus het equivalent van 593 hectare 
sojaplantages nodig. Veel van deze soja komt uit 
Zuid-Amerika, met name 41% uit Brazilië en 11% 
uit Argentinië, waar de productie meestal gepaard 
gaat met ontbossing, massaal gebruik van pesticiden, 
sociale conflicten en geweld tegenover inheemse 
bevolkingen. Er is niet de minste twijfel dat de steeds 
toenemende vraag naar soja vanuit het buitenland 
de motor is achter steeds meer ontbossing voor 
soja.

Zolang Vlaanderen sterk afhankelijk blijft van 
geïmporteerde soja en er geen betrouwbare en 
duurzame alternatieve eiwitbronnen beschikbaar 
zijn, is het maatschappelijk onverantwoord om nog 
uitbreidingen goed te keuren van intensieve veeteelt 
met het oog op de gevolgen voor het klimaat, het 
milieu en de mensenrechten. De nieuwe EU Green 
Deal, de Europese voedselstrategie (Farm-to-Fork) 
en de klimaatrapporten van het IPCC vallen op geen 
enkele manier te rijmen met een vergunningenbeleid 
dat de deur openzet voor nog meer schaalvergroting 
en megastallen. De industriële veeteelt heeft al 
lang de limieten overschreden van wat het klimaat, 
ons milieu, de dieren zelf  én omwonenden kunnen 
verdragen. Natuur.koepel vzw volgt daarom de 
dossiers rond nieuwe intensieve veeteelt op en 
ondersteunt waar nodig de bezwaren die hiertegen 
ontstaan.

Kanttekening 
 
De Vlaamse overheid zit sterk verveeld met het steeds beter 
georganiseerd burgerverzet in heel wat dossiers. Vaak zit 
er inderdaad niets anders op dan naar de rechtbank te 
stappen, denk maar aan de Klimaatzaak. Hoewel participatie 
en meer betrokkenheid van de burger steevast aanwezig zijn 
in verkiezingspamfletjes, is er al jaren een beweging aan de gang 
om de toegang tot inspraak bij dossiers en vergunningaanvragen te 
bemoeilijken. Hoewel het internationaal recht (verdrag van Aarhus) dit 
oplegt, probeert onze overheid regelmatig dit terug te draaien. Er werd 
eind mei een wetsvoorstel goedgekeurd om op te leggen dat burgers 
steeds een direct persoonlijk belang moeten kunnen aantonen als ze willen 
optreden voor de rechtbank in een dossier. Het willen opnemen voor het 
algemeen belang van natuur en milieu an sich zou dan niet meer kunnen. 
De milieubeweging trekt daarom naar het Grondwettelijk Hof  
omdat deze wet strijdig is met de Belgische grondwet.  

↓ Kippenstal Menen



HET WEER IS HET KLIMAAT 
NIET

HET WEER
Het weer is de toestand van de atmosfeer 
(temperatuur, vochtigheid, windsnelheid en -richting, 
bewolking,...) op een gegeven plaats en tijd. Terwijl ik 
dit artikel schrijf  is het weer buiten fris maar zonnig 
met een matige wind uit het noordwesten. Gisteren 
op datzelfde tijdstip kregen we plensbuien, die tegen 
de middag overgingen naar een betrokken lucht. 
Vorig jaar in juni kreeg West-Europa te maken met 
enkele hittegolven. Het weer slaat dus altijd op een 
betrekkelijk korte tijdspanne en valt precies te meten 
en dus in cijfers uit te drukken.

Het weer is bv. tijdens de maanden maart en april 
grillig, want het is een scharnierperiode tussen 
het einde van de winter en het begin van de 
zomerperiode. De Noordpool is op dat tijdstip nog 
zeer koud, terwijl het in de subtropen al aardig warm 
begint te worden. De richting van de wind zal het 
weertype gaan bepalen. Het weer kan op die manier 
snel omslaan van koud naar warm en omgekeerd.

HET KLIMAAT
Het klimaat is per definitie de gemiddelde – let op 
het woord “gemiddelde” – toestand van het weer 
gedurende meer dan dertig jaar. Het klimaat is 
daarom het weer dat je op een bepaalde plaats en 
gedurende een bepaalde periode het meest mag 
verwachten. Zo verwacht de toerist tijdens de 
zomervakantie op een plaats met een Mediterraan 

klimaat warm en droog weer te krijgen. Een weekje 
koud en nat weer is er echter niet uitgesloten, 
terwijl op datzelfde moment het in België, met een 
koeler zomerklimaat, aardig zomerweer kan zijn. 
Het klimaat is wat je verwacht, het weer is wat er 
werkelijk gebeurt. Weerkundigen en klimatologen 
stellen “Het weer is je humeur, het klimaat is je 
persoonlijkheid”.

KLIMAATVERANDERING
In 2018 kreeg Europa een record aan sneeuwval te 
verwerken. Weerkundigen berekenden dat zo’n 88% 
van de sneeuw te wijten was aan een toegenomen 
verdamping van de Barentszzee. De verdamping van 
het water in de Barentszee is de laatste decennia 
toegenomen doordat er minder ijsvorming is 
als gevolg van de klimaatopwarming. Een mooie 
illustratie hoe de klimaatveranderingen het weer 
kunnen beïnvloeden.

VOORSPELLINGEN EN 
KLIMAATMODELLEN
De fysica van de beweging van de luchtlagen vertaalt 
zich in een complexe wiskunde. Wiskundigen en 
weerkundigen weten dat een kleine variatie (bv. 
de vleugelslag van een vlinder) in de gegevens 
een compleet andere voorspelling van het weer 
kan opleveren. Het boek “Chaostheorie en 
Klimaatverandering” van Carlos Madrid is een 

↓ De meest recente 

aprilmaand was met zijn 

gemiddelde temperatuur van 

7,3°C duidelijk kouder dan 

gemiddeld

BERNARD DECOCK
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 N AT U U R . KO E P E L

Om de veranderingen van het klimaat goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om het verschil tussen het weer en het 
klimaat te kennen. Neem nu de laatste maand april. Het was de koudste aprilmaand in 35 jaar. Betekent dit dat de 
opwarming van het klimaat gestopt is? Nee, heus niet, koud weer is goed mogelijk in een opwarmend klimaat. 

Kanttekening 
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 N AT U U R . KO E P E L  

aanrader voor wie zich een idee wil vormen over de 
wiskunde van de chaostheorie. Door het chaotisch 
gedrag van het weer blijken voorspellingen van het 
weer over meer dan 10 dagen totaal onbetrouwbaar 
te zijn.

Weersvoorspellingen gaan over enkele dagen. Een 
klimaatvoorspelling kan al snel een horizon van 
een eeuw gaan overspannen. Weersvoorspellingen 
zijn kwantitatief  (hoeveelheid zon, regen, 
bewolking,…) met een hoge nauwkeurigheid. 
Klimaatvoorspellingen noemt men kwalitatief  omdat 
ze proberen het klimaat te begrijpen. Door het 
chaotisch karakter van de klimaatmodellen kan 
niemand exact voorspellen hoe het klimaat er over 
30 jaar zal uitzien. Het IPCC spreekt daarom niet 
van een “voorspelling”, maar van een “projectie”, de 
uitkomst van een berekening. Geen mens weet bv. 
welke activiteit de zon – een belangrijke parameter – 
in de toekomst zal ontplooien.

Ondanks voorgaande bemerkingen, zijn de 
projecties van de klimaatmodellen meer dan nodig. 
We krijgen inzicht in het klimaat en ze leren ons 
of  de genomen maatregelen (de mitigatie) wel 
voldoende zijn om de opwarming te stoppen. 
Door de opwarming van de atmosfeer dragen de 
luchtlagen meer energie in zich. Dat houdt in dat 
over een klein gebied er vrij gewelddadig weer kan 
losbarsten. De kans op extremer weer wordt groter.

HET WEER OF HET KLIMAAT?
Om te onthouden: het klimaat is de gemiddelde 
toestand van het weer over een langere tijd. Uit één 
enkele gebeurtenis van het weer – zij het nu zelfs 
extreem koud of  warm weer – valt het gemiddelde, 
zijnde het klimaat, niet af  te leiden. Het weer maken 
we mee, dat is een zekerheid. Of  dat specifieke 
weer nu door het klimaat komt, dat weten we 
eigenlijk niet. We weten wel dat het klimaat aan het 
opwarmen is, maar dat zal niet altijd met warmer 
weer gepaard gaan.

Kanttekening 
 

Drummen Op Aarde

↑ Op de website  

showyourstripes.info kan 

je een kleurstreepjeskaart 

aanmaken. Ieder streepje stelt 

de gemiddelde temperatuur 

van een jaar voor vanaf 1901 

tot 2019. De gemiddelde 

temperatuur wordt afgebeeld 

als stapjes van donkerblauw 

naar donkerrood. De 

gemiddelde temperatuur 

van 1971-2000 (30 jaar 

– het klimaat!) wordt als 

de “normale” of verwachte 

temperatuur beschouwd. 

Koudere jaren krijgen een 

blauwere kleur, warmere jaren 

een rodere kleur.

Lezing door Dirk Draulans

Wanneer
Waar

Info

14/10/2021 om 20u - 22u
Spikkerelle Scheldelaan 6 Avelgem
info en inschrijven: Pol Wannyn 
(0497/455299 of  polwannyn@
skynet.be)

We zijn met 7,5 miljard mensen op aarde en aardig op weg 
naar 9 of  zelfs 10 miljard. Bioloog en journalist Dirk Draulans 

schetst aan de hand van de evolutieprincipes van Charles 
Darwin hoe het zo ver is kunnen komen. Hij schetst ook de 
nefaste invloed van onze aanwezigheid op het andere leven 

op aarde, zeker in de context van de klimaatverandering 
waar we nu mee te maken krijgen. De overgang naar een 
duurzame maatschappij zal niet gemakkelijk zijn, maar is 

cruciaal als we ons welzijn willen behouden. ‘Drummen Op 
Aarde’ is een ontnuchterend verhaal over minder kinderen 
krijgen, viruspandemieën, weerstand tegen verandering en 
de moeizame strijd voor een aanvaardbaar omgaan met de 

hulpbronnen van de aarde die we nodig hebben.



van inheemse bomen,

struiken, fruitbomen en klimplanten

www.maakhetgroener.be

Maak het groener in zuid-west-vlaanderen

Verkoopactie 

Fo
to

: D
an

ny
 D

ec
eu

ke
lie

r



13•

M E N S  E RG E R  J E  N I E T  

LEEUWENKOOIEN IN HET 
LANDSCHAP

Ieder kent het spel “Mens erger je niet”. Welnu, als een mens in deze coronatijden wel eens door ons landschap struint 
of fietst, dan ziet hij her en der zaken die net tegenovergesteld zijn aan hetgeen waar wij voor staan. Zaken die een 
natuurvrijwilliger mateloos frustreren. Meestal is het onwetendheid (vandaar deze rubriek), soms is het domheid, nu en 
dan is het misdadig. Om je dag niet te vergallen, kijk je dan snel een andere richting uit en mompel je “Mens, erger je niet”. 
Elke keer bespreken we kort één thema met één sprekende foto. Deze keer: de leeuwenkooien.

De mens vertoont territoriaal gedrag. Dieren doen 
het ook. Het is een uiterst normaal fenomeen in 
de natuur. Vooral bij mannetjes. Alleen, Homo 
sapiens is vaak niet op zijn territorium aanwezig. 
Hij zit ergens op een kantoor, op een terras of  op 
een ander. Ondertussen kan hij het niet hebben dat 
andere mannetjes zijn terrein betreden. Daar heeft 
de mens iets op gevonden: ijzerdraad. 

Sinds streekgenoot Bekaert de prikkeldraad op 
de markt bracht, zijn meidoornhagen overbodig 
geworden in ons werelddeel. Het kostte ons hier 
bijvoorbeeld de Grauwe klauwier als broedvogel. 
Met in zijn zog een leger andere planten- en 
diersoorten.

Her en der zijn er hoopgevende initiatieven. 
Natuurpunt, een vloot particulieren en hier 

en daar een overheid, planten weer 

meidoornhagen, houtkanten en houtwallen aan. 
Maar soms is het huilen met de pet op. Boeren 
verdragen soms geen half  haagje meer (“boamn 
moe je plantn, woar da boamn moetn stoan”, niet in 
het boerenland dus...). En sommige eigenaars missen 
kansen, wellicht uit pure onwetendheid.

Neem nu de Brandemolen in Deerlijk (foto mei 
2021): iemand werd hier onlangs eigenaar van 
een grasland. Zijn allereerste reflex is het plaatsen 
van een degelijke afsluiting, want het territorium 
dient verdedigd en er moet een pony’tje gehouden 
worden. Tegenwoordig is een gewone prikkeldraad 
onvoldoende. Wil men mee zijn met zijn tijd, 
dan kiest men voor een dure smalmazige draad, 
bovenaan voorzien van een buis, de draad tot 
tegen of  zelfs in de grond. Geen egel die nog kan 
passeren. Hoe groot is toch de tegenstelling met de 
andere kant van de straat, waar wel nog leven wordt 
getolereerd ?

Vaak is het nog erger. Dan wordt onderaan nog 
een betonnen plaat gebruikt. Zelfs salamanders en 
padden passeren er niet meer. Die hoge afsluitingen 
doen denken aan leeuwenkooien. Ze helpen ons 
landschap leeg en arm te houden. Ze zijn een vloek 
voor al wie schoonheid omarmt. Waarom mocht 
hier geen simpel meidoornhaagje staan?



•14

STOP 1: PRESHOEKBOS
De voormiddag bracht ons een aangenaam zonnig 
weertje dat ideaal was om te spotten. Met 5 paar 
ogen zochten en bekeken we wat we allemaal 
tegenkwamen op onze wandeling. De lijst werd al 
vlug aangedikt met de eerste plantensoorten maar 
ook met overvliegende halsbandparkieten, die hier 
van nature niet voorkomen. Waar we blijer van 
werden, is het betere vliegwerk van de kievit, een 
ware kunstenaar met een prachtig verenkleed. Toen 
plots de zon er helemaal door kwam, begonnen de 
vlinders wat actiever te worden. Verschillende klein 
geaderde witjes en dagpauwogen werden gevangen 
en uiteraard terug vrijgelaten. Ook de gewone 
pendelzweefvlieg werd, al dan niet per ongeluk, 
gevangen in één van de netjes. Hoewel deze soort 
wat weg heeft van een wesp of  bij, is deze totaal 
ongevaarlijk en kan je hem gemakkelijk vasthouden. 
Na een drietal uur wandelen en zoeken stond onze 
teller al op 41 soorten, een mooi begin!

STOP 2: BELLEGEMBOS
Een klein uurtje later kwamen 
we aan in het Bellegembos. 
Nadat onze fietsen geparkeerd 
stonden, stortten we ons in 
het bos en werden we al snel 
overrompeld door het grote 
aantal boshyacinten. De paarse 
bloemen gaven het bos een 
feeërieke sfeer. Dit was dan ook 
de ideale plaats om onze lunch 
op te eten. Op deze spot werden 
de exotisch uitziende gewone 
salomonszegel en gevlekte 
aronskelk gevonden. Na een 
7-tal uur rond te hebben gefietst 
en gezocht konden we aftikken 
op 78 soorten, de 100 soorten 
waren in zicht.

STOP 3: GROENE MARIONETTEN
Onze laatste stop waren de vertrouwde groene 
marionetten, waar ons lokaal vlakbij ligt. We 
maakten nog een kleine wandeling waarbij niks 
over het hoofd gezien werd. Met een netje sleepten 
we door het hoge gras om zo de insecten die 
zich daarin schuil houden te vangen. Eén van onze 
vangsten was de mooie smeerwortelnetwants, zeer 
herkenbaar door de netachtige structuur op de 
vleugels en rug. Plots was het 18u, het einde van de 

activiteit. Na ongeveer 9 uur zoeken konden we 
uiteindelijk afkloppen op 109 soorten. Een resultaat 
waar we zeer trots op zijn!
Over heel Vlaanderen werden door tientallen 
JNM’ers in totaal 1080 soorten waargenomen 
binnen de 24 uur. De 1000-soortendag is dus zeker 
geslaagd! 

VOLGEND JAAR OPNIEUW?
Als dit volgend jaar nogmaals wordt georganiseerd, 
doen we zeker opnieuw mee en hopen we 
ons eigen record te breken. We liepen dit jaar 
een aantal soorten mis. Door de geldende 
coronamaatregelen was het immers niet mogelijk 
om een nachtvlinderval te zetten, terwijl er een 
enorme diversiteit is aan nachtvlinders.Daarnaast 
was de lente ook koud en nat waardoor veel 
insectensoorten nog niet actief  waren. 
Naast het feit dat we dit  tof  en leerrijk vinden, is 
het waarnemen en ingeven van die verschillende 
soorten ook belangrijk voor wetenschappelijke 
doeleinden. Zo kan men zich een vollediger beeld 
van de verspreiding van bepaalde soorten vormen 
en kan ingeschat worden hoe goed deze soorten het 
doen.

1000-SOORTENDAG  
DOOR JNM
Op 1 mei 2021 werd door JNM Nationaal een 1000-soortendag georganiseerd. Over heel Vlaanderen werden door 
verschillende afdelingen zoveel mogelijk planten-, dier- en paddenstoelensoorten waargenomen en ingegeven en dat 
binnen de 24 uur. JNM Kortrijk deed hier ook aan mee en ging gewapend met verrekijkers, vlindernetjes, potjes en 
natuurgidsen op zoek naar zoveel mogelijk soorten. We fietsten van gebied naar gebied met in totaal een kleine 26 
kilometer op de teller en een bezoek aan 3 natuurgebieden.  
 

MICHIEL SOENEN

 J N M

↓Lunchen tussen de 

boshyacinten 

↓↓Smeerwortelnetwants

© Michiel Soenen 

↑Overzicht van onze 

waarnemingen

Ben jij tussen 7 en 26 jaar en op 
zoek naar een nieuwe hobby of 
jeugdbeweging? Dan is JNM misschien 
echt iets voor jou! Als jeugdbeweging voor 
natuur en milieu organiseren wij activiteiten 
voor jongeren van 7 tot en met 26 jaar. 
Samen trekken we de natuur in op zoek naar 
de leukste kriebelbeestjes of  helpen we met 
natuurbeheer. Dit doen we op een speelse en 
leerzame manier met oog voor de natuur en 
duurzaamheid. Een greep uit ons aanbod kan je 
vinden op onze site: www.jnm.be/activiteiten.
Na een kampenzomer om u tegen te zeggen 
vliegen we er weer in, we heten jullie van harte 
welkom op onze startdag! Meer info staat 
op onze site: www.jnm.be/afdeling/kortrijk/
activiteiten. Zin om af  te komen? Stuur dan 
gerust een mailtje naar  
michiel.soenen@gmail.com. Tot dan!

25/09 
-

26/09
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JOKE LIBBRECHT

Je zal er geen punten mee scoren bij je leraar Engels, maar het klinkt best 
grappig, zo’n flodderende muis. Al weet jij ook wel dat het eigenlijk ‘bat’ 
moet zijn, die juiste vertaling van ‘vleermuis’. Vanaf  de vroege zomer is het 
babytijd bij vele vleermuizen. Je komt ze echter niet zomaar tegen. Het zijn 
vooral avond- en nachtdiertjes. Maar de ene vleermuis is de andere niet: 
hieronder leer je alvast een paar soorten kennen.

Floddermouse

Vleermuizen 
heel oud kunnen 

worden? De oudste 
baardvleermuis werd 
niet minder dan 41 

jaar!

Je je geen COVID-zorgen 
moet maken als je een 
vleermuis in je buurt 

vindt? Er is bij Vlaamse 
vleermuizen nog geen 

coronavirus gevonden dat 
schadelijk is voor mensen

Het bloed van een 
vleermuis niet naar 

zijn hoofd stijgt als hij 
ondersteboven hangt? Zijn 
bloedsomloop heeft zich 

daaraan aangepast

Hij ook geen, euh, grote 
boodschap doet tijdens 

dat hangen? Dat zou niet 
zo praktisch zijn, daarom 
doet hij dat tijdens het 

vliegen.

GEWONE 
GROOTOOR- 
VLEERMUIS 

Wie? Jawel, dit is een 
èchte foto! De oren van 
de grootoorvleermuis 
zijn even groot als zijn 

lichaam (4 à 5 cm). In onze 
provincie is hij redelijk 

zeldzaam.
Waar? In Vlaanderen zit 
dit beestje (vooral in de 
zomer) vaak op zolders 

van grote, oude gebouwen, 
zoals kerken. Hij verschuilt 

zich ook graag in 
boomholten en grotten.
Voedsel? Hij knabbelt 

graag op spinnen, 
motten en kevers, op 

zijn vaste snackplekje: de 
eethangplaats. Lekker 

ondersteboven smikkelen, 
dus. Geen goed idee om 

dit zelf  eens uit te proberen 
– vraag me niet hoe ik dat 

weet.

GEWONE 
DWERGVLEERMUIS 

 
Wie? Dit kleintje wordt 

tussen de 3 en 5 cm 
lang. Niet breder dan 

een petit-beurre-koekje, 
bijvoorbeeld. De meeste 

Vlaamse vleermuizen 
behoren tot deze soort. 

Ook in Zuid-West-
Vlaanderen wordt hij 

regelmatig gespot!
Waar? De dwergvleermuis 

zoekt liever menselijke 
omgevingen op dan 

bossen. Het beestje nestelt 
zich graag onder donkere 
dakbedekkingen, omdat 
die veel zon opslorpen 
en zo ’s nachts nog wat 

warmte afgeven. Toch eens 
checken welke kleur jullie 
dakpannen ook alweer 

hebben?
Voedsel? Klein, maar 

gulzig: de dwergvleermuis 
kan zo’n 300 kleine 
insecten per nacht 
achterover slaan!

BAARDVLEERMUIS 

Wie? De baardvleermuis 
is ongeveer even groot 
als de dwergvleermuis. 
Vroeger werd hij ook 

‘snorvleermuis’ genoemd, 
al ziet hij er niet erg snorrig 

uit, toch?
Waar? Dit is een 

bosliefhebber, al durft hij 
zich ook wel eens tussen 

dakpannen of achter 
vensterluiken verschuilen. 
Ook in West-Vlaanderen 

komt hij voor.
Voedsel? Meestal speelt 

hij muggen en vliegen 
binnen,  

en als dessert af  en toe een 
rupsje.

s = z s = z + + enen

- je

d = j - n

- sc

VleerbusVleerbus

Wist Wist 
je datje dat

Los de rebus op en 
ontdek een extra 

(geruststellend) 
vleermuisweetje!

+ en

 - k



→ Van Marcke luchtfoto

© Van Marcke
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Wellicht minder bekend is dat Van Marcke ook 
een tak heeft die met warmtenetten bezig is, en 
dat was de aanleiding dat ik beroepshalve bij Van 
Marcke op bezoek was. Warmtenetten zijn een 
alternatieve manier van verwarmen, waarbij in plaats 
van een (fossiele) energiedrager zoals aardgas of  
stookolie, rechtstreeks warmte aan huis geleverd 
wordt. Ze kunnen gevoed worden met restwarmte 
of  met duurzame energiebronnen. In de regio zijn 
warmtenetten aanwezig rond Kortrijk Weide en 
bij de verbrandingsoven van Imog in Harelbeke 
en Kuurne. In de regionale energiestrategie die 
Intercommunale Leiedal ontwikkelde, spelen 
warmtenetten een prominente rol om de 
engagementen uit de burgemeestersconvenant 
te realiseren. Van Marcke verkoopt niet alleen de 
onderdelen die bij zo’n warmtenet horen, maar 
doet ook het studiewerk en levert alle daarbij 
horende diensten. Technical Manager Tom Prinzie 
uit Kuurne, actief  in Natuurpunt De Vlasbek, is ook 
ondervoorzitter van Warmtenetwerk Vlaanderen 
maakte ons wegwijs op de site. 
De locatie van het gebouw is een pijnpunt voor de 
milieubeweging in de regio. Natuur.koepel heeft zich 

jaren verzet tegen het aansnijden van de site ‘LAR 
zuid’, waar het bedrijf  sinds 2018 gevestigd is op 
een nieuwe site. LAR zuid, op de grens van Aalbeke 
en Rekkem ten zuiden van de E17 werd bij de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
aangeduid als uitbreiding voor de transportzone 
LAR, wat gepaard ging met het nodige protest. 
Het ging immers over het aansnijden van een vrij 
intacte open ruimte, die schaars is in onze regio. 
Er was ook de vrees dat het oversteken van de 
harde grens van de autosnelweg een voorbode is 
tot een steeds verdere uitbreiding. De Kortrijkse 
stadscoalitie sprak in het bestuursakkoord na de 
verkiezingen van 2012 af  om deze bedrijvenzone 
niet aan te snijden, maar dit werd niet wettelijk 
verankerd. Gevolg: een private ontwikkelaar kocht 
de gronden op en ontwikkelde toch. Er werd 
een Groenfonds in het leven geroepen, gespijsd 
door de private ontwikkelaars, waarmee deze 
ongewenste ontwikkeling zou gecompenseerd 
worden door de realisatie van groene ruimte. 
Eén van de compensatiezones was de Venning. 
Zoals al meermaals in Klimop aan bod gekomen, 
wordt dit gebied momenteel bedreigd door het 

DE DUURZAME 
VERWARMING VAN HET  
VAN MARCKE-GEBOUW

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

MAARTEN TAVERNIER De firma Van Marcke zal u wellicht bekend in de oren klinken. Is het niet voor de badkamers en de keukens, dan is het 
voor verwarmingsinstallaties of voor andere sanitaire installaties zoals voor regenwater. Het is dan ook een grote speler 
in de regio, en een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1923. Toen startte Raymond Van Marcke zijn 
eigen sanitairzaak in Kortrijk. Bijna 90 jaar later is het bedrijf met CEO Caroline Van Marcke aan zijn 3e generatie 
toe en telt ruim 1600 medewerkers, actief in België (waar het marktleider is in de sector), Frankrijk, Luxemburg, 
Zwitserland, Malta en de USA. 



↙bloemenweide in wording 

↓Beperkte schets bloemenweide

↖Warmtepompen  

↑aanplant berm mei 2021 
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project voor het kanaal Bossuit-Kortrijk. Als we 
compensatiezones moeten beginnen compenseren, 
dan kunnen we natuurlijk bezig blijven… Maar ligt 
natuurlijk aan het beleid, daar kan de firma Van 
Marcke niet veel aan doen. 
Het gebouw zelf, duidelijk zichtbaar vanaf  de 
autosnelweg, heeft wel de ambitie om zijn 
ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. 
Een energiezuinige verwarming is natuurlijk een 
absolute must voor een sanitairbedrijf. Hier 
wordt gewerkt met geothermie: onder de parking 
zitten maar liefst 516 boringen, goed voor een 
totale lengte van 34 km. Via die boringen wordt 
warmte uit de bodem gehaald. Het water dat in 
de ondergrondse buizen loopt wordt door de 
hogere temperaturen in de bodem opgewarmd tot 
een temperatuur van 12°. Met verschillende (uit 
de kluiten gewassen) warmtepompen, verspreid 
over het gebouwencomplex, wordt dit opgekrikt 
tot 40°, om het gebouw mee te verwarmen. 
Het is een indrukwekkende installatie om te zien 
in de kelderruimtes, die ruim bemeten zijn om 
de installatie ook comfortabel aan bezoekers te 
kunnen laten zien. Samen met de boringen is ook 
glasvezelkabel in de grond gestoken aan het begin en 
einde van het beoveld, om zo metingen te kunnen 
uitvoeren. Door op deze manier in de grond te 
kunnen kijken, is het de bedoeling om te leren hoe 
de temperatuur van de bodem evolueert. Dat heeft 
geleerd dat er eigenlijk een overschot aan capaciteit 
is en de installatie eigenlijk minder groot kon zijn, 

of  dat er nog bijkomende gebouwen kunnen op 
aangesloten worden. Leerrijk om in de toekomst 
installaties beter te kunnen dimensioneren. 
Die warmtepompen en het andere verbruik in het 
gebouw worden gevoed met elektriciteit uit de 
zonnepanelen op het dak, goed voor 12960 stuks 
of  4 MW. Voor de realisatie van deze installatie 
werd samengewerkt met de West-Vlaamse 
energiecoöperatie Beauvent. De aandeelhouders 
van deze CV (die hier staat voor ‘coöperatieve 
vennootschap’ en niet ‘centrale verwarming’) 
kunnen dus mee profiteren van de opbrengsten van 
de zonnestroom. 
Een ander indrukwekkende toepassing is dat alle 
drinkbaar water zelf  wordt geproduceerd. Via 
diverse soorten filtratie-units wordt het regenwater 
van het dak afkomstig omgezet in drinkbaar water. 
Een installatie van ongeveer een container groot 
zorgt voor het aanmaken van 10 m3 drinkwater 
per dag. Dat dit innovatief  is, blijkt uit het feit dat 
het maar liefst 2 jaar gekost heeft, om dit door de 
autoriteiten ook goedgekeurd te krijgen… Financieel 
is zoiets niet rendabel, maar er wordt uit dergelijke 
experimenten wel veel geleerd en het zorgt voor het 
vergroten van de zelfvoorzieningsgraad. 
In de onthaalhal vinden we ook een verticale 
plantenwand. Op een textieldoek ontwikkeld 
door de firma Sioen Industries groeien planten, 
die gevoed worden door een vloeistof  met 
voedingsstoffen die continu doorheen de wand 
sijpelt. In het begin van de lente dit jaar ging Van 
Marcke over tot een robuuste heraanleg van de 
berm met nieuwe bomen (zomereik) en een 
gemengde haag (meidoorn/beuk). Ook werd 
onlangs op een braakliggend stuk van ruim 1 ha 
gestart met een buitenbureau in een bloemenweide. 
Het was een leerrijke ervaring die toont dat er 
nog veel potentieel is om het gebruik van fossiele 
brandstoffen te beperken.

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



↓Bufferbekken van Anzegem
© Kristina Naeyaert

•18

ERIK COOMAN
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ZOALS WIJ MET WATER 
OMGAAN, IS MET VUUR 
SPELEN
De Blue Deal (Europees niveau) en de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (Vlaams niveau) zijn twee van de 
belangrijkste overheidsinitiatieven. Aan de orde is ons volledige watersysteem. Daar moeten maatregelen en acties uit 
voortkomen die de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater verbeteren en die beschermen tegen 
overstromingen en droogte. Water is een hot item in de media, zoals de Pano-reportage “Droog Vlaanderen” van 10 maart 
aantoonde. Het was ook jaarthema (“Te nat, te droog”) van de West-Vlaamse Natuurstudiedag. En ja, op 22 maart had 
je ook nog eens Wereldwaterdag én Wereld Oceanen Dag op 8 juni. Een brandend actueel onderwerp, kun je wel zeggen. 
 

TE DROOG TE NAT: ’T IS ME WAT
Je kunt er niet omheen: het huidige klimaatmodel 
tekent zich duidelijk af. In de winter natter, in de 
zomer (en vaak ook in het voorjaar) droger. De 
hoeveelheid grondwater vermindert, en de lage 
grondwaterstanden geven ook problemen met het 
oppervlaktewater. Het is al uitentreuren, ook in ons 
tijdschrift, verduidelijkt hoe dat zo komt, en door wie 
(homo sapiens dus). Ondertussen verspilt die wijze 
mens vrolijk verder en rommelt maar wat aan. Enkele 
voorbeelden:

• In plaats van water te bufferen,  
 houden wij het waterpeil kunstmatig laag ’s 
 winters. Daartoe worden enorme volumes 
 water afgevoerd. We doen dit vooral voor de 
 landbouw, zodat het overstromingsrisico 
 beperkt wordt, en de landbouwmachines in het 
 voorjaar sneller het land op kunnen  
 (want de bodem is dan uiteraard droger).
• De overheid heeft nog altijd geen integraal 
 beekbeleid, maar veeleer een “end of  the 
  pipe” aanpak. Zware, natuurvernietigende 
 ingrepen benedenstrooms terwijl men 
 bovenstrooms laat gedijen: meer bebouwing,
 omzetting van weiland in akkers, …  
 Gevolg: nog meer aanslibbing en erosie.  
 Zie het artikel “Water(wan)beleid” in Klimop 
 2021, Nr. 2.
• Er zijn in Vlaanderen enorm veel 
 privéwaterputten, vooral bij particulieren. 
 Niemand heeft een idee wat daar allemaal 
 opgepompt wordt. De aanvragen gaan in 
 stijgende lijn nu de grote verbruikers beseffen 
 dat er beperkingen komen op het verbruik bij 
  droogte. Ze anticiperen door zelf  waterputten 
 te steken, om zo voor eigen gerief  hun 
 toekomst veilig te stellen.  
 (Zie de Pano-reportage). 

• En ja, wat doe je in Corona tijden?  
 Heel populair tegenwoordig: je creëert je eigen 
 waterparadijsje en legt een zwembad aan. Dat 
 bassin vul je dan met stadswater, perfect  
 drinkbaar water. Het spreekt voor zich dat het 
 water bijtijds moet ververst worden. 
• Op onze gemillimeterde gazons vind je weinig 
 of  geen bomen en struiken en dus geen 
  schaduw. De tuinvrouw of  -man grijpt in om het 
 arme verschroeide grasveld laveloos te 
 besproeien. 
• Op bouwwerven zie je nog altijd, vaak 
 dagenlang, grondwater via flexibele slangen in  
 de riolen wegstromen. Allemaal afgevoerd.  
 Weg ermee, richting Noordzee.
• In Vlaanderen gaat bovendien nog altijd  
 tot zo’n 20% drinkwater verloren door lekkende  
 publieke leidingen. Dat gaat dan, dagelijks, over  
 een hallucinante 167 miljoen liter (De Standaard,  
 23/04/2021).
• Een typerende case: de plannen voor de 
  omleidingsweg rond Anzegem.  
 Op en naast het tracé waar die weg zou 
 moeten komen, loopt over een zekere afstand 
 de Dommelbeek, en bevindt zich een van de 
 hoofdbronnen. Daarnaast kruist de nieuwe weg 
 de Nederbeek in de stationsbuurt van Anzegem, 
 een overstromingsgevoelig punt. Bronnen 
 aanpassen en kanaliseren in een bebouwde 
 omgeving is trouwens niets nieuws. Een 
 voorbeeld: de bronnen van de Heulebeek 
 in Passendale (zie presentatie Dirk Libbrecht  
 op Natuurstudiedag).
• Een pijnlijke illustratie van de knoeiboel ten 
 slotte is het lot van een van onze meest 
 iconische vissoorten, de paling. Zie het artikel 
 “De verbonden onderwaterwereld staat onder  
 druk” van Pieterjan Verhelst  
 (Klimop 2021, Nr. 2).



↓ Diepe grachten doen het 

water sneller wegstromen 

© Kristina Naeyaert
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WAT BEWEEGT ER AL?
Er zijn – het zou er nog aan mankeren – al een rits 
maatregelen van toepassing. Zo legt de provincie 
West-Vlaanderen samen met publieke en private 
actoren “gecontroleerde overstromingsgebieden” 
aan. Maar, het afvoeren van water komt nog 
altijd op de eerste plaats. De provincie wordt wel 
niet graag meer herinnerd aan hun oude slogan 
“Eerst droge voeten en dan de rest”. Niet dat ze 
slechte bedoelingen hebben, gebonden als ze zijn 
aan wetgeving en realiteiten. Een voorbeeld: Er is 
grond nodig langs rechtgetrokken beken om die 
waterlopen opnieuw te laten meanderen. Laat dat 
(grondverwerving) dan een van de knelpunten zijn 
waar het beleid de tanden op stukbijt. 
De provincie ontwikkelt momenteel ook een 
“reactief  afwegingskader voor prioritair watergebruik 
bij waterschaarste”. Als er door de droogte bijna 
niets meer uit de kraan komt, hoe kunnen we dan 
nog erger voorkomen, en wie moet dan bij voorkeur 
dat weinig water kunnen gebruiken? Daarover wil de 
provincie consensus. Prima proactief, maar tegelijk 
pijnlijk “end of  the pipe” beleid. 
Er is een integraal waterbeleid nodig, een structurele 
aanpak van de verdroging. Getuige de actuele 
grondwaterstandindicator. Begin juni vertoont 
nog altijd een kwart van alle meetplaatsen een 
lage grondwaterstand, ondanks de neerslag in de 
meimaand. Meer info: www.dov.vlaanderen.be/
page/actuele-grondwaterstandindicator. De VMM 
(Vlaamse Milieumaatschappij) stelt dat we langdurige 
regens nodig hebben, en herhaalt als oorzaak de 
ruimtelijke ordening, de hoge bevolkingsdichtheid 
en het “areaal” beton. Natuurpunt voegt er de 
“ongeziene drainage” aan toe in het buitengebied. 
Via diepe grachten wordt de neerslag afgevoerd in 
sneltreinvaart. In Vlaanderen is geen vergunning nodig 
voor drainage!

WAT DAN WEL?
• Moedig de “undo”-toets induwen: 
  verondiepen (van rivieren, beken en sloten), 
 drainage ongedaan maken, hermeanderen,  
 ontsnipperen, ontpolderen, ontharden van 
 bodems (verharding in Vlaanderen bedraagt  
 16% van de oppervlakte). Hier kan de 
 overheid, zeker ook de provinciale,  
 véél meer verantwoordelijkheid opnemen. 
 Het mag dan wel een ludiek beeld zijn, die 
 “undo”-knop, maar eigenlijk is het tragisch: 
  wat een mateloze verspilling van middelen, 
 tijd, natuur en milieu is me dat geweest.  
 Het zal nog veel geld kosten, en bloed, zweet 
 en tranen aan de onderhandelingstafel,  

 vooraleer we zover zijn. De omschakeling moet 
 ook zorgzaam gebeuren. Zo moet je 
 bijvoorbeeld vermijden dat je een beek met 
 afvalwater aansluit op een oude riviermeander. 
• Beperken van ons waterverbruik.
• Recycleren van afvalwater.
• Water optimaal bufferen: regenwater opvangen, 
 laten infiltreren, herwaarderen van grachten, 
  sloten, beken en riviermeanders, vernatten van  
 beekvalleien en polders.
• Verruwing van het landschap: “het water moet 
 zich kunnen bezighouden”. Actie die ook past 
 in een globaal anti-erosiebeleid.
• Brongebieden en kwetsbare beekvalleien 
 beschermen, bijvoorbeeld door aankopen. 
 Landschappelijk zijn die vaak heel aantrekkelijk 
 (“amfitheater”) en waardevol (floristisch, ↓ 



 

↓ Water trekken uit Heulebeek 

↓ ↓ Erosie 

© Kristina Naeyaert 
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 amfibieën, waterinsecten). 
• Ontwikkelen van klimaatadaptieve 
 landbouw: teelten aangepast aan de 
 nieuwe “weeruitdagingen”.
• Een minder ingrijpende maar toch 
 zinvolle, sensibiliserende actie is het  
 ont-tegelen van tuinen en stoepen.  
 Een ideetje dat ook gedeputeerde 
 Jurgen Vanlerberghe niet ongenegen 
 was (slottoespraak op de Natuurstudiedag).  
 In Klimop is twee jaar geleden  
 in dat verband al gepleit voor de aanleg 
 van geveltuintjes (issuu.com/ 
 klimopdigitaal/docs/klimop-2019-2/38)

 
 

PARADIGMA SHIFT. WABLIEFT?
Volgens het boek “Half-earth” van Edward 
O. Wilson moeten we de helft van de aarde 
beschermen, als we willen dat de planeet blijft 
voortbestaan. Dat is schrikwekkend ambitieus. Tot 
een integraal waterbeleid komen, is dat evenzeer. 
Daarvoor is een paradigmashift in ons denken en 
handelen nodig, volgens één van de sprekers op de 
Natuurstudiedag. Hij werd hierin later bijgetreden 
door de Gedeputeerde. We komen er blijkbaar 
niet meer met zomaar een ommezwaai of  een 
trendbreuk. Een verschuiving, een omwenteling, 
waarbij het heersende denkbeeld en visie op de 
werkelijkheid wordt verworpen en vervangen. 
Een historisch voorbeeld: de evolutieleer van 
Darwin die in de plaats kwam van het Bijbelse 
scheppingsverhaal als verklaring voor het ontstaan 
van de soorten. Tot zover dat begrip. Want ja, 
wat schiet je ermee op? Je hebt dan misschien een 
geschikte term gevonden, maar je kunt het niet 
inzetten als een magische formule, als een deus-
ex-machina uit het klassiek theater. Hoe zwaar de 
wetenschappelijke bewijslast (klimaatverstoring, 
droogteproblematiek, verspilling, etc.) ondertussen 
ook is, je kunt bezwaarlijk van een snelle evolutie 
ten goede spreken. Terwijl wij ons hier of  daar 
optrekken aan een occasionele goede actie, heb 
je elders een aanslag op het milieu. We zouden 
nochtans het stadium van “sometimes you win 
sometimes you lose” al lang voorbij moeten zijn.
Paradigma shift of  niet: de sleutel voor toekomstige 
natuur en natuurbeleving ligt bij het beschermen 
en herstellen van onze leefomgeving, van onze 
planeet, zeg maar. Water is daarbij primordiaal, 
voor onze drinkwatervoorziening, maar óók voor 
een diepgroene natuur, voor paling in de rivieren en 
voor grutto’s en kieviten op drassige weilanden.

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



← “Veldgids Lieveheersbeestjes 

voor Nederland en Vlaanderen “ 

van Helen Roy en Peter Brown – 

Uitgeverij Naturalis.  

Kostprijs 25€
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Kinderen vinden ze enig, iedereen heeft er al gezien. 
In de groep van de kleine beestjes vallen ze onder de 
meer sympathieke. De modale kijker komt echter 
niet verder dan “een lieveheersbeestje”. Een nieuwe 
veldgids voor Vlaanderen en Nederland kan daar 
nu gemakkelijk verandering in brengen. De van 
oorsprong Engelse editie werd aangevuld met 11 
soorten van bij ons. Een lange inleiding brengt massa’s 
boeiende info over het leven en de verscheidenheid 
van deze diertjes. 
Dan volgen zowaar 58 soorten die voorgesteld wor-
den via haarscherpe foto’s en tekeningen van larven 
en volwassen diertjes met daarbij de nodige uitleg 
over specifieke habitats. Overzichtspagina’s sturen 
je heel snel in de juiste richting.

Als absolute leek voor deze groep nam ik de 
proef  op de som: met een paar enthousiaste 
kleinkinderen als helpers vonden we al gauw 
twee piepkleine geel en zwarte beestjes. De-
zelfde? Een loupe was onmisbaar maar met 
het boek erbij kreeg ik zicht op 2 compleet 
andere rugtekeningen, echte kunstwerkjes 
van de natuur: citroenlieveheersbeestje 
- check en schaakbordlieveheersbeestje 
- check. Probeer die maar eens op een 
Scrabblebord…  
Dat smaakt naar meer: nog 56 soorten 
te gaan!

HERMAN  
NACHTERGAELE

 U I T  D E  L I T E R AT U U R  

OP ZOEK NAAR  
LIEVEHEERS- 

BEESTJES



Geert Casier is al bijna 50 jaar bezig met fotografie. Vroeger ontwikkelde Geert zelf  zijn films en foto’s in de donkere 
kamer, dit lijkt wel van een heel andere tijd. Digitale fotografie deed uiteraard zijn intrede. Hij volgde een opleiding 
natuurfotografie bij Tom Linster en Koen De Buck en ging op stap met landschapsfotograaf  Bart Heirweg.  Geert houdt 
van urbex (het fotograferen van verlaten gebouwen), macrofotografie, natuur- en landschapsfotografie. Zijn natuur- en 
landschapsfoto’s hebben een eigen stijl en ademen een serene rust. Mooie landschapsfoto’s maakt hij meestal bij zonsopgang 
of  zonsondergang. Geert is lid van onze natuurfotografiewerkgroep in Zuid-West-Vlaanderen.
Hier zien we drie mooie voorbeelden van Geerts eigen feeërieke stijl:

Geert Casier

Het dambordje 
(Melanargia galathea)

Heeft zijn naam te danken aan het zwart-witte dambordpatroon.  
Als waardplanten kiest het vlindertje meestal smalbladige grassen.  
Het vlindertje is eerder zeldzaam en komt vooral voor op kalkgraslanden 
(de Voerstreek, Zuid-Limburg,  Wallonië).

Dead trees talking 
(Noir Flohay, Hoge venen)
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Nevel boven de Heulebeek  
met knotwilgen  
(Bergelen)

Spinnenweb met ochtenddauw  
bij zonsopgang  
(wandelpad langs de Schelde in  
Wortegem-Petegem)
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LUCRÈSE  
VANNIEUWERBURGH

Jaren geleden kreeg ik, tijdens een excursie met de 
OVMW (Oost-Vlaamse Mycologische Werkgroep),  
een suikermycena (Mycena adscendens) (fig. 1) 
toegestopt. Het paddenstoeltje was klein, helemaal 
wit en had een hoedje van amper een halve cm 
breed. Op dat hoedje waren fijne, poederige 
korreltjes te zien die aan suikerbolletjes deden 
denken, vandaar de naam suikermycena. Het was 
prachtig! De korreltjes zijn als mooie, wrattige 
celletjes te zien onder de microscoop, mits een tikje 
kleurstof (fig. 2). Na die mooie waarneming vroeg ik 
me af  of  de soort ook op De Gavers zou te vinden 
zijn. Mijn zoektocht had resultaat. Suikermycena 
was blijkbaar vrij algemeen en te vinden op allerlei 
afgevallen takjes van loof- en naaldhout, bemoste 
boomstammen, oude eikels, hazelnoten en 
kastanjes. Wellicht bestonden er ook nog andere 
kleine witjes. Ik ging struinen tussen natte takken, 
afgevallen bladeren, plantenresten, boomstammen, 
wat uiteindelijk resulteerde in een mooi herbarium.  

Ik ontdekte druppelmycena’s (Hemimycena 
mauretanica) (fig. 3) op natte takken in een 
wilgenstruweeltje. Op hun hoedjes en steeltjes 
stonden zeer fijne haren met daartussen talrijke 
druppeltjes. Hoe vochtiger de omstandigheden 
waren hoe overvloediger ze zijn. Onder een loep 
lijken ze ware juweeltjes! Je gelooft je ogen niet. 

Druppelmycena’s zijn erg klein. De breedte van de 
hoedjes bedraagt 0,5 tot ongeveer 3 mm. Soms 
hebben ze lamelletjes, soms niet. 

Kurkentrekkermycena (Hemimycena tortuosa)  
(fig. 4) heeft eveneens haartjes op hoed en steel. Ik 
vond ze op een doorweekte eikentak in de modder. 
Ook bij deze soort kan je soms druppeltjes zien. De 
grootte van de hoeden varieert tussen 1 en 10 mm. 
Sommige steeltjes zijn amper 1 mm lang en staan 
vaak excentrisch. Dan lijkt het wel alsof  de hoedjes 
opzij geklapt worden. Onder de microscoop zien 
we dat de haartjes lijken op de spiralen van een 
kurkentrekker met bolvormige uiteinden (fig. 5).

In de late herfst zijn natte afgevallen bladeren 
echt het onderzoeken waard. Witte 
eikenbladmycena’s (Mycena polyadelpha) (fig. 6) op 
bladresten van eik zijn lang geen zeldzaamheid. Zelfs 
tijdens de winter zijn ze te vinden op voorwaarde 
dat het niet al te hard vriest. Meestal schuilen ze 
onder het bladerdek en staan gewoonlijk met 
meerdere exemplaren samen op blad, bladrest en/
of  nerven. Hun hoedjes zijn amper 2 mm breed en 
de steeltjes lijken op draadjes. Soms hebben ze niet 
eens lamellen. De tere vruchtlichaampjes verdrogen 
gauw aan de buitenlucht wat het fotograferen niet 
gemakkelijk maakt.

KLEINE WITJES IN DE 
GAVERS

© Lucrèse 
Vannieuwerburgh

Tijdens de herfst kijken we uit naar vliegenzwammen, elfenbankjes en andere mooi gekleurde paddenstoelen. Je vindt ze 
in diverse vormen en maten. Er bestaan zoveel soorten paddenstoelen dat we ze onmogelijk allemaal kunnen kennen en 
zelfs herkennen. In dit artikel wil ik het hebben over een vijftal zeer kleine, witte paddenstoelen. Ze vallen niet op en leven 
eerder verborgen. 
 

 PA D D E N S TO E L E N W E R KG RO E P
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39 exemplaren op een bladrest onder bramen 
trokken meteen de aandacht. Wat waren ze klein 
met hun hoedjes van amper 1 mm breed! Aan de 
basis van de steeltjes waren opvallende, wollige 
schijfjes te zien die ik fotografeerde onder de loep 
(fig. 7). Pantoffelmycena (Mycena mucor) vind ik 
voor hen wel een gepaste en leuke naam. De soort 
groeit ook op bladeren van diverse loofbomen.

Het verhaal van de kleine witjes is bijlange niet af. 
Op De Gavers werden er heel wat gevonden en 
mijn onderzoek gaat verder. Ik wil graag Christine 
Hanssens bedanken die ons in elke Klimop 
steeds opnieuw in nader contact brengt met het 
boeiende rijk van de zwammen. Zonder haar zou 
ik nooit deelgenomen hebben aan bovenvermelde 
excursie en was de speurtocht naar kleine, witte 
paddenstoelen misschien nooit begonnen.

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

De naam Bramier is eeuwenoud en betekent 
grond met veel bramen. Deze struiken zijn er 
inderdaad nog steeds overvloedig aanwezig. Waar 
een gewezen industriële activiteit meestal grote 
saneringsproblemen met zich meebrengt, blijkt 
het aanwezige kalkslib hier eerder een troef  dan 
een euvel. Het is immers niet verontreinigd en 
zorgt voor een kalkrijke bodem waar heel wat 
interessante planten zich thuis voelen. De Bramier 
in Lauwe is een stuk natuur dat ideaal gelegen is in 
de groene gordel rond Kortrijk en in de nabijheid 
ligt van het Stadsrandbos. Het is nog in volle 
ontwikkeling en is daarom enkel onder begeleiding 
toegankelijk. De plantenwerkgroep plande hier twee 
inventarisaties in 2020. Het coronavirus besliste 
er anders over, zodat we enkel in augustus 103 
planten konden vaststellen, waaronder de volgende 
8 zomerbloeiers: 

1. Gewone braam (Rubus odoratus) 
rozenfamilie 

“Braam en klimop rukken overal op.” Dit wijst erop 
dat het hier om planten gaat die uiterst algemeen 
zijn. Het succesverhaal van braam komt door zijn 
snelle groei. Met zijn stengel, die enkele meters lang 
kan worden, klimt hij rond andere planten, hierbij 
geholpen door zijn stekels. Diezelfde stengel vormt 
soms wortels aan de uiteinden, wat voor nieuwe 
exemplaren zorgt. Verder vermenigvuldigt hij zich via 
zaden, die zowel met als zonder bestuiving ontstaan. 
Deze laatste wijze van zaadvorming noemen we 
apomixis. De witte of  roze bloemen ontwikkelen 
zich tot de smakelijke en vitaminerijke braambessen, 
die eigenlijk bestaan uit een verzameling 
blauwzwarte steenvruchtjes. Bramen worden 
vervloekt wanneer ze te fel gaan woekeren; zijn ze 
echter onder controle, dan moeten we ze koesteren 
vanwege hun hoge ecologische waarde.

2. Hangende zegge (Carex pendula)
cypergrassenfamilie

Door zijn talrijke aanwezigheid kunnen we 
deze elders zeldzame plant als een kensoort 
van de Bramier beschouwen. Zoals de andere 
zeggensoorten heeft hij een driekantige stengel 
en eenslachtige bloemen gerangschikt in aartjes. 
Hangende zegge is fors en kan tot 1,5 m hoog 
worden, waardoor het de grootste zegge van onze 
streek is. Het gewicht van het mannelijke aartje en 

de meerdere vrouwelijke eronder zorgen ervoor 
dat de stengel gaat hangen. Zijn brede groene 
bladeren zijn onderaan blauwachtig en vertonen 
een diepliggende nerf. Hij is zo decoratief  dat hij 
ook als tuinplant wordt verkocht. De zoden van dit 
schijngras gedijen op drassige plaatsen.  

3. Gewone brunel (Prunella vulgaris)
lipbloemenfamilie

De blauwpaarse bloemen van deze kleine 
lipbloemige trekken de aandacht. De rechtopstaande 
bovenlip doet denken aan een helm, terwijl de 
onderlip duidelijk naar buiten steekt met een 
omgekrulde rand. De bloeiwijze is een schijnkrans, 
die na de bloei doet denken aan een bijenkorf. Deze 
algemene plant vinden we tussen het gras of  in lichte 
bossen op een vochtige bodem.

4. Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum)
composietenfamilie

Geelbloeiende composieten zijn niet gemakkelijk 
te determineren: streepzaad, leeuwentand, 
paardenbloem, biggenkruid, havikskruid? 
Schermhavikskruid maakt indruk door zijn grootte 
tot 1,5 m. Langs de onvertakte stengel vinden we 
talrijke smalle bladeren. Onderaan zijn ze grijsgroen 

VAN KALKSLIBSTORT TOT 
NATUURPAREL  
In 2004 stopte de tegelfabriek Novobloc haar productie in Lauwe. De stad Menen verwierf de vrijgekomen gronden met 
een totale oppervlakte van 8,3 ha. Daarvan werden 4 ha verkocht aan Leiedal voor een harde bestemming. De overige 
4,3 ha kregen bestemming natuurgebied. Dit gebied werd in 2008 toevertrouwd aan Natuurpunt De Leiemeersen na 
inrichting op basis van een plan uitgewerkt door het milieustudiebureau van Jan Feryn.
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door de beharing. Opvallend is ook de afwezigheid 
van een rozet. De bloemhoofdjes lijken een scherm 
te vormen aan de top van de stengel, maar de 
stralen van dit schijnscherm vertrekken niet uit 
hetzelfde punt. De gele lintbloemen produceren na 
bestuiving kiemkrachtige zaden, maar dit gebeurt 
evenzeer via apomixis (cf. supra). Deze vrij zeldzame 
composiet heeft een voorkeur voor lichte bossen op 
een droge grond. 

5. Ijzerhard (Verbena officinalis)
ijzerhardfamilie

De namen van de soort en de familie zijn dezelfde. 
Ijzerhard is inderdaad de enige vertegenwoordiger 
van de gelijknamige familie die bij ons in het 
wild voorkomt. Zowel de Nederlandse als de 
wetenschappelijke naam (officinalis) wijzen op zijn 
geneeskracht, meer bepaald om wonden te genezen 
veroorzaakt door ijzeren wapens. De veelzeggende 
naam verwijst ook naar de harde, vierkante stengel, 
die zich boven het midden vertakt en 1 m kan 
bereiken. De in lobben gedeelde tegenoverstaande 
bladeren zijn behaard en kleiner bovenaan. De 
bloeiwijze is een langwerpige aar, die van boven 
naar onder de bleeklila bloemen laat ontluiken. 
De bloemkroon steekt ver uit de kelk en vertoont 
5 ongelijke slippen. Deze unieke plant houdt van 
menselijke aanwezigheid en voelt zich bijgevolg goed 
op een stenige, stikstofrijke bodem, die bovendien 
kalk bevat. 

6. Spiesmelde (Atriplex prostrata)
amarantenfamilie

Meldes hebben in de meeste onderdelen een 
monotone groene kleur. Er zijn geen spectaculaire 
bloemen, aangezien zowel de kroon als de kelk 
ontbreken. Voor de determinatie is de vorm van de 
bladeren hier de sleutel: met enige verbeelding zien 
we een pijlpunt. Onder het vergrootglas zien we dat 
de bloemen eenslachtig zijn. De mannelijke tellen 
5 slippen in het bloemdek; de vrouwelijke worden 
omringd door 2 schutbladen, die bij spiesmelde 
getand zijn. Deze amarant is zeer algemeen 
aanwezig op bouwland.

   
7. Vierzadige wikke (Vicia tetrasperma subsp. 
tetrasperma) 
vlinderbloemenfamilie

Door de hechtranken en de veervormig 
samengestelde bladeren weten we dat we met een 
wikkensoort te maken hebben. Om de soorten 
binnen dit geslacht uiteen te houden observeren we 
de bloemen, de blaadjes en de vruchten. De 1 à 3 
paars-roomwitte bloemen vormen een tros en zijn 
vrij groot. Het aantal blaadjes varieert tussen 3 en 6 
paar. De peulen zijn kaal en tellen 4 zaden, zoals zijn 
naam aangeeft. Zoek hem op bouwland.

8. Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana)
muskuskruidfamilie

Gelderse roos (Viburnum opulus) en wollige 
sneeuwbal zijn de enige twee soorten binnen 
het geslacht viburnum in onze streek. Beiden 
zijn struiken met witte bloemen in vlakke tuilen. 
Hun bladeren zijn tegenoverstaand. Wollige 
sneeuwbal heeft echter enkel fertiele bloemen. 
De eivormige, getande bladeren hebben een 
donkergroene bovenzijde en lichtgroene onderzijde, 
vanwege de wollige beharing. Verder zijn ook de 
vruchten verschillend: de rode bessen worden 
uiteindelijk zwart en zijn een lekkernij voor vogels, 
in tegenstelling tot die van Gelderse roos. Deze 
struik kan 4 m hoog worden en verkiest een droge, 
kalkrijke bodem.
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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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↓↓Neerstraat

WANDELPARCOURS         
 Verlaat de parking bij de Sint-Arnolduskerk, en ga 

links van het gemeentehuis, naar knooppunt (KP) 32 
in de Neerstraat. Sla voorbij de hoeve linksaf  langs 
de Hamweg en stap aan het einde van de asfalt de 
aardeweg in, een trage weg die pas in oktober 2019 
weer opengesteld werd. Even verder kom je aan de 
rechterkant voorbij aan één van de drie wijngaarden 
van ‘Wijngaard Lijsternest’ (A). Draai links mee tot 
op de hoofdweg N36. 

 Sla rechtsaf  en verderop opnieuw rechtsaf  
in de Uilstraat richting KP 27, waar je rechts de 
Pontstraat opgaat. Aan KP 28 ga je rechtsaf  langs de 
landweg middenin de kouters (B). (Als de aardeweg 
aan KP 28 te modderig is, kun je ook een kleine 
omweg maken over asfaltwegen: rechtdoor op 
de Pontstraat, rechtsaf  aan de Walstraat en weer 
rechtsaf  langs de Moerasstraat en je komt weer op 
het tracé richting KP 30). 
 

 Aan KP 29 rechtdoor naar KP 30. Op de hoek 
van de Neerstraat kom je voorbij Clovis Matton/
LG-seeds (Limagrain Belgium), gespecialiseerd 
in de selectie en productie van zaaigranen voor 
voedergewassen, maar ook van gazonzaden en 
veldbloemen. 

 Naar KP 52. Je komt voorbij ‘Achille en Hector’, 
een koffie- en theehuis met kinderboerderij, open 
op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Er is ook 
een ‘belevingslogies’ in een tent op de ezelweide. 

 Stap verder naar KP 51 en vervolgens KP 53, 
maar aan de Zoutstraat gekomen gaan we niet meer 
richting KP 53, maar slaan we links de Zoutstraat 
in en even verder slaan we weer linksaf  naar de 
Hofdries. De straat heeft haar naam niet gestolen 
want hier staat een kapelletje van Sint-Arnoldus 
(C) en stond er vroeger ook een Gallo-romeinse 
villa (D) en wellicht ook het geboortehuis van de 
patroonheilige van Tiegem.↓

LANGS TIEGEMSE KOUTERS

POL OSTYN

Je wandelt in de schaduw van de Tiegemberg, geniet van het zicht op de Scheldevallei, in een open landschap, en 
naar het einde toe langs smalle stapsteentjes. Het is een verkenning van de historische kouters van Tiegem, reeds 
bewerkt ten tijde van de romeinen, die er een villa hadden. De Kwaremont, de Kluisberg en Tiegemberg zijn altijd 
in zicht. Het zijn eigenlijk  gefossiliseerde zandbanken van een oude zee, ook wel ‘getuigenheuvels’ genoemd. De 
reliëfverschillen vinden hun oorsprong in de erosie van zandduinen die  oorspronkelijk bedekt waren met formaties 
van ijzerzandsteen.  

Gegevens:

• De wandeling is 
 ongeveer 8,7 km lang
• De wandeling is niet geschikt voor 
 rolstoelen
• Goede wandelschoenen 
 worden aanbevolen
• Startpunt: parking bij de kerk  
 Sint-Arnoldus

↓Pontstraat
© Pol Ostyn
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↑ kapel 
© Pol Ostyn

 Aan het fietsknooppunt 89 slaan we rechts de 
Ruifeleindestraat in, langs het ‘Geboortegroen 2011’ 
van de gemeente Waarmaarde (Avelgem). Na 1 km 
slaan we rechtsaf  langs Ter Biest, waar we weer op 
het wandelnetwerk ‘Land van Streuvels’ komen.

Bij KP 55, aan de hoeve ‘Den oude koestal’ nemen 
we rechtdoor de aardeweg naar KP 54. Daar 
steken we de Sterrestraat over en gaan rechtdoor. 
In de Zoutstraat slaan we aan KP 53 even linksaf  
en meteen rechts aan KP 49 nemen we de 
stapsteentjes naar KP 50 en verderop richting KP 
32. In de Hoogkouter (waar je kan genieten van een 

vergezicht) kun je voor het einde van de weg links 
de stapsteentjes nemen langs cultureel centrum 
Mensinde. Zo kom je terug aan het startpunt van 
deze wandeling. 

Download de wandeling 
via deze QR-code of 

www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop

"Is er in je buurt een 
kerkwegel, voetwegel 
of  andere buurtweg 

afgesloten, toegegroeid 
of  onbruikbaar? 

Meld het ons via het 
regionaal meldpunt 

Trage Wegen: http://
werkgroeptragewegen.

natuurkoepel.be/
meldpunt.html. De 
werkgroep Trage 

Wegen gaat de situatie 
ter plaatse bekijken 

en zal je melding met 
discretie behandelen."
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B) KOUTERS  
(naam afkomstig van het Latijn ‘cultura’) zijn akkers die stammen uit de 
tijd van het drieslagstelsel in de vroege middeleeuwen. In deze oude 
landbouwmethode wisselde men wintergraan en zomergraan af  en 
het derde jaar lag de akker braak en werd begraasd door vee. De 
kouters ten zuidwesten van Tiegemberg hebben een droge vruchtbare 
zandleembodem. Hoe dichter naar de Schelde, in de richting van 
Waarmaarde, wordt het landschap lager en meer gesloten  
en vind je meer nat weiland (‘meersen’). 

D) DE GALLO-ROMEINSE VILLA  
waarvan in 1983 een deel opgegraven werd was een vrij 
grote porticus -villa in steenbouw van 38,8 m breed met 
aan de ene kant een badruimte met vloerverwarming 
(hypocaustum), daterend uit het begin van de 2de 
eeuw. Er werden ook sporen gevonden van een oudere 
houtbouwconstructie van 24 op 5 m. De villa is 2,2 km 
ver van de Romeinse site van Kerkhove-Waarmaarde 
aan de Schelde, waar men een administratief-logistiek 
centrum van 4 ha gevonden heeft, een ‘baanpost’ met 
meerdere graanstapelplaatsen. Men veronderstelt dat 
men van daar de opbrengst van een aantal villa’s in de 
streek verder uitvoerde. 

Weetjes voor onderwegWeetjes voor onderweg
A) DE WIJNGAARD AAN DE HAMWEG  
(1,2 ha) ziet er vrij wild uit. Hij behoort toe aan ‘Wijngaard 
Lijsternest’ van S. Blockeel, een rebelse wijnbouwer uit de 
Herrekotstraat te Otegem. Hij produceert natuurwijn, d.w.z. 
dat hij geen pesticiden, insecticiden of  meststoffen gebruikt, 
verschillende wijnvariëteiten naast elkaar plant in een soort 
‘permacultuur’ en opzettelijk het onkruid laat staan. Het 
wordt eenmaal per jaar geknakt/geplet met een speciale 

rol. De opbrengst van deze natuurwijn (zonder 
toegevoegde sulfieten) is vrij laag en het 
prijskaartje vrij hoog (+ € 20). Op het 

etiket staat: “wijn gemaakt van 
druiven en verder niets”. Toch 
wordt de wijn vlot verkocht 
via Nederlandse en Belgische 
speciaalzaken van natuurwijnen, 
o.a. ‘Purovino’ uit Zulte.

C) SINT-ARNOLDUS  
Ridder Arnoldus van Tiegem werd in 1040 in 
deze omgeving geboren op een kasteelhoeve. Hij 

bekeerde zich en werd abt van een abdij 
in Soissons en later, nadat hij naar 
Vlaanderen werd geroepen om vrede 
te brengen, ook abt van Oudenburg. 
Hij is de patroon van de bierbrouwers 
geworden omdat hij in tijden van 

besmettelijke ziekten de mensen aangeraden zou 
hebben om bier te drinken in plaats van (besmet) 
water. Een mooie legende! Toen in de 19de eeuw 
enkele mirakels gebeurden met water uit de bron 
op Tiegemberg werd daar een bedevaartsoord 
voor Sint-Arnoldus ingericht dat rond de 
eeuwwisseling enorm veel volk naar Tiegem lokte.
weiland (‘meersen’). 
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LUDO BRAECKMAN

Over enkele dagen gaan we weer van start met het ringen van de jonge steenuiltjes. Dat is een periode waar we met zijn 
allen steeds weer hoopvol naar uitkijken. Van zowat overal hoor ik dit jaar veelbelovende meldingen en optimisme! Zou het 
kunnen dat dit een topjaar wordt?

STEENUILTJES EN 
TORENVALKEN, POLYGAMIE 
EN BIODIVERSITEIT

Het is beslist niet ongewoon dat we bij het ringen 
van de kleintjes ook het adulte vrouwtje in handen 
krijgen. Dat wordt dan natuurlijk ook geringd, of  
de gegevens van de ring die het al draagt worden 
opgenomen in de database voor verder onderzoek. 
In het nest kunnen jonge steenuiltjes niet op 
geslacht gebracht worden. Daarom krijgen we voor 
analyse van ringgegevens vooral data in handen die 
betrekking hebben op vrouwelijke uiltjes of  uiltjes 
waarvan we eigenlijk het geslacht niet kennen. Een 
manier om daar iets aan te doen is het vangen van 
mannetjes in het voorjaar, op het moment dat ze 
hormonaal met zichzelf  in feite geen blijf  weten en 
hun territorium met overtuiging verdedigen. Wij 
spelen daar handig op in en meestal verloopt er niet 
meer dan een kwartiertje tussen het opzetten van 
het net en het vangen van het 'gefopt diertje'. Die 
eerder korte wachtperiode is dan net voldoende 
voor een kort gesprekje met de eigenaar van de 
grond. Bij één van die gesprekjes dit jaar hadden 
we het zowaar over polygamie bij steenuiltjes. 
Vijftien minuten is niet echt genoeg om een dergelijk 
onderwerp tot op de bodem uit te spitten. Maar 
we kwamen tot de slotsom dat het zeker niet 
onmogelijk is. Om het idee wat kracht bij te zetten 
verwees ik naar een nestkast in Anzegem, waarin 

tijdens drie opeenvolgende jaren twee vrouwtjes 
samenwoonden. Ik maakte ook een verwijzing naar 
een 'verdenking' van polygamie bij de torenvalken in 
mijn tuin.

Veel van de plaatsen waar we komen via het 
veldwerk van de steenuilenwerkgroep zijn ook 
een geschikte biotoop voor torenvalk. Vandaar 
dat we ook voor die soort steeds meer nestkasten 
opvolgen. Bij het bouwen van een nestkast heb je 
een doelsoort voor ogen.
Om ongewenste gasten te weren moet je daarbij 
soms gerichte aanpassingen gaan doen op basis van 
ervaringen. Nijlganzen bijvoorbeeld vinden al snel de 
weg naar een nestkast voor de torenvalk. Maar je 
kan het probleem oplossen door de invliegopening 
in twee te splitsen. Probleem opgelost? Vergeet 
het maar, er zijn immers ook nog de kauwen... 
Van overal komen dit jaar meldingen binnen van 
piraterij door kauwen. Dat was bij ons thuis niet 
anders. De valken werden prompt uit hun nestkast 
(K1) verdreven, maar ze wisten een eksternest in 
te palmen in de onmiddellijke nabijheid. Dat ging 
allemaal gepaard met heel wat kabaal en daarom 
besloot ik om een tweede nestkast (K2) op te 
hangen voor de torenvalk, zowat 60 meter verder. 

 

↑ ↑ Onze plastieken nep-

steenuil die al heel wat aanvallen 

moest verduren..

↗ 'Ons' mannetje torenvalk 

in april 2015 bij één van zijn 

allereerste paringen. Let op de 

positie van de staart van het 

vrouwtje! 

↑ Nestkast voor torenvalk met 

beveiliging tegen nijlgans.

© Ludo Braeckman
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↓ Kauwennest in aanbouw in 

één van onze Natuurpunt-nest-

kasten voor steenuil

↓ ↓ Nestkast kort na het 

uitvliegen van jonge spreeuwen, 

begin mei 2021
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Op 16/04 zie ik een vreemd vrouwtje (V2) bij K2 
zitten, en nog diezelfde dag zie ik haar paren met 
'ons' mannetje (M). Gedurende een paar dagen 
heeft V2 het heftig aan de stok met de kauwen. 
Dat ontlast K1 en een ander vrouwtje (V1) maakt 
daarvan gebruik om het eksternest te verlaten 
en K1 terug in te palmen. Rond 27 april lijkt het 
erop dat beide vrouwtjes aan het broeden gaan. 
M brengt prooien aan voor zowel V1 als V2! De 
eksters bouwen een nieuw nest en tonen geen 
interesse meer in het oude. Op 2 mei zit er een 
holenduif  bij de ingang van K1. Ik besluit een 
controle uit te voeren en vind de nestkast leeg. 
's Anderendaags zitten V1 en V2 samen in K2 en 
M brengt prooien aan. Maar echt ver weg zijn de 
kauwen ondertussen nooit, en op 7 mei zie ik er 
8 een staaltje luchtacrobatie ten beste geven met 
de beide vrouwtjes torenvalk om en rond K2. Van 
het mannetje geen spoor. De dagen daarna zijn 
er nergens nog torenvalken te bespeuren en de 
kauwen lijken absoluut niet meer geïnteresseerd in 
de nestkasten... Op 19 mei zag ik V1 dicht bij K2. 
Misschien overweegt ze wel om toch nog een kans 
te wagen, maar M lijkt van de aardbol verdwenen en 
enkele vragen blijven voorlopig onbeantwoord...

Maar van één iets kunnen we wel meer dan zeker 
zijn: het is onmogelijk om nestkasten zodanig aan 
te passen dat ze uitsluitend door de doelsoort 
worden bezet! Uit vorige artikels is het jullie beslist 
bekend dat onze nestkasten voor steenuil uitgerust 
zijn met een dubbele ingang die zodanig in elkaar is 
gezet dat de nestkast 'marter-proof' wordt. Deze 
uitrusting noemen we het anti-marter-slot. Het is 
vanzelfsprekend de bedoeling om te voorkomen dat 
de uiltjes ten prooi vallen aan boom- of  steenmarter. 
Datzelfde slot houdt ook met succes kauwen en 
holenduiven uit onze steenuilennestkasten, maar 
niet de spreeuwen, mezen, eikelmuizen, bosmuizen, 
... Maar daar is uiteindelijk niets mis mee. Meer 
nog, we zien het allemaal graag gebeuren! Het past 
helemaal in het plaatje van de biodiversiteit, waar 
we de laatste jaren met zijn allen heel terecht meer 
en meer naartoe trachten te werken.

Nestkasten zonder anti-marter-slot (zoals de 
vroegere natuurpunt-nestkasten) worden echter 
heel frequent door kauwen 'gekraakt'. Zowel 
kauwen als spreeuwen laten, van zodra de 
jongen zijn uitgevlogen, een geweldige smeerboel 
achter. Takken, pluimen, bladeren, uitwerpselen, 
parasieten, en een heel doordringende, eerder 
onaangename geur. Na het uitvliegen laat je die 
kasten na grondige reiniging best ook enkele dagen 
verluchten. Opvallend ook hoe bijzonder goed 
kleine spreeuwen en kleine kauwen op elkaar lijken 
zolang ze nog naakt zijn.

Mezen vinden vrij dikwijls de weg naar onze kasten. 
Nochtans zijn die naar verhouding voor hen best 
groot, maar de hoeveelheden nestmateriaal die ze 
daarbij aanslepen hou je gewoon niet voor mogelijk. 
In provinciedomein De Gavers had ik dit jaar voor 
het eerst ook een broedgeval van roodborstjes in de 
ingang van een echt heel oude steenuilennestkast.

Het gebeurt ook wel dat steenuiltjes zich gaan 
vestigen in een voor een andere doelsoort 
geplaatste kast. In Sint-Denijs wist een koppeltje 
zich gedurende drie opeenvolgende jaren met 
succes voort te planten in een (voor hen) 
immense nestkast voor kerkuilen. Maar dit jaar 
werden ze eruit gegooid door... kauwen, en zijn 
ze verhuisd naar de nestkast die we jaren geleden 
voor hen al hadden opgehangen in een notelaar, 
vlakbij.

Roofvogels en andere predatoren doen het de 
laatste jaren steeds beter, zelfs in Vlaanderen. 
Dat is geen toeval, maar is vooral te danken aan 
de gerichte inspanningen van velen die zich al 
decennia lang inzetten voor de instandhouding 
en de bescherming van soorten. Ik denk dan aan 
slechtvalk, kerkuil, en noem maar op. Het lijkt 
wel of  dit vooral de top van de piramide van de 
biodiversiteit ten goede komt. Niet voor niets 
natuurlijk is de adelaar één van de belangrijkste 
symbolen in de heraldiek. En toch wordt er wel 
al eens geopperd dat een soort als de bosuil 
bijvoorbeeld geen behoefte meer zou hebben aan 
'extra' nestkasten. Misschien wel geen onterechte 
bewering, of  op zijn minst toch een invraagstelling 
die onze aandacht meer dan verdient. De basis 
van de piramide krijgt harde klappen. Insecten 
doen het slecht, er zijn steeds minder kleine 
vogeltjes. Hoe moet het allemaal verder, hoe 
kunnen we het geheel in stand houden? Als we 
het tij willen keren moeten we allicht in de eerste 
plaats zoeken naar antwoorden bij onszelf. 

Laat een stukje van je tuin volledig verwilderen. 
Gun de brandnetel en de distel een plaats. 
Ban het gebruik van chemische insecticiden en 
fungiciden volledig. Laat de auto wat meer aan de 
kant! De lijst van dingen die we zelf  kunnen doen 
is veel veel veel veel langer. Maar het is gepast als 
eenieder voor zichzelf  invult wat kan en wat niet 
kan.

IS ER NOG HOOP? 
Eergisteren controleerde ik nestkasten voor 
kleine vogels in de Gavers. Boven mijn hoofd in 
de 'canopy' weerklonken de heerlijk melodieuze 
zang van de wielewaal en de rauwe roep van zijn 
vrouwtje. En de dag daarvoor, in Bergelen, zaten 
de jonge ransuilen heerlijk te wiegelen op de rand 
van hun nest. Natuurlijk is er nog hoop! 

S T E E N U I L E N W E R KG RO E P  
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Aan de Place des Cagnards, waar katten vrij spel 
hebben, rust een kleine sculptuur op een sokkel. 
Een Belgische beeldhouwer kapte uit harde steen 
een weke, in zichzelf  gekeerde jongen. Hij zit daar 
eenzaam en eenzelvig met verweerde, opgetrokken 
knieën in het gezelschap van een rijzige cipres. Hij 
is de weemoedige bewoner van een voor de rest 
gelukzalig pleintje waar, zo stel ik het me voor, 
zelden iets gebeurt. 

De zon haalt er verschroeiend uit. Het midden 
van het pleintje is geflankeerd door vier platanen 
waaronder men jeu de boules speelt en waar 
opdondertjes ravotten met fietsjes en poppen. 
Putters zwiepen zingend over het pleintje en mussen 
doen wat mussen doen. Ze maken kabaal en 
vechten hevige ruzies uit tot ze de middagrust van 
het pleintje danig overstemmen en zelfs niet meer 
kunnen horen wanneer er gevaar zou dreigen. En 
precies alsof  ze dat plots zelf  beseffen valt alles stil, 
per direct, alsof  er nooit mussen zijn geweest. Dan 
kijken die bazige typetjes het wat aan, kijken ze naar 
elkaar en wezenstil en welopgevoed. Na een poos 
kunnen ze het niet meer houden en slaan weer aan 
het bekvechten. Ze worden het gelukkig nooit moe. 
De lucht is hier mooier dan het mooiste blauw. Als 
ik je een kleurstaal zou tonen, dan zou je me niet 
geloven. De flinke kamperfoelie op ons gehuurd 
terras wordt met de precisie van een chirurg 
geïnspecteerd door kolibrievlinders. Welk gezang 
zouden zij voortbrengen mochten ze kunnen zingen? 
Zoemende aria’s?

Het ingeslapen pleintje zit in de klauwen van 
bergmassieven. Het decor smeekt om grote, 
wapperende roofvogels, maar helaas, gieren zijn hier 
tijdens ons verblijf  taboe. Slangenarenden doen de 
hoop op gieren vergeten. Je ziet hen hier elke dag 
patrouillerend, surveillerend, planerend, wiekelend 
(wiekend?), azend. Slangenarenden werken vaak 
goed mee en tonen graag hun blanke verenkleed vol 
spikkels en dwarsbandjes en hun glurende gele ogen 

komen soms bijna boven je zweven. Slangenarenden 
hebben branie. ’s Avonds, wanneer we voldaan zijn 
van spijs en wijn, komt de windepijlstaart langs. Zo’n 
grote mot is altijd een spektakel.

Saou, waar zelden iets gebeurt, is mijn idee van 
een hemel. Het is de rust verstoord zien door 
hyperactieve mussen en gierzwaluwen, kijken naar 
mensen die metalen ballen laten ploffen onder 
platanen, de rijpste tomaten en geitenkaas 
kopen op het marktje verderop, 
onbelemmerd middagdutjes 
doen, niet omdat je moe 
bent, maar omdat het kan, 
frisse rode wijn slurpen 
uit onbestemde flessen 
en bij het flauwe 
schijnsel van weinig 
lantaarnpalen wachten 
op windepijlstaarten 
en luisteren naar 
bosuilen, de sterren 
niet tellen omdat 
ze in overtal zijn, 
vergeten welke 
akkoorden Django 
Reinhardt speelde 
en de slappe 
lach krijgen om 
hoegenaamd 
niets. En de dag 
erna… Ach, wat 
doet het ertoe.

MIJN IDEE VAN EEN HEMEL

MATTHIAS DEPOORTER

 VO G E L K RO N I E K E N  

 

← slangenarend  

© Bart Augustijns  

Augustus 2002,  

Saou (Drôme)
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BEESTEN OP DEN BUITEN
Vorige week begon ik met het onderhoud 
van de landwegen in Wevelgem: één van mijn 
lievelingswerken tijdens de zomer met de 
medewerkers. Het is geen moeilijke opdracht en 
de werken zijn in functie van de toegankelijkheid 
voor de wandelaars. Het is voornamelijk maaien en 
hier en daar wat scheren zodat de landwegen niet 
toegroeien. Een meter links en een meter rechts van 
het pad alles kort zetten. De medewerkers doen 
het ook graag want het zijn geen grote oppervlaktes 
en het vlot dus meestal heel snel. Zo doen we 25 
landwegen, drie keer per zomer doorheen groot 
Wevelgem. Het zijn maar smalle strookjes maar 
ze bruisen van het leven en de soortenrijkdom 
kan enorm oplopen. Er wordt niet gesproeid, ze 
verbinden stukjes natuur en vormen zo een soort 
aders van het landschap. We doen ons best om 
bloeiende planten te laten en zeldzaamheden niet 
mee te maaien. En dan kan je je gelukkig prijzen. 
Tijdens de pauze eet je een stuutje, de ander een 
belash (Tjetjeens gehaktbrood) en nog iemand heeft 
een bakje curryschotel mee. Iedereen zit lekker te 
eten, de machines zijn stil en dan begint het: vossen 
die over het weiland lopen, hazen die rammelen op 
de akkers, woelmuizen die over het paadje duiken, 
mollen die hun kopke bovensteken. 
Kortom op een gezonde boerenbuiten leven veel 
meer zoogdieren dan we denken. Je hoeft niet 
altijd naar een groot bos te gaan. Veel zogenaamde 
bossoorten kunnen ook voorkomen in agrarische 
gebied mits ze voldoende dekking en schuilplaats 
hebben. Dat moeten ze hebben van houtsingels, 
hagen, heggen en bermen langs de akkers. 
Dat deed me denken aan mijn bezoek enkele jaren 
geleden aan de Sallandse heuvelrug. Daar kon ik 
met boswachters meerijden, in functie van mijn 
onderzoek naar dassen. Zij kochten smalle strookjes 
langs de akkers in plaats van grote oppervlakten bos. 
Men begreep er toen niets van, men lachte ze uit. 
Na enkele jaren wou al een groter deel van de lokale 
boeren mee doen. De houtkanten langs de akkers 
werden beheerd als middelhout, en het hout werd 
verhakseld en verkocht voor biobrandstof. Er moest 
minder gesproeid worden tegen plaagsoorten, want 
de natuurlijke vijanden zat in die stroken. Het graan 
legeerde niet ( plat liggen) doordat de houtkanten 
de wind brak. De boeren kregen een mooi deel 
van de verkoop van het hout. En de boswachters 
hun strookje werd bewoond door soorten zoals 
dassen en andere marterachtigen, muizen en vossen. 
Kortom, er ontstond een stabiel systeem vlak naast 
of  tussen de landbouw. Iets wat we in de Voerstreek 
ook zien doordat zij houtkanten moeten behouden 
tegen de erosie.

Er wordt nu wel wat acties uitgevoerd rond de 
“stakkers van de akkers”, soorten zoals kieviten 
en kiekendieven. De zoogdieren van het platteland 
staan een beetje minder in  de kijker, omdat ze 
onbekend zijn door hun nachtelijk leven. Maar het 
zijn vooral enorm veerkrachtige dieren zijn. Dus met 
een kleine inzet kunnen we blijven genieten van de 
boerensoorten zoals haas, wezel en hermelijn. 

GOED BEZIG EVA
Je had het misschien al gezien, maar in ‘t Schrijverke 
in Marke en de Bramier in Lauwe loopt vaak een 
bezige bij: het is Eva Follet  van VIVES Roeselare. Als 
studente onderzoekt ze verschillende methodieken 
om eikelmuizen te monitoren. Ze hangt vaak in de 
bramen om sporenbuizen te controleren en duikt 
al eens in de struiken om camerabeelden te maken. 
Samen met het Eliomysproject en Stadslandschap 
helpen we haar met het onderzoek. Tijdens de 
eerste vang nacht boekte ze ook al een mooi 
resultaat. Succes!

BEESTENBOEL

 

 

→ Eva op eikelmuizenzoektocht
© Brecht Demasieres

BRECHT DEMASIÈRES 



KLEURRIJKE EEKHOORNS OF 
HARIGE MILIEURAMP?
Een tijdje geleden kregen we melding van twee 
“kleurrijke” eekhoorns in Marke. Iemand had een 
filmpje gemaakt van de dieren en op basis daarvan 
konden we determineren dat het om Prevosts 
klapperratten (Callosciurus prevostii) ging. Dat is een 
eekhoornsoort uit de tropische regenwouden van 
Thailand, Borneo, Sumatra,... Twee exemplaren, 
daar waren we niet gerust in. Je weet maar nooit 
hoe dit verhaal zou kunnen eindigen. Kijk maar naar 
locaties zoals het Zoniënwoud, waar de populatie 
Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus) blijft 
groeien nadat deze dieren ontsnapten of  losgelaten 
werden. Zulke soorten nemen de niche in van onze 
inheemse soorten en zijn dus bijgevolg schadelijk 
voor het ecosysteem. Daarbovenop zijn ze vaak 
drager van exotische ziektes. Gelukkig kregen we 
wat later  melding dat de 2 prevosts terug in hun 
kooitje zaten. Wie zich afvraagt welke diersoorten 
hij/zij mag houden kan altijd een kijkje nemen op de 
zogenaamde “positieflijst” van de Vlaamse overheid 
(https://www.huisdierinfo.be/positieve-lijst-
zoogdieren). Maar weet dat elke huisdier de juiste 
zorg en huisvesting vergt. 

JACHTONTKLEURING
Jacht is een beladen onderwerp dat vaker in de 
pers komt dan vroeger, ondermeer omdat er meer 
gecontroleerd wordt en daardoor meer absurde 
praktijken aan het licht komen. Bepaalde jagers  
zijn zich van geen kwaad bewust wanneer ze al 
decennia lang vossen, buizerds en andere aaseters 
systematisch vergiftigen, omdat vader dat ook deed 
in zijn tijd... De zelfbenoemde “populatie-experts” 
leggen dan uit dat er anders te veel predatoren 
rondlopen. Allemaal verhaaltjes om de onwetende 
mensen verder te doen wandelen. 
Meerdere gemeenten zijn dit beginnen beseffen en 

kleurden daardoor alle gemeentelijke en OCMW-
gronden uit als jachtgebied.  Maar het grootste deel 
van de jachtgebieden zijn eigenlijk de privégronden. 
Veel mensen weten niet dat hun grond  ingekleurd 
staat als jachtgebied. Ook al wordt er niet gejaagd 
in je tuin of  perceel, door ingekleurd te zijn geef  
je ongewild toestemming om naast jouw deur te 
mogen schieten en stropen. Een jachtrecht begint 
immers vanaf  40 ha aaneengesloten grond. Elke 
jachtoppervlakte dient dus kritisch bekeken te 
worden.

Wens je te weten of  jouw eigendom/werkplaats 
ingekleurd is als jachtgebied ? Stuur gerust een 
mailtje naar zoogdierenwerkgroep@natuurkoepel.
be en we helpen je graag verder door deze 
administratieve rompslomp.
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← Bron afbeelding prevost: https://

bioone.org/journals/mammalian-spe-

cies/volume-49/issue-945/sex004/

Callosciurus-prevostii-Rodentia-Sci-

uridae/10.1093/mspecies/sex004.

short



WAT ZIJN REPTIELEN?
Reptielen of  “kruipdieren” zijn koudbloedige 
gewervelde dieren. Ze komen over heel de wereld 
voor behalve aan de polen en toppen van hoge 
bergen. De meest bekende zijn slangen, hagedissen, 
krokodillen en schildpadden. Vrijwel alle reptielen 
leven op het land en zijn carnivoor. De huid is 
bedekt met schubben die dienen als bescherming. 
Krokodillen en schildpadden hebben hoornplaten 
die in de lederhuid is gevormd. De meeste soorten 
zetten eieren af  in een zanderig bodem of  in een 
hoop rottende bladeren. Er zijn ook enkele soorten 
die eierlevendbarend zijn, dus van die soorten komen 
de eieren uit in het moederlichaam. Bij krokodillen 
en schildpadden wordt het geslacht van de 
nakomelingen bepaald door de temperatuur waarop 
de embryo's zich ontwikkelen. Bij schildpadden 
ontstaan mannetjes bij een lagere temperatuur, 
vrouwtjes bij een hogere. Bij krokodillen is dit net 
andersom. De meeste reptielen komen met weinig 
voedsel rond omdat ze hun lichaamstemperatuur 
niet op peil hoeven te houden. Een nadeel van 
koudbloedige dieren is dat ze bij koude temperaturen 
traag reageren en ze eerst moeten opwarmen om 
actief  te zijn. De meeste soorten houden daarom een 
winterslaap.

VOORKOMEN IN BELGIË EN ONZE 
REGIO
In België kunnen we (los van de exotische 
schildpadden) 7 soorten reptielen aantreffen: 4 
hagedissensoorten nl. de hazelworm, levendbarende 
hagedis, muurhagedis en zandhagedis en 3 
slangensoorten nl. de gladde slang, adder en 
ringslang. Onze regio herbergt 4 van deze soorten die 
we hieronder verder beschrijven. 

1.DE HAZELWORM

In tegenstelling tot wat velen denken is de hazelworm 
geen slang maar een pootloze hagedis. Deze hagedis 

kan 40-45 cm lang worden. Het lichaam is mooi 
rond, de kop is relatief  klein en gaat geleidelijk over 
in de romp. De staart is ongeveer de helft van het 
lichaam en kan, zoals bij andere hagedissen, afbreken 
wanneer het gegrepen wordt door predators. 
Hazelwormen leven verborgen en zijn daarom 
moeilijk te vinden. Ze hebben een voorkeur voor 
halfopen begroeiingen op warme plaatsen met 
vochthoudende bodem, op open plekken in bossen 
en kalkgraslanden. Het voedsel bestaat vooral uit 
naaktslakken en regenwormen. Overwinteren doen 
ze vooral in de grond in allerlei holen. De meeste 
kans om ze te treffen is in de vroege ochtend en de 
late middag, vooral na een regenbui die volgt op een 
warme droge periode. In augustus vertonen drachtige 
vrouwtjes zich meer. In onze regio komen ze voor 
langs de Vaarttaluds en het Orveytbos in Zwevegem. 

2.DE LEVENDBARENDE HAGEDIS

Deze hagedis is een fijngebouwde soort met een 
kleine smalle kop, de kop en romp samen zijn 
ongeveer 7 cm lang en de staart een goeie 10 cm. 
Levendbarende hagedissen zijn zoals de naam al 
zegt eierlevendbarend. De eieren komen in het 
moederlichaam tot ontwikkeling en komen tijdens of  
zeer kort nadat ze zijn afgezet uit. De legselgrootte 
is gemiddeld 5 à 6. Hun habitat is zeer gevarieerd 
met een voorkeur voor tamelijk dichtbegroeide wat 
vochtigere plaatsen. Ook in bermen van spoorwegen 
kunnen ze voorkomen. Hun voedsel bestaat vooral 
uit insecten, slakken en spinnen. Overwinteren doen 
ze in grote graspollen, oude zoogdierholen en onder 
boomstronken. De meeste trefkans is vanaf  half  april 
tot eind mei, juvenielen vanaf  eind juli tot een stuk in 
oktober. In de regio kunnen we ze treffen in de oude 
spoorwegberm in Waregem en Ingelmunster.
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→ Levendbarende hagedis 
© Peter Depodt

↓ Hazelworm  
© MarioManhaeve

REPTIELEN UIT ONZE REGIO 
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3.DE MUURHAGEDIS

De muurhagedis is een tamelijk afgeplatte slanke 
hagedis. De kop-romplengte is 6 à 7 cm met een 
relatief  lange staart. De totale lengte kan tot 19 cm 
oplopen. Wat opvalt zijn de krachtige poten en lange 
tenen: de muurhagedis is dan ook een uitstekende 
klimmer. De muurhagedis is een warmteminnende 
soort en legt eieren die door zonnewarmte tot 
ontwikkeling moeten komen. Mannetjes zijn sterk 
territoriaal en jonge dieren vertonen een sterk 
migratiegedrag. Op gunstige plaatsen komen ze wel 
in hoge dichtheden voor. Muurhagedissen bewonen 
droge verticale stenige  objecten. Ook in steden 
komen ze voor op oude stadsmuurtjes en in stations. 
Ze leven daarom soms  dicht bij een menselijke 
omgeving. Hun voedsel bestaat uit allerhande 
insecten, spinnen en wormen. Hun grootste vijanden 
zijn slangen en roofvogels. Overwinteren doen ze in 
spleten, onder een hoop stenen of  holen die andere 
dieren gemaakt hebben. De meeste trefkans is op 
zonnige dagen voor de middag. In onze regio zijn 
er waarnemingen aan het oude goederenstation 
Kortrijk-Weide en aan de achterkant van het station 
in Harelbeke    

4.DE RINGSLANG  

De ringslang is een nogal schuwe, niet-giftige, 
dagactieve waterslang met duidelijk afgescheiden 
kop en meestal met opvallende gele of  witte vlekken 
achter de kop. Deze slang kan tot 1,20 meter lang 
worden. Om te ontkomen kan ze zich schijndood 
houden indien ze gegrepen wordt door belagers. 
Ze kan ook de belager insmeren met een zeer 
stinkende substantie die ze uit de cloaca stoot. Ze 
heeft een voorkeur voor waterrijke gebieden, vooral 
oevergebieden van meren, poelen, rivieren en beken. 
Ze bewoont er rietkragen en andere ruigtes. Hun 
eieren (20-30 per legsel) leggen ze in compost- of  
bladhopen. Daar overwinteren velen ook, anderen 
zoeken oude boomstronken op. Hun voedsel bestaat 
vooral uit amfibieën en vissen. De grootste trefkans is 
tijdens de paartijd in april, de rest van het jaar vooral 
in de ochtend bij het zonnen. In onze regio kunnen 
ze waargenomen worden langs de Leie in Wervik en 
Menen.

BESCHERMING 

Met de Hylawerkgroep Zuid-West-Vlaanderen gaan we de komende jaren  
die diersoorten meer onder de loep nemen en bekijken  

hoe we hun habitat nog kunnen verbeteren.  
Heb je weet of  vragen over onze inheemse reptielen laat het dan gerust weten. 

Mario Manhaeve - Hyla Zuid-west-Vlaanderen - hyla@natuurkoepel.be 
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← ← Muurhagedis  

← Ringslang
© Mario Manhaeve
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PROVINCIAAL
RECREATIE- EN NATUURCENTRUM

DE GAVERS
NATUURLIJK AVONTUURLIJK!

Heb je zelf niet veel kaas gegeten van al die verschillende planten en beestjes? 
Dan is de app Obsidentify iets voor jou. 
Hij vertelt je onmiddellijk wat voor plant of beestje er voor neus zit. Probeer het 
eens uit in de Gavers en wie weet vind jij wel het 1000ste of 2000ste diertje! 

2000SOORTENJAAR@DEGAVERS2000SOORTENJAAR@DEGAVERS

PROGRAMMA

Zaterdag 28 augustus

• 17u – 18u30 Gaversafari 
Samen met een enthousiaste gids op zoek gaan naar de 
eerste dieren en planten. Hoeveel soorten vind jij?

• 18u30 – 20u00 Gaversafari
Samen met een enthousiaste gids op zoek gaan naar de 
eerste dieren en planten. Hoeveel soorten vind jij?

• 20u30 – 22u Openluchtfi lm
Twee boeiende natuurfi lms onder de blote sterrenhemel. 
Eentje voor de kinderen en eentje voor de volwassenen

• 20u30 Vleermuizenwandeling 
Samen met een echte vleermuizenspecialist in het donker 
op zoek gaan naar vleermuizen… Spannend!

Zondag 29 augustus

• Vogelringen 9u – 11u
Kom langs en zie de vogelringer aan de werk bij de 
vogelkijkhut. Een unieke gelegenheid om heel wat over de 
vogels te weten te komen en ze van dichtbij te zien.

Biodiwatte? Biodiversiteit. Dat is het woord waar alles om 
draait tijdens het 2000soortenjaar@DeGavers.

Natuurpunt Gaverstreke en PRNC-De Gavers slaan de 
handen in elkaar om tussen Zomer 2021 en Zomer 2022 de 
biodiversiteit in de Gavers in kaart te brengen. 

Een heel jaar lang gaan verschillende experten op zoek naar 
alles wat leeft en beweegt in het provinciedomein. Van vlinders 
en pissebedden tot vleermuizen en paddenstoelen, we willen 
zo veel mogelijk verschillende soorten afvinken. 
Ook jij kan helpen speuren!

Meer info en inschrijven voor deze activiteiten via: 
www.west-vlaanderen.be/domeinen/gavers
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De term behangersbij slaat op de manier waarop de 
nestbouw plaatsvindt. De meeste behangersbijen 
maken hun nest bovengronds zoals in kevergangen 
in zon beschenen dood hout, spleten en holtes in 
muren of  in holle plantenstengels. Deze nesten 
bestaan uit achter elkaar geplaatste nestcellen 
die volledig behangen worden door bladeren 
of  bloemkronen die het vrouwtje uit planten en 
bloemen knipt. Sedert 2020 zijn er negentien 
soorten behangersbijen bekend in België en één 
extra soort die de komende jaren wordt verwacht 
door het veranderende klimaat.
Tijdens de zoektocht naar de dikbekbehangersbij 
ving ik een eigenaardig mannetje uit dezelfde familie. 
In het veld kon ik er niet onmiddellijk een naam 
op kleven. Het mannetje was behoorlijk groot en 
leek zeer hard op de kustbehangersbij (Megachile 
maritima). Deze mannetjes hebben ook verbrede 
voortarsussen en enorm gezwollen achterschenen, 
maar zoals zijn naam het doet vermoeden klopt het 
habitat niet. De kustbehangersbij is terug te vinden 
in warme en zanderige gebieden, droge heide en 
kalkgraslanden.

Na overleg ’s avonds met het kernteam van Aculea 
(werkgroep van wilde bijen en wespen) werd 
mijn gedocumenteerde waarneming met foto’s 
onmiddellijk enthousiast onthaald door één van 
de admins van www.waarnemingen.be. Ik had een 
mannetje grote behangersbij of  Megachile lagopoda 
gevonden!  Zoals de naam het doet vermoeden is 
de grote behangersbij een zeer forse bij, maar wat 
deze waarneming speciaal maakt, is dat de laatste 
waarnemingen in Vlaanderen dateren van voor 
1950. Het geluk ligt in een klein hoekje, want de 
volgende dag ving ik opnieuw een mannetje grote 

behangersbij op het provinciedomein Bergelen. 
Moeilijk te zeggen of  dit hetzelfde mannetje was, 
maar dit keer was de waarneming wel aan de andere 
kant van het domein. Ondanks het feit dat bepaalde 
bijensoorten zwerfgedrag kunnen vertonen, lijkt het 
er toch op dat de grote behangersbij aanwezig is in 
de ruime regio.

De twee waarnemingen waren dus telkens een 
mannelijk exemplaar die patrouilleerde langs 
bloeiende distels, op zoek naar een vrouwtje 
om te paren. De bloemvoorkeur van deze bij 
is polylectisch, wat betekent dat deze soort 
stuifmeel verzamelt op plantensoorten uit 
verschillende families. Uit de literatuur blijkt dat 
de grote behangersbij vier plantenfamilies bezoekt 
nl. Asteraceae (distelachtigen, knoopkruid, 
bitterkruid,...), Campanulaceae (grasklokje), 
Fabaceae (rolklaver, kattendoorn) en Plantaginaceae 
(weegbree) met een duidelijke voorkeur voor 
Asteraceae. Beide waarnemingen bevestigen 
deze bloemvoorkeur, want op dag één werd de 
soort teruggevonden rond speerdistels en op dag 
twee langs de andere kant van het domein langs 
kruldistels. In Zweden werden verschillende studies 
uitgevoerd waaruit blijkt dat de achteruitgang 
van de grote behangersbij in direct verband kan 
gebracht worden met het grootschalig verdwijnen 
van begroeiingen rijk aan knoopkruid. Ook in 
Vlaanderen is het dus van groot belang om niet 
alles klakkeloos te maaien zeker als je weet dat er 
soorten zijn die hun nesten bouwen in uitgebloeide 
planten zoals distels. Monitoring, sensibilisatie en 
communicatie met de verschillende instanties blijven 
dus van uiterst groot belang! 
Meer info op: www.aculea.be

BEHANGERS 

← Het mannetje van 
de grote bladsnijder is 

een algemene soort met 
gezwollen voortarsen, maar 

ook met enorm gezwollen en 
gebogen achterschenen. De 

buitenzijde van de voorfemur 
is overwegend oranje.

↙ Mannetje grote 
behangersbij: Kenmerken: 

forse bij, zwarte ogen, 
buitenzijde van de voorpoten 
overwegend zwart en enorm 

gezwollen achterschenen 
© Yves Gevaert

Vaak zijn distels een doorn in het oog voor de mens, maar voor heel veel bijensoorten zijn dit uiterst belangrijke planten. 
Tijdens een inventarisatie in 2020 op het provinciedomein Bergelen was ik op zoek naar de dikbekbehangersbij 
(Megachile genalis). Deze bijensoort broedt in stengels van planten, zoals distels en engelwortel, en knaagt zijn nest uit 
met zijn dikke bek/kaken. Enerzijds moeten er dus voldoende distels aanwezig zijn in een gebied en anderzijds moeten 
de stengels met broedcellen bijna één jaar blijven staan zodat de volgende generatie bijen kan uitvliegen. Je zou voor 
minder zeer zeldzaam zijn in België!

YVES GEVAERT

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



 

↓ Foto 1: Natuurpunt Wevelgem 

heeft net de eerste meters van 

de kasseiweg vrijgemaakt. Het 

toekomstige maaibeheer op 

en rond de weg zal afhangen 

van hoe de natuurontwikkeling 

verloopt.
 

↘ Foto 2: Snede van een 

luchtfoto uit 1952. De Leie is 

veel smaller en meandert meer 

dan vandaag nog het geval is. 

Een nog grotere kanalisatie is 

op komst.
 

↘ Foto 3: Een deel van het 

terrein is afgesloten en is de 

uitdovende thuis voor een enkel 

paard. De begrazing, maar mo-

gelijk ook de verstoorde bodem 

leveren een kleurcontrast op met 

het verder gelegen hooiland.
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Al dat water accentueerde enkele lijnen in het 
landschap die mij tot dan toe volledig waren 
ontgaan. Aanvankelijk begreep ik niet wat ik zag, 
maar wat opzoekwerk maakte duidelijk dat de 
meest opvallende lijn bestaat uit een overgroeide 
kasseiweg. De weg start bij de abdijpoort en loopt 
evenwijdig aan de Leie stroomopwaarts door 
hooiland.

Foto 1 is genomen thv de abdijpoort en toont 
de inmiddels deels blootgelegde weg door het 
weiland in westelijke richting. Hopelijk ontwikkelt 
de blootgelegde kasseiweg zich tot een interessant 
biotoop dat o.a. aantrekkelijk is voor allerlei 
insecten.
 
Vanuit de landbouwlogica van vandaag ligt de 
kasseiweg op een onverwachte plek. Mogelijk 
is de weg aangelegd om transport van zware 
ladingen (vlas of  zelfs klei, baksteen of  steenkool?) 
te transporteren van en naar dit zompig 
hooiland. Wat ook de reden mag zijn voor 
de aanleg, vandaag biedt de weg interessante 
natuurontwikkelingsmogelijkheden.

Foto 2 is een luchtfoto uit 1952 en ontleend aan de 
website Cartesius1. Op deze foto zien we de weg 
veel verder doorlopen in zuidwestelijke richting, 
mogelijks zelfs tot aan de meander ter hoogte van 
de historische hoeve aan de Visserijstraat. Op de 
luchtfoto zien we natuurlijk ook de abdijhoeve 
zelf  omgeven door haar wal, bomenrijen en een 
boomgaard.
Andere bronnen (oude vergunningen, 
belastingregister, foto’s, de bodemkundige kaart en 
niet in het minst de lokale heemkundige kring), leren 
dat er klei is afgegraven en in veldovens tot baksteen 
is gebakken. Pas tijdens de grote depressie van de 
jaren 20 & 30 van de vorige eeuw verdwijnen de 
veldovens langs de Leie.

Toeval of  niet, op en nabij de percelen waar we tot 
ca 1922 vergunningen voor kleiafgravingen kennen, 
zien we in de luchtfoto van 1952 voor het eerst 
huisvuilstorten opduiken. Het huisvuilstort t.h.v. de 
Visserijstraat – in 1952 nog heel bescheiden – zal 
uiteindelijk de afgesneden Leiemeander grotendeels 
opvullen. Dichter bij de abdijhoeve, aan het uiteinde 
van de huidige Kloosterstraat, is in 1952 een ander 
huisvuilstort in uitbating. De afgravingen en de 
stortactiviteiten vormen mogelijk een verklaring 
voor de patronen die we in andere luchtfoto’s (zie 
Geopunt) zien opduiken.

LIJNEN IN HET LANDSCHAP
Vandaag komen we al eens op plekken waar we nog nooit zijn geweest, zelfs al liggen die soms – bijna letterlijk – aan onze 
achterdeur. Afgelopen winter verkende ik de weilanden en akkers langs de Leie tussen de Lauwebrug en de Posthoorn. 
Kletsnatte bottinnen zijn een bekend risico bij een winterse landschapswandeling. Dan voelt het tenminste écht en dan 
smaakt de tas koffie achteraf nog eens zo goed. De aanleiding voor mijn escapades was de aankoop van Natuurpunt 
Wevelgem van enkele stukken grond in de Leievallei rond de verdwenen Guldenbergabdij.
 

© Erwin Decoene

 L A N D S C H A P  I N  B E E L D

ERWIN DECOENE 



 

↙ Foto 4: De hagen langs het 

wandelpad zijn een recente 

aanplant die een microklimaat 

reguleert waar planten, vlinders 

en kleine vogels wel bij varen.

↓ Foto 5: Bloeiend fluitenkruid 

domineert de graskanten. We 

zullen niet lang meer kunnen 

genieten van dit beeld eens de 

verdere kanalisatie op gang 

komt. Een goed idee om daar 

nog eens te passeren.

↑ Foto 6: De poort bood lange tijd toegang tot het historisch beslissingscentrum voor een groot deel van 
Wevelgem. Hier komen heel wat historische lijnen in het landschap – niet alleen onze kasseiweg – samen. 43•

Foto 3 is genomen vanaf  het overstort van Aquafin 
aan het uiteinde van de Artoisstraat met de lens 
naar het zuidoosten. Tussen de bomen zien we de 
rode abdijpoort tussen de bomen. Rechts van de 
abdijpoort: een haag waarlangs een voetpad de 
verbinding vormt met het onverharde pad op de dijk 
langs de Leie. Boven de bomen langs het jaagpad 
zien we de flatgebouwen die de boorden van de 
Leie domineren in Lauwe. Op de voorgrond zien we 
het weiland dat hier nog is opgedeeld in een deel dat 
begraasd wordt door een paard en een deel dat in 
het verleden begraasd werd door runderen. In de 
toekomst zal het weiland een serieuze metamorfose 
ondergaan. Er wordt ook nagekeken hoe proper 
regenwater naar het gebied kan worden afgeleid. 

1 Cartesius is een website waar allerlei openbare instellingen geografische 
informatie delen.

Foto 4 is een close-up van het voetpad tussen  
twee hagen dat we in foto 3 vanuit het noordwesten 
zagen. Het pad is enkele jaren geleden aangelegd 
door de gemeente. De hagen en het pad worden 
door de groendienst onderhouden met respect 
voor de bloemetjes.

Foto 5 toont het onverhard wandelpad op de dijk 
langs de Leie nabij de abdijpoort. Onder, langs en 
kruisend met de dijk liggen allerlei nutsleidingen. 
Dit landschapselement staat op het punt om te 
sneuvelen voor de verdere kanalisatie van de Leie.

Foto 6 de abdijpoort kan niet ontbreken: 
het voornaamste restant van de vroegere 
Guldenbergabdij en tevens het startpunt van de 
kasseiweg en allerlei andere lijnen in het landschap. 
De abdijhoeve staat momenteel weer te koop.

TOT SLOT:
Wie zich het artikel over Laag Vlaanderen van 2020 
herinnert: het contrast met het landschap van de 
Leievallei tussen Wevelgem en Menen is groot. 
Beide landschappen liggen maar enkele kilometers 
uit elkaar.

In Wevelgem vinden we grote percelen, minder 
grachten, meer inbuizingen, weinig oude bomen, 
opgehoogde terreinen, meer strakke, rechte lijnen 
in het landschap. Het is een gebruikt landschap 
dat ‘mee’ is met zijn tijd en meer geschikt voor 
machinale bewerking met zwaar materieel. Er zijn 
weinig restanten uit de goede oude tijd.

In Laag Vlaanderen in 
Wervik is meer plek 
voor grachten, hagen, 
bomenrijen, meer plek 
voor hoekjes en kantjes 
en de bijhorende natuur. 
Het landschap is een 
lappendeken bestaande uit 
kleine lapjes.

Wie over een degelijke 
fiets beschikt kan de 
paden langs de Leie tussen 
Kortrijk en Wervik op 
een dag gemakkelijk over 
en weer volgen en zich 
laten verrassen door 
de veranderingen in het 
landschap.

L A N D S C H A P  I N  B E E L D   



 

↓ Ook een selfie nemen?
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KRISTINA NAEYAERT 
&  

HERMAN NACHTERGAELE De voormalige akker naast de Kloosterhoeve 
wordt omgezet naar een soortenrijk grasland. De 
eerste stap werd hiervoor reeds gezet: de akker 
is ingezaaid met een mengsel van Italiaans raaigras 
en rode klaver. In tegenstelling met het meer 
gebruikte Engels raaigras bekomen we daarmee een 
grasland dat ijler is met minder dichte graszoden. 
De bedoeling is om op korte termijn een te sterke 
ontwikkeling van ongewenste akkeronkruiden tegen 
te gaan (zoals bv. akkerdistel). Dit soort grasland is 
ook tijdelijk: het Italiaans raaigras verdwijnt vanzelf  
na enkele jaren. Ondertussen zullen geleidelijk zaden 
worden ingebracht van diverse plantensoorten 
o.a. via enting van zaden uit hooilanden met het 
type grasland waar we naar streven. De bloeiende 
rode klaver zal aantrekkelijk zijn voor insecten. 
De natuur zal finaal bepalen wat er zal groeien 
en wat dus het eindresultaat wordt. Ondertussen 
wordt op de akker ook de aanleg van een 
hoogstamboomgaard met oude rassen voorbereid 
door de fruitwerkgroep van Velt. Hiervoor worden 
enten gebruikt van de fruitboomsoorten uit de 
nabijgelegen Kloosterhoeve. In het najaar van 2022 
wordt de boomgaard dan aangeplant.  Ondertussen 
wordt er ook met de gemeente verder overlegd 
rond de aanleg van een wandelpad. Op de akker 
worden ook een tweetal poelen aangelegd waarvan 
er één reeds deze zomer wordt gegraven. 
Voor het maaibeheer van de grote weide naast 
de Abdijweg en de Kloosterstraat zijn afspraken 
gemaakt met Stan Van Mierlo, biolandbouwer 
van de Heerlijkheid van Heule. Ook op deze 
weide worden door het Stadlandschap Schelde 
en Leie van de provincie nog twee nieuwe poelen 
gegraven. Er werden in het centrum van de weide 

peilbuizen geplaatst waarmee we de evolutie van de 
grondwaterstand opvolgen, want hier plannen we 
een grote afgraving in het kader van een mogelijks 
Blue Deal project. Een deel van de afsluitingen rond 
de weide werd onlangs verlaagd wat het landschap 
visueel aantrekkelijker maakt. We hebben er ook 
een stukje oude kasseiweg in de weide vrijgemaakt. 
De oude stenen zorgen voor opname van warmte 
en trekken mieren, kevers en wilde bijen aan: een 
extra interessant biotoop voor de kleinste soorten.
Er werd op waarnemingen.be een gebiedslocatie 
aangemaakt (Wevelgem-Leiekant) waar 
natuurwaarnemingen door iedereen kunnen gepost 
worden. Nemen jullie eens een kijkje op deze site? 
We zien wel al een probleempje op ons afkomen: 
sommige wandelaars zien de grote weide als 
een ideale plaats om hun hond los te laten. Dit is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling: vogels en hazen 
die er foerageren worden direct opgeschrikt.  Zo 
worden we verplicht om de afsluitingen aan te 
passen en verbodsbordjes te plaatsen en daar 
houden we niet van. 

AL EEN SELFIE GENOMEN?
Aan de hoek van de Abdijweg ligt nu een kloeke 
boomstam: een natuurlijke zitplaats en ideaal om 
een selfie te nemen met de Leienatuur.

LEIEVALLEIPROJECT 
IN WEVELGEM UIT DE 
STARTBLOKKEN
Sinds de aankoop van ons nieuw gebied (12,5 ha) aan de Leie hebben we niet stilgezeten. Er werden reeds verschillende 
acties genomen voor de inrichting van het gebied. 

Wil je kennismaken met het gebied? 
We plannen 3 kennismakingswandelingen: op 
zaterdag 17 juli om 19u en op zondag 18 juli 
om 9u en 19u. Afspraakplaats aan de hoek 
van de Abdijweg en de Kloosterstraat in 
Wevelgem. Nadien kan er nog iets gedronken 
worden. Inschrijven vooraf noodzakelijk: 
anne.braet@gmail.com of via de website 
van Natuurpunt.  

Al je steentje bijgedragen?
We hebben reeds een €35.000 binnen 
gekregen van particulieren op onze 
fondsenwerfcampagne  voor deze aankoop, 
dank aan de mensen die onze werking reeds 
ondersteunden. Er kwam via Alpro en de 
fondsenwervingsactie van Natuur.koepel ook 
al €65.000 binnen. Maar er is nog een serieus 
bedrag van €40.000 te gaan en elke steun is 
dus nog heel hartelijk welkom! 
Storten op Natuurpunt vzw  
BE 56293021207588 - projectnummer 
5596 Leiekant Wevelgem
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Het noorden: daarmee wordt niet Lapland bedoeld natuurlijk, maar het uiterste noorden van Zuid-West-Vlaanderen. 
Natuurpunt De Buizerd vzw is in Ingelmunster en Izegem ook de afgelopen lentemaanden actief bezig geweest voor het 
behoud van fauna en flora, het openstellen van deze natuur en het binnenhalen van extra financiering.

↓ Kruidenverkoop

© Pol Deleersnijder

↓ ↓ Wandelpad

© Natuurpunt De Buizerd vzw

↙ Kievit

© Geert Declercq

NIEUWS UIT HET NOORDEN

KIEVITEN REDDEN
In het lentenummer van Klimop werd de landelijke wijk 
“De Krieke” in de kijker geplaatst waar zo’n 40 jaar 
geleden nog volop goudplevieren, tapuiten, paapjes 
en watersnippen konden gespot worden. Toch kan 
met enige trots gezegd worden dat er al zeker één 
geslaagd broedgeval (of  zelfs twee) is van kievit langs 
de Keirselarestraat in deze wijk. De kuikens werden 
intussen al gezien en hopelijk vliegen ze straks rond 
als jonge, prachtige vogels. Deze soort heeft het de 
laatste jaren moeilijk in onze regio. Natuurpunt De 
Buizerd vzw zag her en der baltsende kieviten en 
contacteerden landbouwers om de situatie uit te 
leggen. Onze vrijwilligers verkregen de samenwerking 
om zoveel mogelijk nesten te redden.  De respons was 
best wel positief, dus wordt dit project zeker verder 
uitgewerkt in 2022. 

NIEUW WANDELPAD
Een nieuw wandelpad die de verbinding maakt 
tussen de Beukendreef  en het kanaal Roeselare-Leie 
werd opengesteld in het hartje van de Groene Long 
in Ingelmunster. Een stuk van dit wandelpad werd 
aangelegd doorheen de aangekochte Mandelmeers, 
tussen de Mandel en de Waterstraat, met als 
voorwaarde dat dit een enkel wandelpad wordt 
die rekening houdt met minder mobiele mensen. 
Dit stukje van de Mandelmeers werd in 2016 door 
Natuurpunt De Buizerd vzw aangekocht met de 
steun van vele giften. In de wandelgids “Op stap” 
is dit traject te vinden in wandeling 6, “Rondom 
Beukendreef  en kanaallandschap”.

KRUIDENVERKOOP
De 17e kruidenverkoop was een groot succes! Meer 
dan 3500 kruiden werden verkocht en vonden hun 
plaatsje in heel wat tuinen in de regio. Dat zorgt 
voor een mooie opbrengst voor het project 5083C 
Mandelhoek, én bovendien voor heel wat groenere 
hoekjes die insecten wel kunnen bekoren. 

HENDRIK DEBEUF 



 

↓ Yves De Bosscher
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“MISSCHIEN MOETEN 
WE WEL EENS AAN EEN 
AKKERVOGELRESERVAAT 
BEGINNEN DENKEN” 

“In de lente van 2004 werkte ik voor het eerst 
mee aan een akkervogelinventarisatie in mijn dorp. 
Overal waren de aardappelen net machinaal geplant 
en opgezet. Op andere velden zat het bietenzaad 
pas in de grond. Ik stond in een ‘woestijn’ van 
naakte, net bewerkte grond. Langs een weiland was 
onlangs een bomenrij gesneuveld. Op basis van de 
resultaten van dat provinciaal project werd aan de 
alarmbel getrokken. Ik denk dat ik toen het laatste 
broedende koppel graspiepers zag. De grauwe gors 
waren we al lang kwijt als broedvogel. De kievit 
broedde er nog, maar het aantal koppels zat in een 
sterk dalende lijn. Sint-Denijs was ook de laatste 
plaats waar de veldleeuwerik nog stand hield.

Er werd toen volop geëxperimenteerd met het 
inzaaien van zaadmengsels, die als wintervoer voor 
akkervogels konden dienen. Ook werden met 
landbouwers afspraken gemaakt over het laten staan 
van graanranden. De bermen van de Trimaarzate 
werden ingericht. De Vlaamse Landmaatschappij 
sloot beheersovereenkomsten af  met landbouwers 
die akkerranden op hun land ongemoeid lieten. De 
resultaten waren zeer variabel en niet eenduidig 
positief.

Als bewoner van het buitengebied wil ik steeds 
graag luisteren naar het verhaal van al wie hier leeft. 
Ik woonde acht jaar op een actieve boerderij. Daar 
groeide mijn begrip en respect voor het noeste 
werk van de landbouwer. Als je vandaag in gesprek 
gaat met landbouwers over boerennatuur, tref  
je vaak een zeker fatalisme aan: ‘We kunnen niet 
anders, het land moet maximaal opbrengen want 
anders gaan we kopje onder’. Toch zijn er ook 
landbouwers die van hun akkervogels houden. Al 
heet de gele kwikstaart dan een ‘koewachtertje’. Op 
veel plaatsen hangen er nestkasten voor kerkuil. Of  
voor torenvalk. Er zijn landbouwers, zoals Anny in 
Sint-Denijs, die kosten noch moeite spaart voor de 
zwaluwen op haar erf.

Momenteel ben ik terug in het veld aan het 
inventariseren voor de nieuwe Vlaamse 
vogelbroedatlas. In twee inventarisatiehokken waar 
ik kom, zijn ook de kieviten nu verdwenen. Ik licht 
elke landbouwer in waarom ik over zijn akkers loop. 
Het zijn vaak korte, maar boeiende gesprekken. 

Soms stokt het. Als de vraag komt waarom er 
nu minder kieviten zijn bijvoorbeeld. Ik wees 
een gepensioneerde landbouwster een zingende 
veldleeuwerik aan. Ze haalde haar schouders op en 
zei me ‘Ik zie dat niet, ik kijk altijd naar de grond’. 
En toch ben ik er van overtuigd dat bij de meeste 
landbouwers ook de liefde voor de boerennatuur 
kan worden aangewakkerd.

Dan kunnen we misschien – zoals in Kuurne en in 
Ingelmunster – samen proberen om zoveel mogelijk 
nesten van grondbroeders af  te bakenen vooraleer 
de grond wordt bewerkt of  voor er wordt gemaaid 
of  geoogst. Maar daarvoor zullen veel mensen en 
middelen nodig zijn.”

 
BLAUWBORST EN KIEKENDIEF

“Soms denk ik dat we eens over de aanleg van 
een akkervogelreservaat in Zuid-West-Vlaanderen 
moeten nadenken. Met een gulle sponsor een 
hectare of  tien aankopen. We maken er een 
lappendeken van velden, we bakenen percelen 
af  met houtkanten, hegjes en akkerranden. We 
optimaliseren broedlocaties. We maken goede 
afspraken met de landbouwer die uiteraard welkom 
is om de grond te bewerken en te gebruiken. We 
zaaien groenbemesters in op geschikte tijdstippen, 
soorten zoals bv. Japanse haver die in de winter zeer 
veel vogels van voedsel kan voorzien. We nemen 
erosiemaatregelen. De drainages van akkers in de 
winter worden stopgezet zodat de grondwatertafel 
weer op peil komt. Afgelopen winter wilde ik eens 
meten hoeveel grondwater zo’n drainage van 
landbouwgrond verloren laat gaan. In vijf  seconden 
vulde ik een beker van twee liter! Ruwweg gerekend 
is dat bijna 35.000 liter per dag, water dat de 
grondwatertafel doet dalen.                                                                      

                                                           
Anderzijds moeten we ook de positieve kant van 
de balans bekijken. De wildbeheerseenheden 
zijn nu de patrijzenstand aan het tellen, er zijn op 
Vlaams niveau voorzichtige pogingen om de patrijs 
op de Rode Lijst te krijgen en te beschermen. 
Minister Demir heeft ook beschermingsmaatregelen 
uitgevaardigd voor de ‘grote’ soorten akker- en 
weidevogels (alle soorten kiekendief, kwartelkoning, 
velduil, grauwe gors, grutto en wulp), maar deze 
soorten zijn we al zéér lang kwijt en het agrarisch 
gebied in Zuid-West-Vlaanderen is absoluut niet van 
die aard dat we ze hier snel als broedvogel zullen 
terug zien. Voor de ‘kleinere’ soorten is er geen 

Yves De Bosscher woont in Sint-Denijs en werkt mee aan een nieuwe Vlaamse vogelbroedatlas. Hij volgt al jaren het 
reilen en zeilen van de akkervogels in het Zuid-West-Vlaamse platteland. We peilden bij hem naar de toestand van onze 
akkervogels.

CHRIS DUTRY

BOERENNATUUR 
HERSTELLEN   



47•

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

Voor Anny Haerinck voltrok zich vorige zomer op haar boerderij in Sint-Denijs een drama in slow-motion: van de bijna 
honderd zwaluwnesten onder de dakoversteken van het historische erf, werden er om de paar dagen enkele nesten 
vernield. We lieten Anny haar verhaal doen op de plaats van het delict.

verdere bescherming voorzien.
Misschien broedt er binnenkort een bruine 
kiekendief. Van die soort zien we al enkele jaren 
overzomerende vogels. In het voorjaar zagen we 
hoe een koppel nestmateriaal aanbracht in een 
grasland in Sint-Denijs. Maar nog voor er enige 
zekerheid was of  er echt nestbouw was, werd het 
perceel gras gemaaid.

Er zijn ook nog enkele soorten die standhouden. De 
grasmus doet het niet slecht. We hebben nog wat 
gele kwikstaarten. En de blauwborst, is sinds een 
jaar of  twintig een nieuwe bewoner van de kleine 
grachtjes tussen percelen. Het is een zeer vroege 
zanger en ook ’s avonds laat kan je hem horen. Maar 
hij wordt eigenlijk door passanten relatief  weinig 
opgemerkt, ondanks zijn felblauwe borst. In elk 
geval, er is werk aan de winkel om de boerennatuur 
te behouden en te herstellen."

“ALLE NIEUWE KUNSTNESTEN 
ZIJN AL ZO GOED ALS VOLZET”

Anny: “Vroeger nestelden hier vooral 
boerenzwaluwen, maar de laatste twintig jaar zien we 
steeds meer huiszwaluwen. Op zeker moment telden 
we bijna honderd nesten. Deze historische hoeve is 
omwald en op de natte oever vinden de vogels hun 
nestmateriaal. ’s Zomers hebben we nauwelijks last 
van vliegen of  muggen en ik geniet van hun gekwetter 
en acrobatische vliegkunsten. Bij valavond, als ze zich 
met honderden verzamelen op het erf, sta ik er vol 
bewondering naar te kijken.”

Chris: Vorige zomer sloeg het noodlot echter toe. 
Op een morgen, eind juli, vond Anny brokstukken 
nestmateriaal alsook dode huiszwaluwen op 
de grond. Uiteindelijk sneuvelden minstens 
tweehonderd zwaluwen. 
 
Anny: “Ik was radeloos want de ravage bleef  
maar duren. Op één nacht werden er vier tot vijf  
nesten vernield. Soms bleef  het enkele dagen rustig, 

maar dan begon het opnieuw. Uiteindelijk heb ik 
Natuurpunt om raad gevraagd. Volgens hen kon 
een steenmarter via de elektriciteitskabels bij de 
nesten komen. Groot dilemma: zowel steenmarter 
als huiszwaluwen zijn beschermd. Al wil ik natuurlijk 
liever ‘mijn’ zwaluwen beschermen. Vlakbij nestelt 
er ook een torenvalk, maar ik zie mijn zwaluwen 
liever niet als valkenvoer eindigen.” 

Chris: Een ultrasoon afschrikkingsgeluid zouden de 
waakhonden niet echt waarderen. Kunstnesten uit 
houtbeton bleken een betere oplossing. In het kader 
van haar biodiversiteitsplan voorziet de gemeente 
Zwevegem budget voor dergelijke acties. Begin mei 
werden er acht duplex-nestkasten opgehangen. 

Anny: “Na een week waren er al veertien 
bewoond en nu zijn er al zo’n vijfentwintig nesten 
met broedsel. Sommige vernielde nesten zijn immers 
door de huiszwaluwen zelf  hersteld. Telkens als er 
een nieuw koppel ‘thuiskomt’, laten ze dat op hun 
eigen manier horen. De natuur blijft formidabel.”

↑ Kunstnesten naast  
herstelde natuurlijke nesten
© Chris Dutry
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→ Kievit
© Carl Demets

LUC VERGAERDE

Landbouw en natuur kunnen wel degelijk samengaan. Dit blijkt uit een succesvolle samenwerking tussen een landbouwer 
en een natuurliefhebber die samen in de bres sprongen voor het behoud van de kievit (Vanellus vanellus) in de akkers 
palend aan het natuurgebied Kuurne De Bekkens (Pieter Verhaeghestraat).

SAMEN IN DE BRES VOOR  
DE KIEVIT

Bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-
Noord, op de grens tussen Heule en Kuurne, 
is Leiedal een tiental jaar terug het engagement 
aangegaan om extra aandacht te geven aan 
natuurgericht beheer en biodiversiteit. Bij de 
inrichting van het gebied werd veel aandacht 
besteed aan de waterhuishouding, wat heel wat 
opportuniteiten biedt voor de natuur. Water is een 
aantrekkingspool voor een heel verscheiden fauna 
en flora. Het groenbeheer in deze zone zal zoveel 
mogelijk rekening houden met het creëren van 
biodiversiteit en de richtlijnen zullen ook in die zin 
uitgewerkt worden. Er ontstaat zo een veelheid aan 
biotopen die kansen biedt voor fauna en flora. Het 
natuurgebied ligt binnen een bedrijventerrein en 
ligt vlak naast een landbouwzone: een boeiende en 
uitdagende mix!
Van in het begin hebben veel vogels een plaats 
proberen te veroveren in het gebied: witte en gele 
kwikstaart, kleine plevier, scholekster, aalscholver, 
grasmus en vele andere soorten (zie http://
waarnemingen.be ). Al jaren is de kievit een vaste 
gast. Hij komt ieder jaar terug naar dezelfde plaats. 
De wandelaar of  fietser die het gebied doorkruist, 
wordt in het voorjaar steevast getrakteerd op de 
acrobatische vlucht van deze mooie vogels. Al van 
ver hoor je ze “kie-woeiet” roepen, de typische 
roep van de kievit. 
Om deze mooie vogel beter te leren kennen en 
welke maatregelen er genomen worden om de kievit 
te beschermen, gingen we te rade bij Carl Demets. 

Deze natuur- en vogelliefhebber, woont in het 
gebied en volgt al vele jaren het reilen en zeilen van 
de kievit. 

Carl, vertel ons eerst iets over de kievit (terwijl 
we keuvelen over de kievit in de tuin van Carl 
zien we enkele van deze mooie vogels met hun 
typische geluid boven onze hoofden scheren):
De kievit is een typische weidevogel. Weidevogels 
zijn vogels die in grasland en akkers eieren leggen 
en er hun jongen grootbrengen. De kievit houdt 
van open gebied met een voorkeur voor maïs- en 
aardappelpercelen. Het loofoverschot op deze 
akkers gebruikt de kievit voor de nestbouw. 
Belangrijk is ook dat de kievit een vochtig gebied 
in de buurt vindt. Hier in de bekkens wordt aan 
die voorwaarden voldaan, wat ideaal is voor de 
voedselvoorziening van deze vogels. De kievit is heel 
herkenbaar aan het zwart-witte kleed, zijn brede 
vleugels en zijn mooie kuif. Zo rond eind februari, 
begin maart arriveert het mannetje en begint hij een 
territorium af  te bakenen. Hij maakt verschillende 
kuiltjes, soms wel een tiental, die het vrouwtje 
inspecteert en er het beste nest uitkiest. Ze legt 
in het nest een viertal eieren die na ongeveer 26 
dagen broeden uitkomen. Zowel het mannetje als 
het vrouwtje broeden. De jongen zijn nestvlieders 
die binnen enkele uren reeds het nest verlaten. Na 
ongeveer 40 dagen zijn de kuikens vliegrijp. 
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Hoeveel nesten hebben jullie gevonden hier in het 
gebied ? 
Hier in de akkers vlakbij de bekkens hebben we 
een drietal nesten gespot met telkens vier eieren. 
Twee nesten hadden vier kuikens, één nest had één 
kuikentje. 

Drie nesten, samen acht kuikentjes. Hoe zijn 
jullie erin geslaagd om dit resultaat te bereiken? 
De populatie van de kievit is de laatste jaren in 
Vlaanderen met 60% afgenomen. Kievitsnesten zijn 
heel kwetsbaar. Ze liggen als het ware open en bloot 
in de akkers. Predatie (o.a. door kraaien, eksters, 
katten, vossen) en menselijke aanwezigheid, maar 
vooral intensieve landbouw zorgen ervoor dat de 
populatie achteruitgaat. Predatie is een natuurlijk 
proces. Menselijke aanwezigheid, vooral dan met 
loslopende honden, zijn een groot gevaar voor 
de kuikens en andere broedvogels in het gebied. 
Nog altijd laten wandelaars hun honden los in dit 
kwetsbare gebied. Vandaar dat de gemeente Kuurne 
waarschuwingsbordjes plaatst. 
Maar een kievitsnest is vooral niet bestand tegen 
landbouwmachines. Landbouwers beginnen steeds 
vroeger hun land te bewerken, precies op het 
moment dat de kieviten aan het broeden zijn. De 
vogels hebben geen kans tegen het omploegen 
en inzaaien. De meeste vogels proberen dan nog 
wel een tweede nest, maar tegen dan zijn de 
akkergewassen (bv. maïs) veel te hoog, wordt 
voedsel schaarser en vinden de kuikens bij het 
uitlopen het nest niet meer terug. Hier moeten we 
dus de hulp inroepen van de landbouw; anders zijn 
de nesten onherroepelijk verloren. 

Hoe hebben jullie dit gedaan? 
Een bevriende landbouwer in de buurt was bereid 
om de nesten mee te helpen beschermen. We 
hebben de nesten gelokaliseerd en gemarkeerd 
met paaltjes met een vlag. We hebben afgesproken 
met de landbouwer dat hij ons zou verwittigen 
wanneer hij zijn akkers bewerkte, zodat we actie 
konden ondernemen. Samen met een aantal mensen 
van Natuurpunt De Vlasbek hebben we de nesten 

uitgegraven en in een mandje gelegd. Als de boer 
op de akker bezig was, stonden wij op een afstand 
te wachten tot hij in de omtrek kwam van het 
nest. Dan pas namen we het mandje weg en na de 
passage legden we het onmiddellijk terug op zijn 
plaats, zodat de eieren niet teveel konden afkoelen. 
Actie geslaagd! Een paar dagen later zijn de kuikens 
uit het ei gekropen. We hopen dat op die manier 
een aantal kuikens zullen overleven. 
Dit voorbeeld toont dat de combinatie van 
natuurbehoud en landbouw toch een haalbare kaart 
is. Met wederzijdse communicatie en begrip voor 
elkaar kan er veel bereikt worden. We zijn ervan 
overtuigd dat de meeste landbouwers gemotiveerd 
zijn om mee in het verhaal te stappen en de kievit 
opnieuw kansen te geven. Want zeg nu zelf, een 
akker in het voorjaar is toch niet hetzelfde zonder 
die acrobatische vlucht en die ‘kie-woeiet’ in de 
lucht? 

←Nesten gemarkeerd met 

paaltjes

←←Waarschuwingsbord 
loslopende honden

←Nest van kievit
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↘ Vroegochtendwandeling 

Rijtmeers (Rugge)

↓ Vroegochtendwandeling 
Plattemeers (Kerkhove)

© Dirk Libbrecht

DIRK LIBBRECHT

AKOESTISCH VOGELGEWELD

Reeds vele jaren is dit bij Natuurpunt Avelgem een steeds terugkerende voorjaarsklassieker: de vroegochtendwandeling. 
Leg dit woord uit in Scrabble en je winstkansen stijgen zienderogen. De drempel voor deze activiteit is hoog en het aantal 
deelnemers dus beperkt. Maar er zitten meer krenten in dan je zou denken. Meer nog, als je later uitpèkt mis je de 
magie van de dag. Om die reden werd deze activiteit ingelast in de Natuurverkennerscursus die dit jaar doorgaat in 
Anzegem en Avelgem. Weinig excursies zijn grotere eyeopeners naar natuur!

OP STAP BIJ HET KRIEKEN VAN DE DAG

WAAROM VROEGOCHTEND? 
Het is eenvoudig. Tijdens het voorjaar en een flink 
stuk van de zomer wordt de natuur wakker nog 
vóór de eerste zonnestralen boven de horizon 
piepen. ’s Nachts valt natuurlijk ook van alles te 
beleven. Tussen slapen en wakker kun je – met open 
ramen - alles horen wat zich buiten afspeelt: een 
roepende steenuil, zingende roodborst (in de war 
door de gulle straatverlichting), een overvliegende 
regenwulp of  meerkoet die doorgaans ’s nachts 
trekken. Dit is natuurlijk geen vullend programma 
voor een geslaagde activiteit, maar vanaf  een uur tot 
half  uur vóór zonsopgang beginnen de merels aan te 
trekken. Weinig vogelgezang kleurt de ochtendsfeer 
zo mooi in als merelzang. Tegen dat het wat lichter 
wordt, doen achtereenvolgens de winterkoning, 
roodborst en uiteindelijk de zwartkop en nog 
talloze andere hun akoestische intrede. Onder die 
talloze vind je bijna gegarandeerd: winterkoning, 
zwarte roodstaart rond gebouwen, driftig baltsende 
grasmussen in de struiken,.. en ja, ook zanglijsters, 
heggenmussen, turkse tortels, houtduiven en 
fazanten laten vroeg van zich horen.
Na zonsopgang is het vogelgeluid doorgaans 
uitbundig, tenminste al de temperatuur wat meezit. 
Koude ochtenden zijn doorgaans een pak stiller. Een 
goed startuur, begin mei, is 5h30. Nog vroeger is 
serieus tanden bijten voor relatief  weinig “return”.

WAAR?
In Avelgem hebben wij de keuze tussen een aantal 
gebieden. De Scheldemeersen en de Schelde 
hebben een aantal water- en rietvogels in de 
aanbieding zoals de kleine karekiet, rietzanger en 
tal van eenden op de Rijtgracht en de Schelde. 
Begin mei is de kans op pleisterende puperreiger 
zeker aanwezig en reeds waargenomen 4 jaar 

geleden. Maar het valt wel degelijk op dat het 
beduidend stiller wordt weg van opgaande 
begroeiing, bosjes,… Ook in de Scheldemeersen 
zijn kenmerkende soorten als graspieper, patrijs 
verdwenen of  zeer zeldzaam geworden.
Een tweede belangrijke uitvalsbasis is de Kluisberg 
met bijkomend een mezensoort als de glanskop en 
een paar uilensoorten. Tot voor enkele jaren nam 
je hier steevast reeën waar. Dit tot de verbeelding 
sprekende zoogdier huist tegenwoordig ook in 
een aantal bosjes in de Scheldemeersen. Reeën 
verlaten ’s nachts hun beschutting en foerageren op 
frisse, jonge vegetatie her en der. Tegen de ochtend 
verdwijnen ze terug. Geluk hebben is de boodschap 
maar staat die niet aan de zijde van de eerste 
wandelaar?

HOE?
Een vroegochtendwandeling begeleiden is niet 
simpel. Zelf  sta je daar meestal niet al te zeer bij 
de pinken vanaf  seconde één, maar de moedige 
deelnemers ook niet. De meesten komen voor 
de vogelgeluiden en de bijzondere sfeer die over 
zo’n happening hangt. Dan is het ontegensprekelijk 
een voordeel dat er wat stilte heerst, je natuurlijke 
bondgenoot. Verder zijn er de vogelgeluiden. Het 
is pure luxe dat in den beginne elke vogel zijn beurt 
afwacht een deuntje te zingen. Het maakt het op 
naam brengen eenvoudig en duidelijk. Eens het 
daglicht goed en wel aanwezig is, kweelt alles door 
elkaar heen en onderscheiden de minder ervaren 
vogelkenners de bomen door het bos niet meer.
Nee, dan liever een momentje waarop alles netjes 
op zijn beurt zingt. En als het ‘blauwe uurtje’ 
bijna gedaan is zit iedereen aan de ontbijttafel. ’s 
Ochtends vroeg? Enkel voordelen!
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9 op 10 keer is de eerste vogel die je hoort ’s 
morgens de merel. Het is een wonderbaarlijk 
mooie, melancholische zangstonde die zeer zacht 
begint en eindigt in een scherpe noot. Moeilijk om 
te beseffen dat hier een hoop agressie achter zit 
die in de vogelwereld bijna zijn gelijke niet kent. In 
enkele 10-tallen jaren is de merel uitgegroeid van 
een schuwe bosvogel (zijn er nog steeds) naar een 
karakteristieke halftamme tuinsoort. Bijna geen tuin 
zonder merel, maar drie jaar terug scheelde het niet 
veel of  we waren onze zwart gevederde vriend bijna 
kwijt aan een virusziekte, overgedragen door muggen 
(usutu-virus). 

De roodborst staat met stip op nummer 2 en moet, 
eveneens met een zeer melancholische zangstrofe, 
niet in schoonheid onderdoen voor de merel. Het 
is een riedeltje dat de ganse toonladder afloopt en 
onderzoek heeft uitgewezen dat geen twee strofes 
gelijk zijn. De zang hoor je altijd en overal, doorheen 
de seizoenen, dag en nacht, weer of  geen weer. Het 
is de laatste om te horen in de herfst.  

En ja, ook de vrouwtjes zingen. Zo mogelijk is de 
roodborst nog agressiever dan de merel. Onderlinge 
gevechten zijn zeer hevig en leiden soms tot de dood 
van de tegenstander. Waar een zangstonde allemaal 
toe kan leiden… Persoonlijk vind ik de roodborstzang 
de mooiste van het ganse vogelrijk.

Als we over lentemelodietjes spreken, kunnen we 
niet naast de ontegensprekelijke zwartkop: een klein 
grijs vogeltje met een zwart petje, maar met een 
verbluffende lentezang! Het begint met een 
babbeltje om te eindigen in een vertragende 
reeks hoge, heldere fluittonen. Het is die 
zang waarvan bij het horen de mensen 
denken: nú is het eindelijk lente. De 
zwartkop is zeer talrijk en wordt overal 
aangetroffen waar een paar bomen in 
dicht verband samen staan en 
de indruk bieden van zelfs 
maar een beginnend bosje.

←  roodborst  

← merel

↙ zwartkop

© philippe Steelant

DE TOP 3: ZOETGEVOOISDE ZANGERS TIJDENS OCHTENDLIJKE UREN
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→ De Leiekant
© Rik Libbrecht

Met Natuurpunt De Leiemeersen hadden we in 2018 de mogelijkheid om een weide van ongeveer 2,5 ha aan te kopen. 
Het betreft een Leiemeers, bestaande uit enerzijds een laag gelegen deel (de vroegere winterbedding) en een hoger 
gelegen deel (steilrand). De twee delen zijn gescheiden door een populierenrij, met ertussen een zitbank van waaruit je 
een prachtig zicht op de Leievallei hebt.

LEIEKANT LAUWE

In het lagere stuk bevinden zich twee poelen, die 
twee jaar geleden met behulp van Stadlandschap 
Leie en Schelde geruimd werden. Ook hebben 
we enkele bomen en struiken rond de poelen 
verwijderd, om meer lichtinval te genereren voor 
de amfibieën. In het voorjaar kan je in het hogere 
deel genieten van een zee van paardenbloemen, 
met ertussen witte en paarse dovenetel, hondsdraf, 
kluwenhoornbloem, grote ereprijs en vele andere. 
Je kan er ook rammelende hazen spotten. Lager 
vind je speenkruid, pinksterbloem, blaartrekkende 
en scherpe boterbloem, lisdodde, klein hoefblad, 
fluitenkruid, engelwortel,… Door een gedegen 
maaibeheer hopen we in de toekomst meer 
soorten te mogen verwelkomen. Dit voorjaar 
hebben we met onze vrijwilligers van onze afdeling 
ook een insectenhotel geplaatst. Eén minpuntje: 
in het reservaat komt een gracht met ongezuiverd 
rioolwater terecht. De bevoegde schepen van 
Menen heeft ons beloofd dat dit aangepakt zal 
worden.

Uitbreiding? 

Meer dan 10 jaar geleden werd een 
overeenkomst gesloten met bouwpromotor 
DCB (van de appartementen Lauwe aan 
de Leie), waarbij een Leiemeers (natuur en 
VEN gebied op het gewestplan) van 5 ha, die 
aansluit bij ons natuurgebied overgedragen zou 
worden. We hopen dat deze belofte in de nabije 
toekomst zal uitgevoerd worden. 

Het reservaat is enkel te voet bereikbaar: via 
een overstap aan het jaagpad en één in de 
(Kleine) Menenstraat. We wensen je er een 
aangename natuurwandeling en geniet van het 
mooie uitzicht.                        
                                                             
Hierbij vind je een QR code 
naar een filmpje van het 
reservaat.
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↓ Rietkruisspin
© Rik Libbrecht

← Jozef Bousse

Na lange tijd van voorzitterschap wenste Jozef  
Bousse zijn voorzitterschap van Natuurpunt 
De Leiemeersen in Menen door te geven. Jozef  
volgde in het verleden tal van cursussen en werd 
natuurgids. Sinds 2010 volgde hij Jozef  Bruneel op 
als voorzitter van Natuurpuntafdeling Wevelgem-
Menen. Met Lieve aan zijn zijde zette hij zich voltijds 
in voor de vereniging. Voor tal van organisaties 

gaf  hij als herborist en natuurgids lezingen en 
wandelingen. De Wereldtuin in Menen werd dankzij 
zijn hulp een gesmaakt initiatief, waar zowel de 
lokale bewoners, als asielzoekers van het Rode 
Kruiscentrum aan meewerkten. Jozef  blijft wel 
bestuurslid en actief  als conservator van De Bramier 
in Lauwe, die nu heringericht wordt. Hij blijft zich 
ook verder als natuurgids engageren en daar is 
men in de afdeling blij mee. Jozef  wordt binnen 
de afdeling geapprecieerd voor zijn jarenlange 
en tomeloze inzet. De voorzittersfakkel werd nu 
doorgegeven aan Rik Libbrecht. Rik is van kindsbeen 
af  geïnteresseerd in planten, kevers en vlinders 
uit de omgeving. Op professioneel vlak was hij zo 
goed als zijn hele carrière actief  als treinbestuurder. 
Begin jaren ‘80 stond hij mee aan de wieg van een 
natuurwerkgroep in Lauwe, De Wezel genaamd. 
Toen die ter ziele ging, zette Rik zich in voor de 
lokale 11.11.11 werking en ook een aantal jaar als 
voorzitter. Ook hielp hij mee de Derde Werelddag 
en zijn opvolger Festo De Koloroj en Velomundo 
organiseren in Menen. Rik volgde twintig jaar 
geleden een natuurcursus in de Steenoven in Kortrijk 
en  ontmoette er Jozef  Bousse. Hij beloofde toen 
dat hij zich, eens gepensioneerd, zou inzetten voor 
De Leiemeersen in Menen, en hij hield woord.

Riks voornaamste bekommernissen nu zijn het 
aantrekken van nieuwe actieve leden en het 
uitbreiden van de natuurgebiedjes in Menen. 

JOZEF GEEFT DE FAKKEL 
DOOR AAN RIK

Leden van Natuurpunt in Menen die zich ook 
graag willen engageren of  een handje helpen 

kunnen contact opnemen met Rik Libbrecht via  
0473/984674 - riklibbrecht@gmail.com
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Aardbeiensoepje
Ingrediënten voor 4 soepjes 
•  200ml slagroom   
•  500g aardbeien  
•  1 el balsamicoazijn 
•  2 glazen rood druivensap 
•  1 el arrowroot 
•  10 blaadjes basilicum
•  10 blaadjes basilicum
•  1 el rozepeperbolletjes 
•  1 el vanillesuiker

1.  Maak de aardbeien schoon en snijd ze in  
 twee (of  vier als ze heel groot zijn) 
2.  Los de arrowroot op in 100ml koud water. 
3.  Doe het druivensap, vanillesuiker,  
 de balsamicoazijn en de roze peper in  
 een pannetje.  
4. Breng aan de kook.  
 Roer de arrowroot onder het sap met  
 een garde. Laat twee minuutjes pruttelen  
 en zet het vuur uit. 
 Voeg de aardbeien toe en roer ze even onder.  
5. Laat tien minuutjes rusten.
6. Verdeel het soepje over vier kommetjes.
7. Klop de room op tot je zachte pieken krijgt  
 (niet tot boter), versnipper de basilicum en  
 roer deze door de room.
8. Dresseer elk soepje met een lepel room. 
9. Afwerken kan met wat madeliefjes.

met balsamico, roze peper en basilicumroom 
© Leentje Speybroeck

Dit heerlijk verfrissend dessertje bewijst dat 
aardbeien zich prima laten vergezellen door 
de verrassende smaken van basilicum, roze 
peper en balsamicoazijn. Deze smaakmakers 
geven het zoet van de aardbeien meer 
karakter. Je kan het hele jaar door 
fruitsoepjes maken volgens dit basisrecept 
met fruit van het seizoen. Aanraders zijn 
appel, peer, pruim en perzik. 
 
De liefhebbers kunnen de  
basilicum vervangen door  
koriander, citroenmelisse  
of munt.
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JULI 2021

 02.07 PLANTENINVENTARISATIE 
  WEIDE BERGKAPEL 
  LENDELEDE - PWG

 WAAR: Hoek Kuurnsestraat met Nieuwstraat 
Lendelede

 WANNEER: 18.00 u. - 21.00 u.
 INFO: Piet Missiaen (056/211215 of 

0473/997667 of  
piet.missiaen@pandora.be)

 03.07 BEHEERWERKEN:  
  BRAEBOS MAAIBEHEER 
  KNOTWILGEN - NPZ

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

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/756139 of  

danny.deceukelier@telenet.be)

 04.07 WANDELING DE GAVERS - 
  THEMA: VLINDERS - NPGS

 WAAR: PRNC De Gavers, Eikenstraat 131,  
Harelbeke 

 WANNEER: 9.00 u. - 11.00 u.
 INFO: Felix Rodenbach (0473/773234 of  

felixrodenbach@hotmail.com)

 04.07 GEZINSACTIVITEIT:  
  DE BLOEMETJES EN DE 
  BIJTJES - NPZ

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

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 INFO: Ignace Tanghe (0487/484026 of  

ignacetanghe@yahoo.com)

 04.07 SINT-JANSKRUID- 
  WANDELING MET GIDSEN 
   - KOLLEBLOMME

 WAAR: Stationsplein Ledegem, naast voormalig 
stationsgebouw 

 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: Roland Allegaert (056/501742 of  

rolandallegaert@live.be)

 10.07 BEHEERWERKEN  
  BONTE OS - NPGS

 WAAR: Ingang Bonte Os, Waregemstraat 297, 
Deerlijk 

 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Bart Goethals (0477/267223 of  

bart_goethals@hotmail.com)

 10.07 BEHEERWERKEN:  
  MAAIBEHEER DAALBEEK 
  BOSJE - NPZ

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

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/756139 of  

danny.deceukelier@telenet.be)
 

 11.07 GELEIDE WANDELING 
  NATUURDOMEIN  
  MANDELHOEK - NPDB

 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunster 

 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/365955 of  

info@debuizerd.be)

 17.07 BEHEERWERKEN:  
  MAAIBEHEER BRAEBOS - 
  NPZ

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

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/756139 of  

danny.deceukelier@telenet.be)

 17.07 KENNISMAKINGS- 
  WANDELING LEIEVALLEI 
  WEVELGEM - NPWE

 WAAR: Hoek Abdijweg en Kloosterstraat,   
Wevelgem 

 WANNEER: 19.00 u. - 21.00 u.
 INFO: Anne Braet (0479/514317 of  

anne.braet@gmail.com)

 17.07 FIETSTOCHT LANGS DE 
  SCHELDE EN DE OUDE 
  SCHELDEARMEN - PWG

 WAAR: Sint-Martinuskerk, Avelgem 
 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: Piet Missiaen (056/211215 of 

0473/997667 of  
piet.missiaen@pandora.be) 

 18.07 KENNISMAKINGS- 
  WANDELING LEIEVALLEI 
  WEVELGEM - NPWE

 WAAR: Hoek Abdijweg en Kloosterstraat,   
Wevelgem 

 WANNEER: 9.00 u. - 11.00 u. en 19.00 u. - 21.00 u.
 INFO: Anne Braet (0479/514317 of  

anne.braet@gmail.com)

 AUGUSTUS 2021

 01.08 NATUURWANDELING 
  AAN BERGELEN -  
  INSECTEN EN VLINDERS 
  (GIDS ROELAND LIBEER) - 
  NPWE

 WAAR: Natuur-educatief centrum De Rand, 
Wevelgem 

 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/514317 of  

kristina@natuurkoepel.be)

 01.08 WANDELING DE GAVERS 
  - THEMA: BOMEN IN DE 
  ZOMER - NPGS

 WAAR: PRNC De Gavers, Eikenstraat 131,  
Harelbeke 

 WANNEER: 09.00 u. - 11.00 u.
 INFO: Felix Rodenbach (0473/773234 of  

felixrodenbach@hotmail.com)

 06.08 NATUURBEHEERWERKEN  
  BERGELENPUT - NPWE

 WAAR: Natuur-educatief centrum De Rand,  
Gullegem 

 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Anne Braet (0479/514317 of  

anne.braet@gmail.com) 
 

 07.08 WERKDAG IN LE VIVIER  
  TE ESCANAFFLES - NPZ

 WAAR: Escanaffles, Rue du Vivier ter plaatse aan 
Le Vivier, Escanaffles 

 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Els Pauwels (069/581352 of  

els53.pauwels@gmail.com)

 08.08 GELEIDE WANDELING 
  NATUURDOMEIN  
  MANDELHOEK - NPDB

 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunsters 

 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/365955 of  

hendrik.debeuf@debuizerd.be)

 08.08 VLINDERS EN ANDERE 
  INSECTEN - NPK

 WAAR: Preshoekbos Marke (ingang bos in de 
Preshoekstraat thv  
snelwegbrug) 

 WANNEER: 14.30u. - 16.30u.
 INFO: Trees Deprest (0485/958760 of  

natuurpuntkortrijk@telenet.be)

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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 21.08 PLANTENINVENTARISATIE 
  VAN DE WEIDE EN DE 
  RUIGTE IN  
  ’T SCHRIJVERKE MARKE - 
  PWG

 WAAR: parkeerplaats, Marke 
 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: Piet Missiaen (056/211215 of 

0473/997667 of piet.missiaen@pandora.
be)

 21.08 BEHEERWERKEN:  
  MAAIBEHEER  
  VAARTTALUD - NPZ

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

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/756139 of  

danny.deceukelier@telenet.be) 

 21.08 VLINDERS OP DE VAART 
  TALUD - NPZ

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

 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Eddy Loosveldt (056/645007 of  

eddy.loosveldt@gmail.com)

 21.08 VELT GEZINSFIETSTOCHT 
  (40KM) - VELTZ

 WAAR: “Goed ten Akker” bij Mike & Katrien,  
Zwevegem

 WANNEER: 10.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Eddy Pappyn (eddy.pappyn@gmail.com  

of 0476/397948)

 22.08 WANDELING DOORHEEN  
  DE BONTE OS - NPGS

 WAAR: Ingang Bonte Os, Waregemstraat 297, 
Deerlijk

 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Bart Goethals (0477/267223 of  

bart_goethals@hotmail.com)

 22.08 FIETSTOCHT VIA NIEUW 
  AANGELEGDE FIETS- 
  SNELWEG AVELGEM- 
  RONSE - NPA

 WAAR: NEC Avelgem, Meersstraat 45 (verken-
ning van elkaars reservaten: de Pyreneeën, 
Le Vivier, Scheldemeersen)

 WANNEER: 9.30 u – 17.30 u.
 INFO: Pol Wannyn (0497/455299 of  

polwannyn@skynet.be)

 29.08 JAARLIJKSE DAGUITSTAP  
  IN PAYS DES COLLINES -  
  NPDV

 WAAR: Parking Vlaskouter Kuurne
 WANNEER: 9.00 u. - 18.00 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe (0476/865909 of  

di.verhaeghe@telenet.be)

SEPTEMBER 2021

 5 SESSIES ROND "HERKENNEN 
VAN ROOFVOGELS" -  NPDB  
(zie achterflap)

 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6,  
Ingelmunster

 02.09 
 WANNEER: 19.30 u. - 22.00 u.
 04.09 
 WANNEER: 17.00 u. - 19.30 u.
 14.10 
 WANNEER: 19.30 u. - 22.00 u.
 21.10 
 WANNEER: 19.30 u. - 22.00 u.
 07.11 
 WANNEER: 13.30 u. - 16.00 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/365955 of  

info@debuizerd.be)

 03.09 NATUURBEHEERWERKEN  
  BERGELENPUT - NPWE

 WAAR: Natuur-educatief centrum De Rand,   
Gullegem 

 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Anne Braet (0479/514317 of  

anne.braet@gmail.com)

 04.09 OP ZOEK NAAR  
  BERMPLANTEN IN DE  
  WESTELIJKE  
  KEIBEEKVALLEI - PWG

 WAAR: NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 
Kortrijk 

 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: Piet Missiaen (056/211215 of 

0473/997667  
of piet.missiaen@pandora.be)

 05.09 NATUURWANDELING  
  AAN BERGELEN - NATUUR  
  EN BESCHOUWINGEN UIT  
  DE FILOSOFIE (GIDSEN RIK 
  DEMEESTERE EN NICO 
  DESMET) - NPWE

 WAAR: Natuur-educatief centrum De Rand,  
Wevelgem 

 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/514317 of  

kristina@natuurkoepel.be)
 05.09 WANDELING DE GAVERS - 
  THEMA: WATER - NPGS

 WAAR: PRNC De Gavers, Eikenstraat 131,  
Harelbeke 

 WANNEER: 09.00 u. - 11.00 u.
 INFO: Felix Rodenbach (0473/773234 of  

felixrodenbach@hotmail.com)

 11.09 BEHEERWERKEN IN DE 
  GAVERS - VILLAPLASJES / 
  HET RESERVAAT - NPGS

 WAAR: De Gavers: verzamelplaats aan de  
villaplasjes of het reservaat,  
Harelbeke 

 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Bart Lemey (0474/516755 of  

bart.lemey@gmail.com)

 
 

 11.09 NATUURPICKNICK  
  VLINDERTUIN KUURNE

 WAAR: Vlindertuin Kuurne, Velm.  
Montgomerystraat (naast de 
BIB) 

 WANNEER: 11.00 u. – 16.00 u.
 INFO: Dirk Verhaeghe ( 0476/865909 of  

di.verhaeghe@telenet.be)

 12.09 GELEIDE WANDELING 
  NATUURDOMEIN  
  MANDELHOEK - NPDB

 WAAR: NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunster 

 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Hendrik Debeuf (0475/365955 of  

info@debuizerd.be)

 12.09 EEN FILOSOFISCHE  
  KIJK OP NATUUR - NPK

 WAAR: Hof te Coucx (Doerak), Cannaertstraat 
30, Kortrijk 

 WANNEER: 9.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Trees Deprest (0485/958760 of  

natuurpuntkortrijk@telenet.be)

 14.09 CURSUS: VOGELTREK,  
 28.09 EEN NATUURFENOMEEN 
  (HARELBEKE) - NPGS  
  (zie achterflap)

 WAAR: De Zuiderkouter, Harelbeke 
 WANNEER: 19u30 tot 22u30
 INFO: Patrick De Clercq (0475/865666 of  

info@fotografiepatrick.be)

 16.09 CURSUS: MUIZENISSEN 
 TEM 30.09 (GULLEGEM) - NPWE  
  (zie achterflap)

 WAAR: Provinciedomein Bergelen,  
Gullegem 

 INFO: Herman Nachtergaele (0485/025503 of 
nachtergaeleherman@gmail.com)

 18.09 BEHEERWERKEN:  
  MAAIBEHEER BRAEBOS -  
  NPZ

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

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/756139 of  

danny.deceukelier@telenet.be)

 19.09 VEGETATIE IN HET GEBIED 
  TUSSEN DORPSKERN EN 
  DORPSRAND MARKE -  
  PWG

 WAAR: Markeplaats, Marke 
 WANNEER: 14.30 u. - 17.00 u.
 INFO: Piet Missiaen (056/211215 of 

0473/997667 of  
piet.missiaen@pandora.be)

 19.09 DAGUITSTAP NAAR  
  HARCHIES EN OMGEVING 
  - NPA

 WAAR: Parking Atheneum, Oudenaardsesteenweg 
10 Avelgem (carpooling) 

 WANNEER: 07.00 u. - 18.00 u
 INFO: Pol Wannyn (0497/455299 of  

polwannyn@skynet.be)
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 19.09 LEDENUITSTAP –  
  WANDELING GROENE 
  RAND KORTRIJK - VELTZ

 WAAR: NEC De steenoven, Schaapsdreef 29 te  
Kortrijk 

 WANNEER: 14.00u – 18.00u
 INFO: Martin Raepsaet (056/757756 of  

martin.raepsaet@gmail.com)

 25.09 CURSUS: NATUURGIDS 
TEM 08.10 (KORTRIJK/ HARELBEKE) - 
   NPK (zie achterflap)

 WAAR: PRNC De Gavers, Eikenstraat 131,  
Harelbeke 

 INFO: Mathia Dupon (015/151455 of  
mathia.dupon@natuurpunt.be)

 26.09 GEZINSACTIVITEIT:  
  DE SEIZOENEN OP HOL - 
  NPZ

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

 WANNEER: 14.00 u. - 16.30 u.
 INFO: Ignace Tanghe (0487/484026 of  

ignacetanghe@yahoo.com)

 26.09 DUURZAME TOUR:  
  EEN ONTMOETING MET 
  DUURZAME INITIATIEVEN 
   - VELTW

 WAAR: Concept lijkt op ‘buren bij kunstenaars’, 
stel zelf uw parcours samen via de website

 WANNEER: 9.00 u. - 12.00 u. | 14.00 u. - 18.00 u.
 INFO: Dieter Dewitte (0479/445451 of  

dewittedieter@yahoo.com)

 

 30.09 VOORDRACHT  
  HOUTVERBRANDING  
  EN FIJNSTOF - VELTZ

 WAAR: Raadzaal Gemeentepunt, Blokkestraat 
Zwevegem

 WANNEER: 19.30u – 22.00 u.
 INFO: Martin Raepsaet (056/757756  

of martin.raepsaet@gmail.com)
 

MARTIN.RAEPSAET@GMAIL.COM)OKTOBER 2021

 01.10 NATUURBEHEERWERKEN 
  BERGELENPUT - NPWE

 WAAR: Natuur-educatief centrum De Rand,  
Gullegem

 WANNEER: 14.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Anne Braet (0479/514317 of  

anne.braet@gmail.com)

 03.10 WANDELING DE GAVERS 
  - THEMA: ZOOGDIEREN 
  EN HUN SPOREN - NPGS

 WAAR: PRNC De Gavers, Eikenstraat 131,  
Harelbeke

 WANNEER: 9.00 u. - 11.00 u.
 INFO: Felix Rodenbach (0473/773234 of  

felixrodenbach@hotmail.com)

 

  
  
  
  

 03.10 NATUURWANDELING 
  AAN BERGELEN -  
  PADDENSTOELEN  
  (GIDS JOZEPH YSERBYT) -  
  NPWE

 WAAR: Natuur-educatief centrum De Rand,  
Wevelgem

 WANNEER: 15.00 u. - 17.00 u.
 INFO: Kristina Naeyaert (0479/514317 of  

kristina@natuurkoepel.be) 

 09.10 BEHEERWERKEN:  
  MAAIBEHEER BRAEBOS - 
  NPZ

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

 WANNEER: 8.00 u. - 12.00 u.
 INFO: Danny Deceukelier (056/756139 of  

danny.deceukelier@telenet.be)

 09.10 NATUURBEHEERWERKEN 
  SCHELDEMEERSEN - NPA

 WAAR: Natuureducatief centrum, Meersstraat 45 
Avelgem

 WANNEER: 8.30 u. - 11.30 u.
 INFO: Frans Deleersnijder (0486/775793 of 

fradelvan@skynet.be)

 14.10 LEZING DIRK DRAULANS: 
  DRUMMEN OP AARDE - 
  NPA (zie p.11)

 WAAR: Spikkerelle Scheldelaan 6 Avelgem
 WANNEER: 20.00 u. - 22.00 u.
 INFO: Pol Wannyn (0497/455299  

of polwannyn@skynet.be)

GROOT HANDBOEK GENEESKRACHTIGE PLANTEN
door Dr. Geert VerhelstNATUURLIJK WEGWIJS

Standaardwerk over fytotherapie 
Met meer dan 200 uitgebreide monografi eën van kruiden 

en 200 beknopte kruidenfi ches van nuttige planten 
Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s 

Met een uitgebreid repertorium 

GROOT HANDBOEK
GENEESKRACHTIGE PLANTEN

Dr. Geert Verhelst

9e DRUK

Opnieuw verkrijgbaar!

• Het Nederlandstalige standaardwerk voor fytotherapie, dat nu aan zijn 
 9e druk toe is

•	Met	een	grondige	inleiding	over	inhoudsstoffen,	werking	en	bereidingswijzen

•	 Bevat,	 met	 zijn	 719	 pagina’s,	 203	 uitgebreide	monografieën	 van	 genees-
krachtige	kruiden,	gebaseerd	op	recente	wetenschappelijke	literatuur

•	 Bevat	 200	 compactere	 kruidenfiches	 van	 minder	 gekende	 kruiden,	 van	
kruiden die in de vergetelheid zijn geraakt en van “gevaarlijke” kruiden, die 
met	de	nodige	omzichtigheid	moeten	gebruikt	worden.

• Met een zeer uitgebreid repertorium

• Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s

VP €145,00  -  ISBN: 9789080778467  -  Uitgever: BV Mannavita
Verkrijgbaar in elke bio- & natuurwinkel of op bestelling bij uw boekhandel
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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
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Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op de redactie 

zijn op 12 augustus 2021. Het volgende nummer verschijnt begin 
oktober 2021. Inzendingen kunnen mogelijk ook een plaats krijgen 

in de nieuwsbrief.
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OPLAGE
6500 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
 Michiel Soenen,  
michiel.soenen@gmail.com,  
0470 59 92 00.

JNM LEIEVALLEI
Ewout De Vos,  
ewout.devos@jnmleievallei.be,  
0499 70 43 63.

JNM ROESELARE
Antoon Verkinderen,  
antoon@verkinderen.info,  
0489 41 91 35.

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
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C U R S U S  H E R K E N N E N  VA N  RO O F VO G E L S

C U R S U S  VO G E LT R E K :  E E N  N AT U U R - 
F E N O M E E N

C U R S U S  N AT U U RG I D S  ( KO RT R I J K / H A R E L B E K E )

Om deze 5 sessies te volgen hoef  je helemaal geen specialist te zijn! Begeleider Emmanuel 
Desmet zal de deelnemers op zijn gekende enthousiaste manier begeleiden,  
met zowel theorie- als praktijksessies.

Inschrijven is voor elk van  
deze cursussen verplicht.  

Meer info vind je op  
www.natuurkoepel.be/activiteiten

De vogeltrek is een van de boeiendste natuurfenomenen. In deze verdiepingscursus gaan 
we uitgebreid in op het gedrag van trekvogels en zetten we de theorie om in de praktijk  
met bijzondere aandacht voor trektellingen. 

In Vlaanderen komen niet minder dan 22 soorten muizen en ratten voor, die elk hun eigen 
specifieke levenswijze ontwikkelden. Zeg dus nooit zomaar muis tegen een muis! Leer er 
alles over op de driedelige cursus muizenissen.

De natuur zit vol verhalen, klaar om verteld te worden. Ben je benieuwd naar wat er 
allemaal leeft bij jou in de buurt? En wil je ook anderen warm maken voor de natuur?  
Dan heb je alles in huis om een geweldige natuurgids te worden.

Organisatie: Natuurpunt De Buizerd vzw en Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 
Contact:  Hendrik Debeuf, 0475/365955 of  hendrik.debeuf@debuizerd.be

Organisatie: Natuurpunt Gaverstreke en Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 
Contact:  Patrick De Clercq, 0475 86 56 66 of  info@fotografiepatrick.be

Organisatie: Natuurpunt Wevelgem, Natuur.koepel en Zoogdierenwerkgroep  
Zuid-West-Vlaanderen 
Contact:  Herman Nachtergaele, 0485/025503 of  nachtergaeleherman@gmail.com

Organisatie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Kortrijk en Provincie West-Vlaanderen 
Contact:  Mathia Dupon, 015/151455 of  mathia.dupon@natuurpunt.be

02-09-2021 19u30 - 22u (theorie) Waar:  
Theorie: Schuttershuisje, 
Waterstraat 6, Ingelmunster 
 
Praktijk:  
Geiteberg in Kooigem

04-09-2021 17u - 19u30 (praktijk)

14-10-2021 19u30 - 22u (theorie)

21-10-2021 19u30 - 22u (theorie)

07-11-2021 13u30 - 16u (praktijk)

14-09-2021 19u30 - 22u30 Waar: De Zuiderkouter,  
Speltstraat 0, 8530 Stasegem

Begeleider: Koen Leysen  
(Natuurpunt CVN) en eigen gidsen

28-09-2021 19u30 - 22u30

16-09-2021 19u30 - 22u30 (theorie) Waar: Provinciedomein Bergelen, 
Bergelen 0, 8560 Gullegem 
 
Begeleider:  
Joeri Cortens (Natuurpunt CVN)

23-09-2021 19u30 tot 22u30 (praktijk)

30-09-2021 19u30 tot 22u30 (praktijk)

van 
25-09- 2021

Zowel de theorie- als 
de praktijklessen 
vinden plaats op 
zaterdagvoormiddag 
van 9u tot 12u.

Waar: Deze cursus zal deels 
plaatsvinden in NEC De 
Steenoven en deels in PRNC De 
Gavers, aangevuld met excursies 
ter plaatse.

tem  
08-10-2022

CURSUSSEN  
IN DE KIJKER

C U R S U S  M U I Z E N I S S E N


