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EVEN VOORSTELLEN
HANNE VANDERSTEDE

Bij de beheerploeg van Natuurpunt
Zwevegem is Hanne Vanderstede,
afkomstig van Zwevegem en moeder
van twee tienerdochters, sinds juni
een welkome versterking.
In vroegere tijden wou Hanne
boerin worden, het lot heeft er
anders over beslist. Hanne werkt
als maatschappelijk werker bij
Blindenzorg Licht en Liefde vzw
in Kortrijk. Vroeg opstaan om te
wandelen in de natuur en stil te staan
bij wat allemaal leeft en groeit, is
een geliefkoosde bezigheid van haar.
Dit voorjaar volgde ze een cursus
natuurmanagement bij Inverde. Haar
interesse voor natuurontwikkeling
en -behoud groeide hierdoor en zo
kwam ze bij NP Zwevegem terecht.
Haar motivatie: je gezond
ontspannen, de natuur voelen en
beleven en je nuttig maken in en

KE E P G O I N G !
Onder impuls van een erg zwakke notenoogst,
trokken dit najaar grote aantallen mezen en
vinkachtigen over Vlaanderen door op zoek
naar voedsel. Onder hen ook massa’s
kepen. De keep is de Scandinavische broer
van de vink met een bonter kleed en een
opvallende witte stuit die je goed kunt
zien als hij opvliegt. Ook bij ons zijn
mooie groepen kepen blijven kleven.
Zo dikte de groep kepen in de tuin
in Otegem van Thijs Calu aan tot
208 exemplaren. O ja, er staat
ook een koppeltje huismussen
op de coverfoto.
Zoeken maar! ;-)

©Thijs Calu
Otegem 6 december ’21
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voor de natuur. Daarbovenop maakt
ze deel uit van een toffe bende en dit
alles samen is meer dan genoeg om
in de toekomst blijvend deel uit te
maken van de beheerploeg.

E D I TO R I A A L

VOORWOORD KLIMOP
Dag beste lezers
We beginnen met Natuur.koepel vol goede moed
weer aan een nieuw werkingsjaar. Omdat alles een
beetje anders loopt dan in normale tijden kregen we
tijd om ons wat te herbronnen met onze werking.
Waar zitten de aandachtspunten voor onze regio?
Uiteraard is natuur aankopen, inrichten en een goed
beheer geven een topprioriteit in onze werking naast
de aanwezige natuur behouden en versterken. Ook
klimaatwerking is niet meer weg te denken. Aan de
inhoud van deze Klimop te zien is wel duidelijk dat we
hier allemaal werk van maken.
We weten ook al langer dat we meer moeten mikken
naar de jeugd, al is dat niet zo evident. Onlangs ging
een webinar door van een onderzoeksgroep van de
Universiteit van Antwerpen over natuurbetrokkenheid
in het secundair onderwijs. Met de aanbevelingen voor
het onderwijs kunnen wij ook één en ander doen.
De belangrijkste adviezen waren: focus minder op
kennis doorgeven maar geef vooral de kinderen het
natuurgevoel mee. Laat ze daartoe ook meer natuur
beleven en probeer daarvoor “groene ruimtes” in de
nabije schoolomgeving te creëren of te gebruiken.
Leer kinderen de schoonheid van de natuur ontdekken
en daarvoor mag men gerust ook de nieuwe
technologie zoals apps en digitale fotografie gebruiken.
Leerkrachten hebben een bijzondere rol. Zij kunnen
kinderen tonen hoe zij ook natuur in de buurt kunnen
creëren, maar vooral meegeven dat zijzelf zaken
kunnen laten veranderen.

Leerkrachten kunnen door allerlei technieken
toe te passen en via ervaringsgericht werken de
natuurbetrokkenheid vergroten. Onderwijsinspecties
kunnen best wat tolerantie tonen naar de leerkrachten
die creatief willen omgaan met de eindtermen
rond natuur en milieu. Er werd ook aangeraden om
vakoverschrijdend te werken, want wat goed is voor
de natuur is ook goed voor de mentale en fysieke
gezondheid.
Een pijnpunt is de soms beperkte kennis rond natuur
bij de leerkrachten, waardoor ze zich onzeker
voelen om bv. veldwerk te doen. Daar kunnen wij
als natuurverenigingen een mooie aanvullende rol in
spelen door de leerkrachten te helpen en begeleiden in
hun opdracht om meer natuurgevoel over te brengen
naar onze jeugd. Daar een rol in spelen is overigens
één van de dingen waar je als natuurliefhebber het
meeste plezier aan beleeft.

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

Ondertussen maken we hier plannen om verder
bomen en struiken aan te planten met de scholen om
te zorgen voor meer groen en natuur in hun buurt.
We kijken er terug naar uit om samen met klassen de
jaarlijkse paddenoverzetacties te doen. We plannen
cursussen en voorzien volgend jaar terug verkenning
van onze natuurgebieden samen met de leerkrachten.
Het is duidelijk dat we met onze natuurverenigingen
ondanks corona niet stil zullen vallen. Meer dan werk
genoeg in de buitenlucht.
Nog een gezond nieuwjaar gewenst
Kristina Naeyaert, voorzitter.
Wintertalingen
© Siegfried Desmet

NATUUR.KOEPEL WENST
IEDEREEN EEN SPETTEREND
De nieuwjaarsreceptie zal omwille van de
aanhoudende Coronacijfers niet doorgaan eind
januari. We voorzien in de plaats een receptie later
op het jaar. Meer info volgt hierover in de volgende
Klimop, via onze nieuwsbrief en op de website.

We helpen bedrijven die in orde
willen zijn met de milieuwetgeving.
De passie voor natuur vertaalt zich in
diverse opdrachten uit de natuursector
• natuurinrichtingsplannen
• natuurvisienota’s voor
landschapsinrichting
• passende beoordelingen voor
werken met natuurimpact
• ontwerp streekeigen groenschermen, natuureducatieve
borden en teksten
• MER-deskundige fauna & flora
Milieuconsulent Jan Feryn bvba
Desselgemstraat 75 | 8540 Deerlijk
056/72.46.79 | info@ferynjan.be

W W W.FERYNJAN.BE

ERKEND PARTNER

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

Dé speciaalzaak voor al uw
optische instrumenten

Bestel via onze webshop
www.natuurkijkers.be
met gratis verzending.
Verrekijkers, telescopen, sterrenkijkers, microscopen, loupes, ...
Demonstraties op aanvraag

WIM
STEELANDT
uit Waregem
(Nieuwenhove).
De natuur is hem
met de papfles
ingegoten: op de
boerderij thuis was
hij in weer en wind
buiten, niets hield
hem tegen. Natuur
interesseert hem
in het algemeen
met een voorliefde
voor vogels. Kijken,
luisteren en
genieten!

TAMARA
DEPREZ
is een gedreven
leerkracht van
de basisschool in
Wevelgem. Ieder
jaar gaat ze in het
vroege voorjaar
met haar klas
op stap om de
kinderen kennis te
laten maken met
de paddenoverzetactie. Honderden
kinderen durven
nu al eens een pad
vastpakken…

G E ZO C H T: H A R D E W I N T E R !
Doe mij maar een strenge winter met dagen aan een stuk vorst en
een dik pak sneeuw. Sommigen vinden dit verschrikkelijk, want hun
dagdagelijkse ritme is verstoord, maar ik kan genieten van het tragere
leven, de rust en vooral van de stilte die de sneeuw brengt. De ideale
tijd om een zeldzame wintergast uit het hoge Noorden te spotten in
het bijzijn van een schare vogelkijkers met leuke anekdotes en boeiende
verhalen. Of zelf verhalen vertellen bij het houtvuur met een kaasje,
salamietje, een stevige pint bier of wijntje, terwijl je voedertafel bulkt
van de vogeltjes die hun buikje komen vullen. Of er zelf op uit trekken:
een weekendje weg, alleen of gezellig met gezin of “vogel”vrienden.
Laat hem maar komen, die harde, witte winter.

E E N V O E D E R P L A AT S I N J E T U I N
Wat een spektakel kan dat opleveren! Ik kan er blijven naar kijken.
Zalig! Koolmezen, pimpelmezen, vinken, groenlingen, spreeuwen,
merels, eksters, Turkse tortels, zelfs spechten zag ik al langskomen. Elk
met hun eigen karakter. De één zit geduldig zijn beurt af te wachten.
De ander komt aangevlogen als een bulldozer en maakt er een slordig
rommeltje van. De één is al wat gulziger dan de ander. De kleintjes
moeten plaats maken voor de grote. Al geeft die kleine, dappere
roodborst zijn plaatsje niet graag af. Met grote tegenzin maakt hij dan
toch plaats voor een spreeuw. Dan hoor ik ze van ver afkomen. De
halsbandparkieten… met z’n tweeën zijn ze. De exotische vogels
landen op de silo met de pindanoten. Sinds hun komst in onze tuin
werd de voedersilo vervangen door een silo met een beschermkooi.
De gekste capriolen halen ze nu uit! Hilarisch… Ze geven niet snel op.
Maar tevergeefs… Met veel lawaai blazen ze de aftocht. Haha, zeg ik,
lekker niet voor jullie! Wacht maar, roepen ze. We komen zeker terug!
De dag erna zie ik ze boven ons huis vliegen. Met veertien zijn ze…

BETER EEN GOEDE BUUR…
JAAK
WAIGNEIN
uit Wevelgem
heeft de
laatste jaren de
smaak van de
natuur te pakken
gekregen. Zijn
13 kleinkinderen
krijgen nu een
unieke kijk op de
natuur in zijn tuin.

Ik wil niet beweren dat we gazonfanatici waren, maar onze gedreven
buurvrouw heeft ons enkele jaren geleden overtuigd om onze tuin
anders te bekijken. Het gevolg: aanplant van struiken en bessenplanten,
een deel van ons gazon in wildbloemenpark herscheppen, vogelkastjes,
extra vogelvoeding enz. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het
aantal en de soorten vogels die ons bezoeken zijn fors gestegen. Naast
de courante tuinvogels zien we nu ook de bonte en de groene specht en
de zwartkop zingt ons wakker. Een grote mussenkolonie heeft een vaste
stek en deelt het graan met de kippen, heggenmussen scharrelen onder
de struiken. Hoopjes pluimen bewijzen dat de sperwer het aantal duiven
in bedwang houdt. De kleinkinderen gaan, gewapend met smartphone
en obsidentify, op zoek naar tientallen soorten bloemen, vliegende
en kruipende insecten. En buiten zie ik de merels onder de gevallen
herfstbladeren foerageren. Er zouden meer gedreven buurvrouwen
moeten zijn.

BELEID

KAALSLAG AAN DE LEIE?
De planning voor de grote aanpassingswerken aan de Leie zelf (rechttrekking, verbreding en verdieping) loopt
onverminderd verder. Met Natuurpunt nemen we deel aan een structureel overleg met De Vlaamse Waterweg
waarbij we regelmatig geïnformeerd worden. Er is aan de overkant luisterbereidheid en we appreciëren deze
werkwijze, wat niet wil zeggen dat we het eens zijn met alle zaken die worden voorgesteld.
HERMAN NACHTERGAELE

We proberen daarbij onze rol te spelen om
de belangen van de natuur zoveel mogelijk te
verdedigen, maar moeten dit wel doen vanuit een
minderheidspositie. Vanuit onze rol willen we de
informatie ruim verspreiden op een zo objectief
mogelijke manier. Onlangs werden de plannen
voor Pand 150 (het deel tussen Sint-Baafs-Vijve tot
Harelbeke) toegelicht in een expertenoverleg om op
basis van adviezen zo nodig nog bij te sturen.
De geplande werken zullen minder ingrijpend zijn
dan voor Pand 160 (tussen Harelbeke en Menen)
omdat dit deel van de Leie vroeger al grotendeels
werd recht getrokken. Pand 150 heeft nu al
een sterk kanaalaspect met nauwelijks bochten.
Toch zullen ook hier en daar grote verbredingen
worden uitgevoerd. Op heel wat plaatsen zullen bij
deze werken ook natuurvriendelijke oeverzones
worden aangelegd wat wel duidelijke natuurwinst
zal opleveren. Maar het grote discussiepunt voor
pand 150 ligt voor ons in de aanpak van het
bomenbestand, overwegend iepen (700 stuks) en
oude wilgen van 60-70 jaar oud (808 stuks). Eén
derde van de bomen moeten sowieso verdwijnen
omdat ze binnen de werkzone van de Leiewerken
staan. Maar wat met de rest?

↓↗

Bomen die dreigen te

verdwijnen thv pand 150
© Herman Nachtergaele

De helft van de bomen buiten de werkzone (479)
zouden gekapt worden tijdens de kalibratiewerken
gefaseerd over 3 seizoenen. De overige 488
zouden vervolgens gefaseerd worden gekapt over
een periode van 25 jaar. Uiteindelijk zouden geen

enkele iep en amper 18 wilgen (2,5%) blijven
staan. Een 150-tal van andere bomensoorten
zouden behouden blijven. Alleen al op dit
pand zouden dus 1.500 bomen sneuvelen. Als
gedeeltelijke compensatie zullen andere soorten
worden aangeplant waarvan de meesten eerder
een struikvorm hebben of minder hoog groeien
(zomereik, linde, haagbeuk, resistente iepensoorten,
zwarte els, meidoorn, sleedoorn, sporkehout,
hondsroos, kardinaalsmuts). In aantal zou zo’n 75%
worden gecompenseerd.
De Waterweg motiveert deze drastische kaalkap
met een aantal overwegingen: de spontane
achteruitgang van de iepen door ziekte en de
onderhoudskost van de wilgen die vrij groot is.
Tevens is er nogal wat takkenval wat een probleem
geeft voor de fietsers langs de jaagpaden. Er is ook
nog een visueel/historisch aspect: de laanstructuur
die er nu is met de wilgen bestond oorspronkelijk
niet in een rivierlandschap. Men opteert ervoor om
een meer open landschap te herstellen waarbij het
visueel contact tussen de rivier en de vallei wordt
hersteld.
Op het eerste zicht lijkt dit allemaal voldoende
onderbouwd, maar toch hebben we hier zware
bedenkingen bij. De iepen lijden al lang onder de
iepenziekte (een schimmelaantasting) en jaarlijks
wordt reeds een flink percentage verwijderd. Men
overweegt nu echter een totale kap. Het zou echter
zonde zijn ze allemaal te rooien. Iepen zijn een
belangrijke waardplant van de Iepenpage die hier
nog aanwezig is. Deze dagvlinder is op de Rode
lijst beland omwille van zijn zeldzaam voorkomen.
Iepen hebben overigens nog meer in petto: er zijn
bv. heel wat insectensoorten en korstmossen die
specifiek aan iepen gebonden zijn. Ondertussen
zijn er ook iepensoorten die resistent zijn tegen de
schimmelziekte.
De ecologische waarde van oude bomen en zeker
wilgen mag niet worden onderschat. Wilgen zorgen
voor nectar voor tal van bijensoorten. Oude
bomen geven nestplaatsen voor holenbroeders. In
pand 150 werden door het INBO bij onderzoek
minstens 10 soorten vleermuizen waargenomen, alle
beschermd. Oude wilgen dienen als koloniebomen
en zijn dus essentieel voor deze soorten. Daarbij is
het niet voldoende om hier en daar een oude boom
te sparen. Kolonies migreren in de zomer tussen
koloniebomen en deze functioneren dus alleen in
verbanden.
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BELEID

De onderhoudskost is een gegeven, maar de
zorgplicht voor natuur geldt zeker ook voor de
Waterweg die volledig functioneert als instelling
met overheidsgeld. Er zijn zeker mogelijkheden om
de onderhoudskosten te drukken en het probleem
van takkenval te verminderen. Zo kunnen zeker een
aantal bomen via hakhoutbeheer of knotvormen
behouden blijven. Er zouden ook veteraanbomen
kunnen aangeduid worden die zeker moeten blijven
staan. Een drastische kaalkap op korte tijd zoals
voorzien, geeft ook een totale onderbreking van
de bestaande ecologische structuur. Het duurt
min. 20 jaar vooraleer die een beetje hersteld is
bij heraanplant. Ondertussen riskeren we dat veel
soorten definitief weg zijn. Tenslotte is het de dag
van vandaag nog nauwelijks uit te leggen aan een
groot publiek dat er een kaalslag van honderden
oude bomen gebeurt om puur visuele redenen
voor een concept van openheid dat toch moet
genuanceerd worden. De ganse Leievallei is een
sterk veranderde ruimte waar natuur is moeten gaan
wijken. Er moet dan ook maximale zorg besteed
worden aan behoud van bestaande natuur.
We gaan vanuit Natuurpunt deze kapping door de
Vlaamse Waterweg niet zomaar laten gebeuren en
tijdens het openbaar onderzoek dat er volgend jaar
moet komen protest laten horen. We hopen echter
dat de plannen door ons overleg gewijzigd worden
en dat men zich zoveel mogelijk beperkt tot de
bomen die gekapt moeten worden omdat ze in de
werkzones staan.

NIEUWS VAN HET LEIEFRONT:
EN TOEN KWAMEN ER 2
INTENDANTEN
Van Pand 160, het tracé tussen Harelbeke en Menen
waarvoor we heel veel natuurschade verwachten, is
er voorlopig geen nieuws. Ondanks de protestacties
van de voorbije maanden is het merkwaardig stil.
Geen nieuws betekent hier waarschijnlijk slecht
nieuws.
Over het Rivierherstel zelf viel er wel nieuws te
rapen. Het natuurherstel langs de Leie zit al jaren
in het slop omdat er onvoldoende grond werd
aangekocht door de overheid. Hoewel het in
West-Vlaanderen, goed voor zowat 200 ha gepland
natuurherstel allemaal gaat om natuurgebied op het
gewestplan, weigeren de eigenaars en gebruikers
(meestal landbouwers) om vrijwillig te verkopen.
Stilaan beseft iedereen dat er maar één optie
overblijft, deze van de onteigening voor openbaar
nut. Tot nu toe was het idee van onteigenen voor
het Rivierherstel politiek taboe. In Menen heeft men
echter bij de aanleg van de nieuwe brug vlot meer
dan 150 huizen onteigend, maar dit was gekoppeld
aan een lucratief immobiliën project waardoor de
beslisniveaus blijkbaar minder scrupules hadden.

Bij minister Demir lijkt het besef over de urgentie
van de realisatie van het natuurherstel nu toch
écht doorgebroken. Er zijn de voorbije weken
duidelijke beslissingen genomen in de Vlaamse
regering om het natuurherstel op koers te krijgen.
Eén van die beslissingen is de aanduiding van de
provinciegouverneurs van West-Vlaanderen, Carl
Decaluwé en Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter
als bemiddelaar (intendant). Twee intendanten
lijkt bijna téveel eer en toont hoe moeilijk het
dossier van het Rivierherstel Leie ligt. Het ziet er
wel naar uit dat de Vlaamse regering nu beseft dat
rivierherstel veel meer betekent dan natuurwinst
alleen maar ook een vernieuwende aanpak rond
waterbeleid mogelijk maakt. En dat dit nodig
is hebben we de voorbije jaren geleerd met
opeenvolgende droogtecrisissen en waterellende.
De gouverneurs moeten de landbouwsector
proberen te overtuigen van de noodzaak om tot
verkoop over te gaan. Ze krijgen 9 maanden om
dan conclusies over de haalbaarheid voor te leggen
aan de Vlaamse regering. Een dergelijke formule
heeft in Antwerpen de knoop van Oosterweel doen
ontwarren en wordt nu ook geprobeerd in het
Ventilusproject rond de nieuwe hoogspanningslijnen
voor West-Vlaanderen. Hier lijkt de kans op succes
wel kleiner. De landbouwlobby heeft van dit dossier
een symbool gemaakt.
De ultieme keuze is hier dus of gronden die
al decennia de bestemming natuurgebied
hebben, uiteindelijk ook als zodanig mogen
functioneren, waarbij oneigenlijk gebruik
(door landbouw, privaat) door de overheid
wordt beëindigd. Dit is naar Vlaamse
normen gedurfd en vernieuwend.
We wensen de beide intendanten veel geluk. Maar
als hun opdracht mislukt is de conclusie duidelijk en
verwachten we dat de Vlaamse regering eindelijk
haar verantwoordelijkheid neemt.
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DE KOOLSTOFVERSLAVING

↑

BERNARD DECOCK

Wie op Wikipedia naar ‘klimaatverandering’ zoekt, komt op een uitgebreide en toegankelijke webpagina terecht.
Onze planeet heeft in het verleden verschillende klimaatveranderingen gekend. Af en toe kreeg de Aarde het warm
tot tropisch warm – met zelfs krokodillen in het Noordpoolgebied – om daarna voor duizenden jaren met grote
ijskappen bedekt te worden. Boeiende literatuur die tot nadenken aanzet, want die omslagen naar een ander
klimaat zorgden voor massa-extinctie, het wereldwijd massaal uitsterven van vele soorten organismen in een
relatief korte tijdsduur.

Klimaatmars

MILJOENEN JAREN WERK

© Bernard Decock
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Gedurende vele miljoenen jaren werden planten
en dieren bedolven door water, rotsen en aarde.
Levende wezens bestaan vooral uit organische
verbindingen waarin koolstof een noodzakelijk
atoom is. Zo raakte koolstof netjes in de
ondergrond opgeslagen. Dat afgestorven biologisch
materiaal fossiliseerde en werd (afhankelijk van
de temperatuur en druk) in steenkool, gas of
petroleum omgezet. Dergelijke brandstoffen
worden daarom ‘fossiele brandstoffen’ genoemd.
Moeder Natuur leverde gedurende miljoenen jaren
een flink en uitzonderlijk karwei om die fossielen
in brandstoffen om te zetten. In een korte termijn
van pakweg 200 jaren is de mens naarstig bezig die
erfenis van miljoenen jaren oud op te stoken. Je
hoeft geen bolleboos te zijn om in te zien dat dat
verbranden niet zonder gevolgen zal blijven. De
Homo sapiens is letterlijk en figuurlijk met vuur aan
het spelen.

DE ENERGIELEVERANCIER
‘KOOLSTOF’
Wij, mensen, houden ons lichaam in leven door
het verbranden van koolstof. Dat verbranden
van koolstof doen we in een adembenemend
(figuurlijk dan) ingewikkeld biochemisch proces.
De koolstof uit suikers wordt met zuurstof
verbonden. Bij die ‘verbranding’ ontstaat
koolzuurgas (of koolstofdioxide - CO2) dat het
lichaam zo snel mogelijk moet zien kwijt te raken.
Koolzuurgas zou namelijk ons bloed zuurder
maken. Gelukkig ontsnapt het gas via de longen
de buitenlucht in. Het omgekeerde proces vindt
plaats in groene planten. In groene cellen belicht
het zonlicht een biochemisch toneel waarop met
kwantummechanisch abracadabra de zuurstof
terug van de koolstof vrijgemaakt wordt. Naast het
werk van die groene cellen, lost een deel van het
koolzuurgas in het water van de oceanen op in de
vorm van bicarbonaat-ionen. Deze ionen regelen de
zuurtegraad van het oceaanwater. Hoe meer CO2
in het water opgelost raakt, hoe zuurder het water
zal worden. We zien hier hoe ingenieus en complex
de natuur in elkaar steekt.

BELEID

0,04%
Naast de CO2 die levende wezens uitstoten,
komt er eveneens CO2 vrij bij het verbranden
van brandstoffen en afval of bij het opbranden
van de natuurlijke vegetatie, zoals bv. bos en
heide. We verbranden nu wereldwijd massaal
fossiele brandstoffen. Raakt de zuurstof zo
niet snel uitgeput? Wat eenvoudig rekenwerk
stelt ons onmiddellijk gerust. De dampkring of
de aardatmosfeer bevat hoofdzakelijk stikstof
(78%) en zuurstof (21%). Het koolzuurgas of
de koolstofdioxide is slechts minimaal aanwezig,
ongeveer 0,04%. Ja, je leest het goed, het aandeel
CO2 in de lucht is minder dan de helft van één
tiende procent. En met die ruime voorraad aan
zuurstof kunnen we nog jaren brandjes blijven
stoken, toch?

KATS-JE-MIE, KATS-JE-WERE
De luchtlaag rondom de aarde is noodzakelijk om
het leven mogelijk te maken. Die dunne laag lucht
zwakt het zonlicht af en beschermt zo tegen de
energierijke straling van de zon. Het deel van de
aarde dat door de zon beschenen wordt, warmt
door die bescherming niet al te sterk op. Maar
een andere natuurkundige eigenschap speelt hier
eveneens een rol: ieder warm voorwerp straalt op
zijn beurt terug warmte uit. Het warm geworden
aardoppervlak gaat terug warmte uitstralen. Lang
geleden ontdekte men dat die uitgestraalde warmte
door de dampkring terug naar de aarde wordt
weerkaatst. Kaats je mij, kaats je terug. Blijkbaar
dient de atmosfeer als een soort warmtedeken.
Wetenschappelijk onderzoek bracht aan het licht dat

CO2, moerasgas (methaan) en
waterdamp verantwoordelijk
zijn voor het terugkaatsen van
warmte. Die gassen zorgen
dat de aarde warm gehouden
wordt. Men spreekt van
een serre- of broeikaseffect.
Wetenschappers becijferden dat
zonder die broeikasgassen, de
gemiddelde temperatuur ongeveer 18°C
onder nul zou zijn. Broeikasgassen, zoals
CO2, zijn dus levensnoodzakelijk.

1,2°C
Die kleine fractie aan broeikasgassen in de
dampkring is verantwoordelijk voor een comfortabel
klimaat. De hamvraag is nu hoeveel broeikasgassen
er in de atmosfeer aanwezig mogen zijn om een
leefbaar klimaat voor de mensheid te hebben. Sinds
de industriële revolutie is de hoeveelheid CO2 in
de atmosfeer met ongeveer de helft toegenomen.
Over een kleine 200 jaar genomen werd het zo
ongeveer gemiddeld 1,2°C warmer. Het geologisch
verleden van de Aarde (zie de eerste paragraaf )
leert ons dat we die temperatuurstijging beter onder
de 1,5°C houden. Begin de jaren ‘70 begon het bij
wetenschappers te dagen dat het opstoken van
de miljoenen jaren opgespaarde koolstof daarom
beter stopgezet zou worden. Bemerk dat die kleine
gemiddelde temperatuurstijgingen wel grote effecten
op het weer kunnen hebben. De regenbommen
in de Ardennen deze zomer zijn daar helaas een
treffende illustratie van.

↓

Een delegatie van
Natuurpunt op de
Klimaatmars
© Natuur.koepel
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BELEID

ONZE VERSLAVING
Jaar na jaar heeft onze samenleving zich geleidelijk
aan van het zwarte goud, alias de fossiele
brandstoffen, afhankelijk gemaakt. Een samenleving
zonder het verbruik van steenkool, olie en gas leek
ondenkbaar. We zijn met andere woorden verslaafd
geraakt aan het verbranden van koolstof. We
kunnen nog moeilijk zonder. En net zoals het voor
elke verslaving geldt, worden de gevolgen van de
verslaving ontkend en wordt het steeds moeilijker
om uit die greep los te raken. Van jaar tot jaar
levert de wetenschap een steeds overtuigender
bewijs (van zeker tot zeer zeker tot onmiskenbaar
zeker tot het kan niet meer zekerder zijn) dat het
aanhouden van die verslaving de mensheid in gevaar
brengt. Het beleid ontkent de verslaving niet langer,
maar reageert nog altijd met lood in de schoenen en
streelt ondertussen krampachtig het koolstofgoud in
hun zakken.

HOE KUNNEN WE AFKICKEN?
Enkel de macht van het getal kan die
struisvogelpolitiek doen keren. De deelname van
ieder zorgzaam mens aan klimaatmanifestaties
is daarom meer dan nodig. Iedere burger moet
het beleid blijven bevragen waarom dat lood
in hun schoenen blijft steken en waarom het
koolstofgoud gestreeld blijft worden. Politici, met
zitjes in raden van bestuur van bedrijven met
belangen in de fossiele brandstoffen, kunnen we
niet langer vertrouwen. Mensen met belangen in de
fossielebrandstoffennijverheid, mogen niet langer in
parlementaire stuurcommissies zitting nemen. Roep
vooral dat de CO2-emissiehandel moet worden
stopgezet. Dring erop aan dat meer geld naar
onderzoek gaat en dat producten een CO2-etiket
krijgen.

10
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↑ ↑ Spiraalgrafiek Gemiddelde Maandtemperatuur
↑ Klimaatmars in Brussel © Natuur.koepel
↗

CO2 logic Neutral label

BELEID

STADSGROEN VENNING
Studies hebben aangetoond dat voldoende groene ruimte binnen wandelafstand van groot belang is voor de
leefbaarheid in de stad, en de stadsvlucht van gezinnen met kinderen kan tegengaan. Oost Kortrijk is sterk
verstedelijkt, maar heeft een belangrijke troef: tussen de vernieuwde woonwijk en de stadsring ligt een 8 hectare
open ruimte. Het lenigt de hoge nood aan kwaliteitsvol wijkgroen in dit deel van de stad. De mogelijkheid om
binnen de stadsring nog een dergelijk kwaliteitsvol groenproject van ±8 hectare te realiseren is onbestaand.
Trouwens, niemand twijfelt aan de kwaliteit en het succes van het huidige project.

JAN DESMET

NATUURWAARDE VAN DE
VENNING
Op de biologische waarderingskaarten wordt de
Venning hoog gewaardeerd. Vooral de vochtige
zandgrond, het restant van de ‘zandberg’, een
landduin ontstaan in het Pleistoceen herbergt nog
een belangrijke natuurrijkdom. Grachten met een
centrale poel versterken het geheel. Via een rustig
wandelpad, afgelijnd met gemengde hagen, krijgt de
wandelaar een mooi zicht op de diverse functies
van de kleine landschapkamers zoals de hooilanden
(met rietorchis en gevlekte orchis), de volkstuintjes,
het speelveldje voor de wijk, de vlindertuin en het
kraakwilgenbosje.
De vele schitterend gedocumenteerde
waarnemingen in het gebied doen een mens
versteld staan van de grote variatie aan fauna en
flora. De laatste jaren telde men er 52 vogelsoorten
waaronder Cetti’s zanger, kleine karekiet, bonte
vliegenvanger, boomkruiper, grasmus, tuinfluiter
en goudhaantje. Van de 27 soorten dagvlinders zijn
het vooral de graslandsoorten die opvallen zoals
het icarusblauwtje, bruin blauwtje, hooibeestje,
groot dikkopje en het zwart sprietdikkopje. Niet
minder dan 38 soorten wilde bijen en wespen zijn er
gedetermineerd en dit heeft wellicht te maken met
de aanwezigheid van de meer zanderige ondergrond.
Veel van die solitaire bijensoorten nestelen immers
graag in dit soort grond.

HET BEGIN
Onder impuls van vzw De Poort, en met
medewerking van het bewonerscomité ‘Vaart’ en
Natuurpunt Kortrijk kon vanaf 1999 een bijzonder

groenproject tot ontwikkeling komen op grond dat
eigendom is van de stad Kortrijk, OCMW en de
NMBS. De stad Kortrijk reserveerde hier enkele
hectaren voor natuurontwikkeling, volkstuintjes
en recreatie. De Koning Boudewijnstichting en
het Aardgasnatuurfonds bekroonden het project
en investeerden er €36.595 in. Vanaf 2004, toen
het project afgewerkt werd, was er bijzonder veel
buitenlandse belangstelling voor het ecologischrecreatief-sociaal karakter. De ‘samentuin’ werd,
in het kader van een activeringstraject voor
kansarmen, een paar jaar geleden opgestart en die
levert voedsel voor het sociaal restaurant VORK
in Kortrijk. Maatwerkbedrijven onderhouden het
gebied: De Poort vzw, Constructief vzw en Waak
vzw. Vzw De Poort is een leerwerkplaats waar
kansarmen naar de reguliere arbeidsmarkt worden
geleid.

HET EINDE?
Het stadsgroen Venning is erin geslaagd om
ecologische, recreatieve en sociale doelstellingen
met elkaar te verzoenen, dat is de kracht en het
unieke karakter van het project. De geplande
werken voor het kanaal Bossuit-Kortrijk zullen dit
project vernielen en dat vinden wij onaanvaardbaar.
Niet vergeten dat net dit gebied vroeger werd
aangeduid als compensatie voor het verlies aan
open ruimte op LAR-Zuid. De Venning valt dus niet
meer te compenseren…
↗

De Venning is naast een biodiverse omgeving ook een ontmoetingsplaats

©Sarkis Bagramian

↑

De Venning

©Jan Desmet

↗↗

Hooiland met koekoeksbloemen → Rietorchissen
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BELEID

VERDUURZAMING VAN
ZUID-WEST-VLAANDEREN
IN DE LIFT
CHRISTOF GODDERIS

↑

Renovatiecoaches

© Alex Wyseur Leiedal
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Eind vorig jaar publiceerde de Intercommunale voor streekontwikkeling Leiedal haar Regionale Ruimtelijke
Energiestrategie voor Zuid-West-Vlaanderen, waarmee onze regio een concrete invulling geeft aan de
doelstellingen uit het burgemeestersconvenant waartoe onze steden en gemeenten zich verbonden. Tegen 2030
moet onze regio 40 % minder CO2 uitstoten en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Een CO2-reductie van 40% is
enkel haalbaar als er in eerste instantie minder energie verbruikt wordt. De regionale energiestrategie gaat uit van
een CO2-reductie van een kleine 10% door energiebesparingen. Alleen dan wordt het mogelijk om het resterende
energieverbruik met groene warmte (warmtepompen of warmtenetten) en hernieuwbare energie (zonne- of
windenergie) in te vullen.

Op het vlak van hernieuwbare energie liggen de
regionale ambities in lijn met die van Vlaanderen.
Dat vertaalt zich onder meer in een verdubbeling
van het aantal windturbines (15 extra) en vooral
een grotere inzet op PV-panelen op alle mogelijke
gebouwen of parkings. Zuid-West-Vlaanderen
heeft in ieder geval voldoende in handen om de
energietransitie te starten. Voor het potentieel
van restwarmte wordt vooral gekeken naar de
afvalverbrandingsoven van IMOG in Harelbeke:
45% van de restwarmte van de
afvalverbrandingsoven kan tegen 2030
gerecupereerd worden via een warmtenet van
ongeveer 27 km lang. Naast IMOG zijn er nog
potentiële warmtebronnen zoals restwarmte
bij bedrijven, riothermie, drinkwaterleidingen
en grondboringen. De verduurzaming van ons
energieverbruik zal tegelijk leiden tot een grotere
elektriciteitsvraag: ons wagenpark dat steeds
meer elektrisch rijdt in plaats van op fossiele
brandstoffen, warmtepompen die nog in aantal

zullen toenemen, warmtenetten die gevoed worden
met duurzame bronnen zoals zonnewarmte of
omgevingswarmte…
Ook dat wordt in de energiestrategie in rekening
gebracht. Zelfs met deze inspanningen zal de regio
zich de komende jaren ook moeten aanpassen
aan de veranderende klimaatomstandigheden.
Dat kan onder meer door (extra) ruimte te
voorzien voor water, voor natuur en bos en door
onze verharding terug te dringen. De uitdagingen
overstijgen vaak het lokale niveau en maken daarom
deel uit van een regionaal verhaal. Het spreekt dan
ook voor zich dat Leiedal, als coördinator van het
Burgemeestersconvenant, de steden en gemeenten
hierin zal ondersteunen.

BELEID

RENOVEREN VOOR HET KLIMAAT
Op één gebied boekte onze regio al resultaten: het
opkrikken van het energiepeil van ons verouderde
woningbestand, wat algemeen geldt als één van de
belangrijkste werven om de klimaatdoelstellingen
te halen. Vlaanderen heeft een van de oudste
gebouwenparken van Europa met 61 procent dat
dateert van vóór 1970.
Het energieverbruik van onze particuliere woningen
is voor één vierde van de totale CO2-uitstoot
verantwoordelijk. Ook in onze regio verliezen
onze verouderde woningen nog teveel warmte
langs daken, muren en ramen en moeten we dus
teveel stoken in de winter en teveel koelen in de
zomer. De reeks nieuwe klimaatmaatregelen die
de Vlaamse regering onlangs aangekondigde in de
aanloop naar COP26 in Glasgow schuift een beter
energiepeil voor onze woningen ook naar voren als
topprioriteit. Zo komt er een renovatieplicht vanaf
2023 voor energieverslindende woningen. Wie een
nieuwe woning aankoopt met een energielabel E of
F moet binnen de vijf jaar een label D halen. Het
einddoel 2050 is dat alle woningen een label A halen.
Hiervoor moeten jaarlijks zelfs 95.000 woningen
gerenoveerd worden om aan het gewenste peil A te
geraken. Het lijkt er dus steeds meer op dat we niet
zullen ontsnappen aan het klimaatbestendiger maken
van onze woning. En met de stijgende energieprijzen
is het zelfs een slimme keuze. Maar hoe weet je nu
welke werken zich eerst opdringen en hoe je er best
aan begint? Welke duurzame keuzes maak je voor de
toekomst?

RENOVATIECOACHES HELPEN
DE BEVOLKING ENERGIE EN HUN
PORTEMONNEE SPAREN
Leiedal anticipeerde op de evolutie door in 2017
al te starten met haar dienst ‘De RenovatieCoach’
binnen het partnerschap Energiehuis-Warmer
Wonen dat alle woon- en energie actoren uit
de regio onder één dak brengt om samen de
energetische renovatiegraad in onze regio te
versnellen met aandacht voor kwetsbare groepen.
Het idee is dat mensen sneller geneigd zullen zijn
energiezuinige werken uit te voeren wanneer
iemand, een coach, hen bij de hand neemt met
onafhankelijk advies.
Huishoudens met renovatieplannen die aankloppen
bij de RenovatieCoach van Leiedal krijgen een
gratis eerste huisbezoek door de coach. Hij of zij
zal samen met de eigenaar het huis doorlopen,
opmetingen doen en luisteren naar de wensen.
Nadien krijgt de eigenaar een rapport met
aanbevelingen met een volgorde van de werken die
best uitgevoerd worden volgens zijn/haar budget
en concrete situatie, wat de energiebesparing is en
een kostenraming. Een begeleidingstraject van A
tot Z met opvragen van offertes en opvolgen van
de werken is mogelijk, maar ook voor advies bij
kleine, gefaseerde werken zoals het voorzien van
een nieuw verwarmingssysteem of het vervangen
van het schrijnwerk, of voor advies bij aankoop van
een woning kan u terecht bij de RenovatieCoach.
Anno 2021 telt dit team al zes coaches met steun
van het ELENA-programma van de Europese
Investeringsbank, onder het project SUPRA.

INFOAVOND: ‘ZORGELOOS RENOVEREN MET DE RENOVATIECOACH
VOOR NATUURPUNT- EN VELTLEDEN’
MAANDAG
07 / 02 / 2022
19U30
Praktisch:
5Online webinar
via Microsoft Teams
(link wordt bezorgd na inschrijving)

Op 7 februari 2022 zal de RenovatieCoach een
webinar geven om de dienst en de mogelijkheden
voor te stellen. Bent u van plan te renoveren,
een huis aan te kopen, of heeft u een specifieke
vraag rond verbouwen of energie? U krijgt
er de kans je vragen te stellen en je
in te schrijven voor een gratis eerste
huisbezoek.
Contact:
www.warmerwonen.be
Tel: 056 24 16 19
energiehuis@warmerwonen.be
Inschrijven via:
www.natuurkoepel.be/renovatiecoach

Wie meer wil weten over de regionale ruimtelijke energiestrategie,
kan de folder en de brochure op www.leiedal.be/ruimtelijkeenergiestrategie nog eens nalezen.

Houten speelgoed
.

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

BETONSLIERTEN OP HET
PLATTELAND
In een aantal Zuid-West-Vlaamse gemeenten is het tegenwoordig “good practice” gelijk welke trage weg
renovatie te bezegelen met een laag beton. Het grijs van de straten strekt zich onverminderd verder uit op
den boerenbuiten. Precies een kuip cement die overloopt met grijze strepen op de zijkant. De bekendste
uitvoeringsalternatieven naar de vorm zijn enkelvoudige stroken en dubbele stroken of tweesporenbeton. Naar
inhoud hebben we het dan meestal over beton. Asfalt wordt aangewend voor bredere prestigeprojecten als
spoorwegbermen e.d., met grensoverschrijdende allure en een ronkende naam zoals Eurovelo of Guldensporenpad.
Motieven pro verharding zijn even talrijk als sterren
aan de hemel. “Hoe moeten we de mensen anders
op de fiets krijgen?”, verzuchtte onlangs een lokale
politieker, “iedereen rijdt met een elektrische fiets en
dat gaat niet zonder verharding.” “De trage wegen
in beton zijn gemaakt voor fietsers”,
aldus een zondagmorgenwielertoerist.
Inderdaad, een klein aantal onder
hen verwensen grondig elke andere
mede-recreant. Een vogelkijker (!)
nota bene: “Op semi-verharding
rijden maakt een knisperend geluid
en dan hoor je geen enkele vogel
meer zingen”, zowat het beste staaltje
Machiavellisme dat ik ooit gehoord
heb. “Er is toch geen effect op de
grondwaterspiegel en gemakkelijk
in onderhoud”, hoorde ik een
omgevingsambtenaar nog eens
uit de doeken doen.

En verder zijn er de eeuwige discussiepunten:
Prijs? Vergelijkbaar. Duurzaamheid? Onverhard is
duurzamer. Beton breekt onder het gewicht van het
occasionele landbouwtransport en herstelt zichzelf
niet. Een mens geraakt er niet uit. In een zaal van
100 personen kom je op 50 %
voor en 50 % tegen. Het
Vademecum Paden en
Verhardingen van het
Agentschap voor natuur en Bos
(D/2010/3241/330) stelt dat
verhardingen landschappelijk
problematisch zijn in een
natuurlijke leefomgeving door hun
strak uiterlijk, gebiedsvreemde
materialen en water/lichtondoorlatendheid. Ze worden
eigenlijk enkel gedoogd bij zeer
intensief gebruik. Ook hier wordt
gewezen op het gevaar van
toenemende fietssnelheden naar
wandelaars, etc.

“Wie zich
verplaatst
langs verharde
wegen maakt
deel uit van
het verkeer,
op een
onverharde
weg ben je
deel van het
landschap!”

Je moet al van goede komaf zijn
om een motief te vinden tégen
verharding. Zo is er bijvoorbeeld de
ecologische verbinding die een onof semiverharde trage weg maakt,
een biocorridor langswaar planten
en dieren zich kunnen verplaatsen. Beton snijdt
het bodemprofiel doormidden met langs beide
zijden verstoring en aanrijking. Dit resulteert in een
explosie van enkele ruigtekruiden en plasvorming.
Bramen reiken met hun stengels amechtig naar de
overzijde. Zeer interessant gegeven voor dunne
fietsbandjes trouwens. In vriestijden zal ijsvorming
beperkt blijven op semi-verharding, wat het direct
een veiliger gegeven maakt. Alle weggebruikers
vinden er hun plaats: ook fietsers, zij het iets trager,
want ook met een pedelec hoef je niet per se
steeds de maximum snelheid te rijden. Joggers lopen
niet graag op een verharding: te weinig demping.
Waarom legt men Finse pistes aan?

Fietssnelwegen zijn kleinere
uitgaven geworden van klassieke
snelwegen, met e-bikes die
prestatiegewijs op mini-motootjes
gelijken. Het zijn verlengstukken van ons geijkte
wegenpatroon. We ervaren geen verschil als we
erop wandelen of fietsen. Hierdoor wordt de
landschaps- en natuurbeleving minder. We worden
supergewoon aan het uitzicht. Een vierkante
meter meer of minder maken niet meer uit. Het is
gemakkelijk, we zakken er niet in weg, we maken
onze schoenen niet meer vuil.

DIRK LIBBRECHT

↓

Gebetonneerde trage weg
- Avelgem tussen Bos- en
Waffelstraat
© Dirk Libbrecht

Toch voelen veel natuurliefhebbers en wandelaars
zich onbewust ongemakkelijk op betonnen linten
‘dwars deur de stìkken’, spijts het zogenaamde
comfort. Er mankeert iets, maar wat precies?
Hoe verwoordde de grondlegger van de Grote
Routepaden het ooit?
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GROOT HANDBOEK GENEESKRACHTIGE PLANTEN
door Dr. Geert Verhelst
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Standaardwerk over fytotherapie

Met meer dan 200 uitgebreide monografieën van kruiden
en 200 beknopte kruidenfiches van nuttige planten
Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s
Met een uitgebreid repertorium

Dr. Geert Verhelst

• Het Nederlandstalige standaardwerk voor fytotherapie, dat nu aan zijn
10de druk toe is
• Met een grondige inleiding over inhoudsstoffen, werking en bereidingswijzen
• Bevat, met zijn 719 pagina’s, 203 uitgebreide monografieën van geneeskrachtige kruiden, gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur
• Bevat 200 compactere kruidenfiches van minder gekende kruiden, van
kruiden die in de vergetelheid zijn geraakt en van “gevaarlijke” kruiden, die
met de nodige omzichtigheid moeten gebruikt worden.

10e DRUK

• Met een zeer uitgebreid repertorium
• Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s

Dr. Geert Verhelst

VP €155,00 - ISBN: 9789080778467 - Uitgever: BV Mannavita
Verkrijgbaar in elke bio- & natuurwinkel of op bestelling bij uw boekhandel

Avelgem | Beveren-Leie | Menen Markt
Menen Molen | Kortrijk | Wevelgem | Zwevegem

Contacteer
info@natuurkoepel.be
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Maak het groener!

↓

Enkele Natuurpunters

aan de slag om het plant-

Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw in samenwerking met
de Provincie West-Vlaanderen en je gemeentebestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen plantgoed aan
te planten. Want (fruit)bomen, struiken en klimplanten zijn niet enkel mooi om naar te kijken. Ze zijn een thuis
voor heel wat vogels, insecten en zoogdieren. Zij vluchten erin weg bij gevaar, maken er een nestje en vinden er
voedsel. Wist je trouwens dat de totale oppervlakte aan privétuinen in Vlaanderen (9%) een pak groter is dan alle
natuurgebieden (3%) samen? Door de natuur in je tuin te helpen, kan je dus een groot verschil maken.

goed uit te sorteren, samen
te binden en te verdelen.
Dankjewel voor al jullie hulp!
Ook willen we graag het PTI
van Kortrijk bedanken voor
het samenstellen van de
pakketjes.

Ook dit jaar verkocht Natuur.koepel vzw opnieuw (fruit)bomen,
struiken, kleinfruit en klimplanten, en met succes! Er kwamen meer
dan 100 bestellingen binnen, goed voor maar liefst 5617 planten
en bomen in totaal. De opbrengst van de actie gaat integraal naar
de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving.
Dubbele winst voor de natuur dus!

Hoe maak je nu
van je tuin 		

een groene, gezonde plek?

Tips voor eeUnIN
GEZONDE T
VOL LEVEN
Plant bomen,
struiken of
klimplanten voor
een natuurlijke
airco

Ga voor meer
kleur in je gazon en
laat bloemetjes toe

Verwelkom
nieuwe vrienden
en hang nestkasten
en bijenhotels

Leg een (mini)
vijver aan en zorg
voor een paradijs
voor de dieren

Kies voor een
natuurlijke
omheining en
help de egel

Plant een
bessenstruik en
snoep van je eigen
tuin

Kies voor een
waterdoorlatend
pad en vermijd
wateroverlast

Tel de soorten in
je tuin en help de
wetenschap

Wil je graag meer lezen hierover?
Vraag dan je gratis tuingids aan via:

Wees lekker lui
en laat de bladeren
liggen

Plant minstens 15
bloeiende planten
en maak de bij
blij

www.natuurpunt.be/pagina/maak-van-je-tuin-een-natuurgebied
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De specialist in
centrale verwarming met pellets

Nieuw!
ZeroFlame
technologie
› Zuivere verbranding
› Fijnstofemissies
nauwelijks meetbaar
Meer informatie:
www.okofen.be | info@okofen.be | +32 (0)56 72 36 30

PELLETKACHEL

RIKA CONNECT

THE BEST
THING ABOUT
ADVENTURES IS
COMING HOME.
rika.be
Importeur: Stroomop.be
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Winterwarm

“ Ik ben benieuwd wat sneeuwpoppen doen als ’t warmer wordt”. Als we Olaf uit Frozen mogen geloven, dan gaan
ze gezellig terrasjes doen. Wij weten natuurlijk beter!

Klimaat in het kort
Worden onze winters nu warmer of niet? En zullen
we een sneeuwpop enkel nog kennen uit verhalen
van onze ouders? Helemaal uitgestorven zal die
nog niet meteen zijn. Maar dat het klimaat op aarde
beetje per beetje opwarmt, dat weten jullie vast al.

kan dat dan? Door vaker te kiezen voor wind- of
zonne-energie, of bijvoorbeeld elektrische auto's.
Het wordt wel een pittige uitdaging: tegen 2050 zou
de uitstoot tot 70% minder moeten kunnen.

JOKE LIBBRECHT

De opwarming van de aarde zorgt niet elk jaar voor
warmere winters, maar wel voor meer extremen in
het weer. Plots heel felle regenval, of onverwachte
sneeuwbuien. Het weer wordt steeds moeilijker te
voorspellen.

Dit komt vooral door het wereldwijde gebruik van
'fossiele' brandstoffen, die zorgen voor de uitstoot
van broeikasgassen. Heu? Stoken we dan met T-rexschedels? Nee hoor, 'fossiel' wil zeggen dat we die
brandstoffen niet kunnen vernieuwen
(bv. aardolie, steenkool, aardgas). Op een bepaald
moment zullen ze dus op zijn. Heel wat landen
zullen de komende jaren hun best doen om de
hoeveelheid broeikasgassen die ze in de lucht
pompen, te verminderen.

Om jullie winterkennis (én jullie hersencelletjes)
alvast niet te laten wegsmelten, en om jullie te
kunnen bezighouden mochten we ingesneeuwd
raken: wat brain training!

Minder broeikasgassen = minder snelle opwarming
van de aarde = minder klimaatverandering. Hoe

Kruiswoord
raadsel
Laat die hersencelletjes maar kraken, net zoals de eerste
stappen in een pak vers gevallen sneeuw!
Horizontaal
sport in de sneeuw winterse neerslag
kledingstukken voor je hand
houten vervoersmiddel
warme cacaodrank
Verticaal
langzaam bewegende massa van ijs traditioneel gerecht
tukje tot de lente sport op ijs wat sneeuwpoppen
		
écht doen in de zomer geen licht
		 gezellig gevoel

Oplossing
b

c

d

e

f

g

h

i

j
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Waterval
(Hoge Venen)

FOTOGRAAF IN BEELD

Patrick Vanlerberghe

De microbe voor fotografie heeft Patrick pas een
tiental jaar geleden te pakken gekregen door enkele
opleidingen en workshops te volgen bij bekende
fotografen. Reizen naar de Rocky Mountains en
Namibië met o.a. Bart Heirweg en Jeffrey Vandaele
gaven hem een “once in a life-time” gevoel. Omdat
hij pas op latere leeftijd met een computer begon te
werken, was beeldverwerking bij de fotografie niet zo
evident. Gedrevenheid en passie maken veel goed.
Het liefst fotografeert hij buiten, allround, alleen of
samen met collega’s, de natuur in, genietend van geur,
kleur en geluiden. Graag sluit hij aan bij wandelingen
met fauna- en florakenners waardoor hij heeft leren
kijken en zien. Een mooi landschap, prachtige wolken,
dieren, insecten, vogels, bomen en planten, nevel,
stilte en ochtendgloren zijn met een camera in de
hand veel intenser. Van het moment genieten en dan
dit gevoel proberen vast te leggen met beeld, dat is
de betrachting. Een fototoestel heeft hij steeds bij
de hand, je komt altijd wel iets tegen. Toeval bestaat
en verrassing kan fascinerend zijn. Samenwerken en
ervaringen delen met fotografiecollega’s maakt het een
boeiende en never-ending inspirerende bezigheid.

Zonsopkomst tussen het riet
(Ijzermonding Nieuwpoort)

Dorp in de mist
(Viconia putten Stuivekenskerke)

Grutto
(Uitkerkse polders De Haan)

W I L D VA N N AT U U R

ERIK COOMAN

LEVENDE NATUUR ÉN
LEEFBARE LANDBOUW
Wishful thinking, utopie, het water is veel te diep. Hoeveel beeldspraak kun je verzinnen om de kansen op
samenwerking tussen natuur en landbouw te omschrijven. En toch, er beweegt een en ander. Op het terrein
vinden beide sectoren – zij het met enige koudwatervrees – elkaar in zinvolle initiatieven. Wetenschappers, ook in
Vlaanderen, laten zich almaar meer horen.
de landbouw herstellen. Het vervangt pesticiden
en zware machines door variatie aan gewassen
en teeltwissel, herstel van biodiversiteit,
organische meststoffen, lichtere machines en meer
werkkrachten. De veestapel is in balans met de
lokale behoefte aan mest en het lokale aanbod aan
veevoeder. Voor we zover raken, moet de veestapel
drastisch naar beneden. Agro-ecologisch boeren wil
echter helemaal niet naar het verleden terug, maar
steunt op kennis en samenwerking met de natuur.

HERKAUWEN IS COOL

AGRO-ECOLOGISCH BOEREN
↑

Bioboerderij Goed ter Heule

in Lauwe
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Natuurfocus (2021, nr. 3, p. 117-126) bracht een
uitgebreid, goed gedocumenteerd artikel rond dit
thema. Het is van de hand van Myriam Dumortier,
prof aan de universiteit Gent. Haar uitgangspunt
is dat de industriële landbouw desastreus is voor
biodiversiteit, milieu, klimaat en voor de boeren
zelf. Wat geproduceerd wordt, is grotendeels
voor de export, en dat levert ons een aardige cent
handelsoverschot op. De verleiding blijft lonken
om verder te vergroten. Maar de draagkracht is al
ver overschreden. Neem nu de boer. Hij ontvangt
hetzelfde bedrag voor graan, melk en slachtvarken
als dertig jaar geleden. Ondertussen verdubbelde het
brutoloon van werknemers. Om het dalend inkomen
te compenseren, wordt de boer voorgespiegeld
dat hij moet uitbreiden (schaalvergroting) en
specialiseren. Dat betekent meer investeren,
meer lenen. Soms moet hij zijn grond en boerderij
uit handen geven en werken in dienst van de
kredietverlener. Voor velen tot over de limiet van hun
mentale en lichamelijke gezondheid.
Agro-ecologisch boeren wil de ecosystemen in

Een agro-ecologisch voedselsysteem kan de wereld
voeden en tegelijk de negatieve impact drastisch
beperken. De productiviteit is wat lager, en dat
komt door de hersteltijd die nodig is na vijftig jaar
industriële landbouw. Denk maar aan het diepe
ploegen, het veelvuldig toedienen van kunstmest
en pesticiden, zo nefast voor het bodemleven.
Dé voorwaarde voor voldoende voedsel is een
drastische beperking van vleesconsumptie. Let
wel: geen stopzetting van vleesconsumptie. Dierlijk
eiwit hoeft niet uit onze voeding te verdwijnen.
Herkauwers produceren voedsel door begrazing: zij
zetten planten die voor ons onverteerbaar zijn om
in voedzame dierlijke eiwitten. Tegelijk realiseren
ze ook natuurdoelen in onze natuurgebieden. Zij
nemen de ecologische rol over van de grote grazers
die 40.000 jaar geleden uit onze streken verdwenen.
Het vee met gras voeden, en liefst kruidenrijk
gras, is gezonder voor dier, mens en planeet. De
internationale handel in veevoeder (soja) daarentegen
is een bijzonder pervers systeem dat zo snel mogelijk
moet afgebouwd worden.

HET EEN KAN NIET ZONDER
HET ANDER
Agro-ecologisch boeren bevordert de biodiversiteit,
maar is geen mirakeloplossing voor bedreigde
soorten. Daarvoor zijn meer beschermde gebieden
nodig. De industriële landbouw lonkt met de
mogelijkheid dat ze ruimte zou vrijmaken voor
meer natuur, als de productiviteit nog meer kan

W I L D VA N N AT U U R

opgedreven worden. Dat is zeker in ons deel van de
wereld een bedenkelijke optie: de marge voor meer
productiviteit is al marginaal, en zelfs als het al zo
zou zijn, dan nog zouden landbouwers niet zomaar
geneigd zijn dit vrijgekomen land aan de natuur over
te dragen. Agro-ecologisch boeren is hier zeker
te verkiezen: het vergemakkelijkt de migratie van
soorten tussen beschermde gebieden en heeft zelf
minder negatieve effecten op beschermde gebieden.
Boeren en natuurbeschermers moeten ook de
krachten bundelen om de verstedelijking tegen te
gaan, alsook het oneigenlijk gebruik van agrarisch
gebied (de zogenaamde residentialisering) en in te
zetten op ontharding. Dit biedt mogelijk meer uitzicht
op teruggave van marginale landbouwgrond naar
natuur.
Het moet dus mogelijk zijn de wereld van voedsel
te voorzien, de biodiversiteit te vrijwaren en boeren
een goed leven te bezorgen. Voorwaarde is dat de
consumptie van dierlijke eiwitten en het enorme
voedselverlies en de voedselverspilling (grove
schatting van 30%) drastisch naar beneden gaan.
Agro-ecologisch boeren is nog in volle ontwikkeling,
en heeft meer steun nodig van de wetenschap,
onderwijs en voorlichtingscampagnes (stonden
de voorbije decennia vooral ten dienste van de
industriële landbouw). Landbouw en biodiversiteit
kunnen elkaar versterken, en met een agroecologisch voedselsysteem is er hoop dat we uit het
diepe dal van de biodiversiteitscrisis geraken.

NATUURPUNTCAMPAGNE
Een van de doelstellingen van de Europese Green
Deal is het stoppen van het verlies aan biodiversiteit
in landbouwgebied. Hoe dat moet gebeuren, schuift
Europa gladjes door naar de lidstaten. Toch heeft onze
Vlaamse regering hiermee een krachtige hefboom in
handen. Ze kan eindelijk kiezen voor een écht groener
platteland en niet langer voor business as usual.
Vlaanderen kan jaarlijks 250 miljoen euro rechtstreeks
inkomenssteun verlenen aan landbouwers. Daartoe
moeten voorwaarden worden vervuld: het behalen
van water- en bodemkwaliteit, het beschermen van
graslanden en kleine landschapselementen. Helaas,
driewerf helaas, zijn die voorwaarden te vaag en niet
te handhaven. Zo boert de biodiversiteit, ondanks de
subsidiëring, verder sterk achteruit.

↓Door zware machines
dichtgereden akkers zorgen
voor water ondoorlatende
gronden

EERLIJKE VOEDING VOOR
IEDEREEN
In een interview met het Triodos bank magazine gaat
Dumortier daar nog verder op in. Zij roept op om
het biodiversiteitsverlies en de klimaatopwarming
niet verder te laten escaleren. De sleutel zit bij ons
voedsel. Wij moeten ons, volgens de seizoenen,
lokaal én biologisch voeden. Én, zoals al gezegd
minder vlees, vis en zuivel eten. De positieve
impact op de planeet zal aanzienlijk zijn. De
industrie die goedkope voeding voortbrengt gaat
ten koste van de samenleving onder vorm van
vervuiling, mestproblematiek, schadelijke stoffen
en biodiversiteitsverlies en klimaatopwarming.
Als je die kost in rekening zou brengen… Daar
staat dan biologisch voedsel tegenover, wat meer
kost om te produceren, precies omdat het zorg
draagt voor de planeet. Het is dus niet fair om
te stellen dat biologisch voedsel duurder is. Er
moet op alle niveaus (mondiaal, lokaal) en privépubliek worden samengewerkt. Het doel is: eerlijke
voeding voor iedereen. Ze pleit voor een bewuste
levenswijze, voor een uitstap uit de ratrace van de
commercie en de consumptie, voor een herstel van
onze band met de natuur en met elkaar, zoals in
stadlandbouwprojecten.

Met zijn campagne wil Natuurpunt druk op de
Vlaamse ketel zetten:
- Koppel de inkomenssteun aan degelijke
		 en controleerbare voorwaarden voor
		 natuur en milieu.
- Reserveer een kwart van de subsidies
		 (60 miljoen) voor “ecoregelingen”,
		 waarbij landbouwers die méér dan het
		 minimum willen doen eerlijk vergoed worden
		 voor méér hagen, akkerranden, bloemrijke
		 weiden en wilde hoekjes. Met dat geld
		 kunnen landbouwers het platteland
		 opnieuw laten bruisen. Om je er iets bij
		 voor te stellen:
		 gemiddeld zou een Vlaamse gemeente er
		 60 km natuurlijke stroken
		 (hagen en houtkanten, akkerranden) en
		 160 voetbalvelden levende natuur bijkrijgen.
- Betrek de landbouwers volwaardig in een
		 herstelplan voor ons platteland.
Je kunt er nog wat meer over vernemen via
www.levendland.be ↓
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“BOER ZOEKT NATUUR,
NATUUR ZOEKT BOER”

Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Natuurpunt en
minister Zuhal Demir gaan samenwerken om het
wederzijds begrip tussen landbouw en natuur te
verbeteren. Ze gaan de contacten intensiveren en op
het terrein samen acties realiseren. Er moet eerst een
en ander grondig doorgepraat worden zodat duidelijk
wordt waarom er op de ene plaats spanningen
optreden en elders wel open kan gedialogeerd
en samengewerkt worden. Enkele beproefde

methodieken worden ingezet: bootcamps (intensieve
onderdompeling in elkaars wereld, met moderator)
en job switches (een dag lang meedraaien in de
activiteiten van een natuurbeschermer of in de
boerenstiel. Zelfs “boerenlandgames” staan op het
programma. Naast al dat ludieks willen ABS en
Natuurpunt ook effectief terreinacties realiseren.
Er komen evaluaties van de acties en hopelijk
relevante aanbevelingen voor het beleid. Die laatste
ondersteunt het project financieel.

Natuurpunt kiest voor positieve projecten.
Natuurpunt werkt in Vlaanderen met bijna 1000 landbouwers samen voor beheer
van natuurgebieden, en dit in goede verstandhouding. Wij zijn voor samenwerking
en niet voor confrontatie. In onze streek is echter een inhaalbeweging nodig
met meer natuur, aanleg van nieuw bos en klimaatadaptatie projecten. De
Leievallei staat daarin centraal als buffer bij waterschaarste en wateroverlast.
Voor het Rivierherstelplan en de natuur die moet hersteld worden langs de
Leievallei in West-Vlaanderen gaat het integraal om gronden met de bestemming
Natuurgebied. Door de realisatie van het Rivierherstel Leie zal er in Zuid-WestVlaanderen geen enkele extra hectare natuurgebied zijn bijgekomen, alleen wordt
de originele bestemming van natuur gerealiseerd. De 500 ha natuurherstel zal
bovendien gerealiseerd worden in projecten langs het hele Leietraject in Oost- en
West-Vlaanderen en niet alleen in onze streek. Wij zijn overtuigd dat de realisatie
van méér groen en bos in Zuid-West-Vlaanderen ten voordele is van alle
inwoners. Wij steunen daarom voluit de besturen die hier werk willen van maken.
Namens de raad van bestuur van Natuur.koepel vzw
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OP GAVEROFFENSIEF
We hebben het al aangekondigd: De Natuurfotografiewerkgroep (NFW) stelt zich in 2022 scherp op De Gavers
en helpt mee om het project “2000soortenjaar@DeGavers” gestalte te geven. Zondag 24 oktober jl. werd in dat
kader reeds een eerste foto-uitstap georganiseerd.
Een grote en enthousiaste groep fotografen
verzamelde al voor dag en dauw aan de
Koutermolen. Een deel van de groep trok o.l.v.
Siegfried Desmet en Dirk Vergote door het donkere
bos om vervolgens op een geschikte open plek
het fototoestel en statief op te stellen om de
zonsopkomst in beeld te brengen. Een kleinere
groep van een zevental personen werd door Anne
Braet begeleid naar de aanlegsteiger want daar
wachtte natuurfotograaf Tom Linster hen op voor
de eerste van de drie voorziene rondvaarten met
de fluisterboot op het gavermeer. Deze eerste
groep had dus het voorrecht om te midden van de
grote plas te mogen aanschouwen hoe het feeërieke
gouden licht beetje bij beetje de omliggende
natuurpracht onthulde. Een uniek schouwspel
met stilte, kleur en sfeer als hoofdacteurs. Ook de
deelnemers aan de daaropvolgende rondvaarten
lieten zich lovend uit over de nieuwe ervaring. Je
krijgt niet elke dag de kans om zo teder over het
water te schuiven en vanuit een totaal andere
ooghoek het natuurdomein te bewonderen, met
bovenop een traktaat van eerste gekwetter van
echte vroege vogels. Kortom, een activiteit die zeker
navolging zal krijgen. Er was onmiddellijk grote vraag
om de fluisterboot opnieuw in te leggen. De lente
biedt allicht een nieuwe opportuniteit.
Ondertussen bleef men op vaste grond ook actief.
Na de zonsopgang was er volop gelegenheid om de
herfstsfeer in beeld te brengen. De zonneharpen
tussen de bomen door, de kleurende bomen en
bebladerde dreven, enkele paddenstoelen, maar op
dat moment eigenlijk net iets te weinig. Ter hoogte

van de trekkershutjes had een groepje wel geluk. Op
enkele dikke takken van het gestapelde brandhout
hadden zich kleine paddenstoeltjes genesteld,
soms heel decoratief omzoomd door mos. Met de
tak bovenop de stapel is het veel comfortabeler
werken. Het spaart niet alleen je oude pijnlijke
kniegewrichten maar biedt ook het voordeel dat je
schuin naar boven kan fotograferen waardoor je de
mooie ribbetjes onderaan de paddenstoelenhoed
mee in beeld kan brengen. Ook het invallende
tegenlicht doorheen de bomenkruinen kan dan
benut worden om sfeervolle ringen op de wazige
achtergrond te toveren.
Kortom, het eerste “gaveroffensief ” van het
NFW was geslaagd. Op naar de volgende. En die
staan al op het programma voor volgend jaar. Het
is immers de bedoeling om op het slotevenement
van “2000soortenjaar@DeGavers” het
natuurschoon over elk seizoen te etaleren. Hierna
zullen we weer volop de aandacht schenken aan
andere natuurgebieden in de provincie. NFW
wil niet alleen mooie natuurfoto’s maken, maar
ook de leden kennis laten maken met de diverse
gebieden in het omliggende en aan de hand van
fotogenieke beelden het natuurbehoud in ZuidWest-Vlaanderen stimuleren. Eind november
was er trouwens ook een dauwtrip in Bergelen
(Gullegem). Bij het ter perse gaan van deze
Klimop moest deze foto-uitstap nog plaatsvinden.
Het concept klonk in elk geval veelbelovend
en we zijn ervan overtuigd dat ook deze
workshop door de liefhebbers van landschaps- en
herfstfotografie werd gesmaakt.

DIRK VERGOTE

PROGRAMMA 2022
06/02

Wintertaferelen in de
Gavers Harelbeke

24/04

Lentebloei in de
Gavers Harelbeke

03/07

Zomerweelde in de
Gavers Harelbeke

28/08

Deelname aan
slotevenement 2000
soorten jaar in de Gavers
(vertoning klankbeeldreeks
en fototentoonstelling)

30/10

Herfstwandeling in 't Veld
Ardooie met workshop
paddenstoelenfotografie
↓

Fluisterboot Gavers

© Dirk Vergote

25•

Z O O G D I E R E N W E R KG R O E P

MUIZENMAANDEN
Oktober is een maand waar we als fan van de zoogdieren naar uitkijken, want dan mogen we weer eens muizen
vangen voor zoogdierenonderzoek, althans dat zeggen de richtlijnen. In deze periode deden we vier vangbeurten.
Daarbovenop organiseerden we een cursus muizenissen. Dus er werd gevangen en braakballen geplozen. Wij
hadden een hele hoop braakballen gekregen van ransuilen uit een gebiedje langs de Leie (Noordkaai) in Menen.
Na het uitpluizen konden we aan conservator Pierre Vanooteghem een mooie lijst doorgeven van 5 soorten.

BRECHT DEMASIÈRES

→↓

Cursus muizenissen

© Brecht Demasieres

21x aardmuis
4x veldmuis
29x ondergrondse
woelmuis
2x bruine rat
8x bosmuis
↑

Na het uitpluizen konden

we aan conservator Pierre
Vanooteghem een mooie lijst
doorgeven van 5 soorten
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Op de cursus in het Bergelen Domein deden we
2 vroege rondes en vingen we zes bosmuizen. We
deden ook een poging om eens waterspitsmuis te
vangen in Le Vivier in Escanaffles met NP Avelgem.
Deze opzet is niet geslaagd maar we hebben wel
veel bosmuizen gevangen en daarbovenop nog
enkele dwergmuizen.
De vangnacht in de Gavers was vooral in thema
van het 2000 soortenjaar. Wij hebben de teller
niet zwaar kunnen doen oplopen zoals andere
werkgroepen dat doen, maar met de vondst van
een dwergspitsmuis werd wel een nieuwe soort

toegevoegd aan de lijst voor de “villaplasjes”.
Overigens was het van 2017 geleden dat deze
soort nog gezien werd in de regio ( door Mario
Desloovere in natuurtuin Desloovere). We weten
niet of de dwergspitsmuis het goed of slecht doet in
onze streek omdat er nog te weinig onderzoek naar
is. Wat we wel weten is dat ze kleine ruigtes nodig
hebben en dat ze foerageren tussen de gevallen
bladeren naar allerlei insecten. In een ecologische
tuin kunnen ze dus perfect leven.
Ons jaarlijks muizen meetnet in ‘t Schrijverke in
Marke gaf ons een mooi zicht op de bosmuizen en
huisspitsmuizen. Altijd leuk om deze nog eens in je
vinger te laten bijten... We vingen ook een jonge
eikelmuis. Niet onverwacht, maar wel laat op het
jaar en actief ondanks een koude nacht.
In oktober mocht ik voor mijn job ook nog de
laatste hooilanden gaan verschralen (lees: maaien
en afvoeren van het maaisel) en zo vind je ook heel
wat leuke dingen. Laatst hebben we een stukje
gemaaid in Bavikhove. Een onopvallend stukje van
de gemeente. Bleek dat de hele oever vol zat met
zomernestjes van dwergmuis. In zo’n geval laten
we voldoende stukjes vegetatie lang staan zodat de
soort zeker de winter kan doorbrengen. Naast twee
dwergmuizen kon ik daar ook nog een aardmuis met
de hand vangen. Voor mijn medewerkers altijd een
plezier om me te zien klungelen in een nat hooiland
om een muis te pakken, maar elke waarneming telt!

Z O O G D I E R E N W E R KG R O E P

DWERGMUIS IN KAART
Een keertje verdiepen in een soort geeft veel
voldoening. Ik heb de dwergmuizen wat bestudeerd
en vervolgens beginnen zoeken. Resultaat was dat
we van een bijna volledig lege zone op de kaarten
van waarnemingen.be plots twaalf locaties hebben
waar met zekerheid dwergmuis kolonies leven.
Waarschijnlijk zijn er nog veel meer, maar je moet
ze natuurlijk vinden en bevestigen. De helft van
de locaties kon ik zelf in kaart brengen over een
periode van 3 jaar. De andere helft gebeurde door
meldingen en enthousiastelingen die hun steentje
bijdragen met het gebruik van waarnemingen.be.
We kunnen er dus van uit gaan dat de soort blijft
bestaan, maar gewoon goed onder de radar blijft.

EXTRA: SLIJMRUBRIEK
ZONDER HAAST!
Naast zoogdieren, is het ook leuk om je te verdiepen
in “landslakken”. Deze zijn iets trager en kan je op het
gemak onderzoeken zonder gebeten te worden. We
richten hiervoor geen nieuwe werkgroep op, maar
mensen mogen altijd mee zoeken. Er zijn in de Benelux
95 soorten. Een mooi deel daarvan zou moeten
voorkomen in onze streek, maar is ook te weinig
onderzocht. Zo kan je makkelijk op de gekste plaatsen
tot 17 soorten vinden. Een nieuwe uitdaging voor jullie?

↑

Nestbal dwergmuis

↖↖

Dwergmuis
Bavikhove

© Brecht Demasières

↖ Genaveld tonnetje
gevonden op het
stadskerkhof in
kortrijk
© Pete Hillman

←

kaart dwergmuis

←

Opgeteld 545

maximum individuen
in 356 cellen
(min: 1median:
1 max: 21).
Natuurlijk
voorkomen

3 km
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PADDENSTOELEN ZOEKEN
IN DE GAVERS
Het is wellicht voor sommigen verwonderlijk dat we gedurende het hele jaar naar paddenstoelen kunnen zoeken,
zelfs tijdens de winter. We gingen op stap in de Gavers om winterse paddenstoelensoorten te spotten.

CHRISTINE HANSSENS

© Christine Hanssens

Een bijzondere soort die je in de kruin
van een of andere berk kunt vinden heet
berkenheksenbezem (Taphrina betularum)
(afb.1). Ze veroorzaakt er pakketten met
opvallende vertakkingen. Soms vinden we zelfs
in één enkele berk, verschillende groepen van
die abnormale vertakkingen. Onze voorouders
dachten dat de heksen, bij het beëindigen van hun
nachtelijke tochten, hun bezems zomaar in de
bomen slingerden. Bomen met een groot aantal
heksenbezems waren angstaanjagend. Nu weten
we dat heksenbezems veroorzaakt worden door
een zwam, die langs een wonde binnengedrongen is
in de stam en er trossen, abnormale vertakkingen
veroorzaakt. Eigenlijk zijn heksenbezems tamelijk
zeldzaam bij ons.
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In de Gavers, maar ook in andere natuurgebieden,
vinden we regelmatig heel wat soorten zwammen,
te beginnen met het gewoon elfenbankje
(Trametes versicolor) (afb.2). Zijn viltig oppervlak is
bezet met prachtige donkere ringen. Let ook eens op
de onderzijde: deze is wit tot licht crèmekleurig en
met poriën bezet. Een soort die er goed op lijkt maar
duidelijk bleker is, heet ruig elfenbankje.
De spekzwoerdzwam
(Merulius tremellosus) (afb.3 ) is eveneens een

specialleke. Hij lijkt immers op de afgesneden rand
van spek, een soort hesp. Zijn bovenzijde is grijswit,
tot bruinig en de onderzijde okergeel tot vleeskleurig.
Hij doet zo wat denken aan een elfenbankje met
bijzondere kleur en structuur.

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

Paarse korstzwammen (Chondrostereum
purpureum) (afb. 4) zijn eveneens een soort
elfenbankjes. Ze zijn paars bovenaan met opvallend,
paarse rand terwijl hun onderzijde okerbruin is.

De vorm van sommige piep-kleine zwammetjes
lijkt op een hertengeweitje, effenaf prachtig!
Bovenaan zijn ze intens wit en onderaan zwart.
Ze heten geweizwammetjes
(Xylaria hypoxylon) (afb.7).
Van bepaalde soorten die in het gazon te
vinden zijn, zien we veel exemplaren die een
duidelijke kring vormen. Dit is het geval bij de
weidekringzwam (afb. 8). Vanuit een bepaald
punt groeit de zwamvlok in alle richtingen even
snel en de paddenstoelen komen er op de
uiteinden van het mycelium tot ontwikkeling.
Er zijn soorten zwammetjes die lijken op nestjes
met eitjes. Goed gekend bij ons is het gestreept
nestzwammetje (Cyathus striatus) (afb. 9).

Fluweelpootjes (Flammulina velutipes) (afb.5 )
met bruine fluwelige steel, waarnaar hun naam
verwijst, groeien meestal tegen de stam van één
of andere boom. Omwille van hun rossig-gelige
hoedjes, die bij vochtig weer sterk glimmen, doen
ze ons soms denken aan de bekende zwavelkopjes.
Maar... kijk eens naar hun bleekgelige en tamelijk ver
uiteenliggende plaatjes. Let ook eens op hun stelen,
die helemaal bezet zijn met fijne haartjes, als echt
fluweel. Dan is er geen verwarring meer mogelijk.
In de nabijheid van de Berk staan er regelmatig
prachtige vliegenzwammen (Amanita muscaria)
(afb.6) te pronken. Op de intens rode hoedjes staan
er veel witte wratten, zo lijkt hij bezet met speciale
vliegjes, vandaar ook zijn naam.

Andere soorten lijken op kleine aardappeltjes,
dit is het geval bij de gele aardappelbovist
(Scleroderma citrinum) (afb. 10).
Een heel bijzondere soort is de reuzenbovist
(Langermania gigantea) (afb.11). Meestal lijken

deze zwammen op voetballen, maar ze
kunnen duidelijk groter worden. Dergelijke
paddenstoelen zitten, bij rijpheid, vol sporenstof.
Ze vormen wel miljoenen sporen. Om tot
ontwikkeling te komen moeten ze echter
geschikte omstandigheden vinden en dit is
meestal niet eenvoudig. Zo komt het nooit tot
een overrompeling van de reuzenbovisten.
Wie naar paddenstoelen speurt, vindt regelmatig
veel verschillende soorten. Zo vonden we
tijdens onze wandelingen in de Gavers, met wat
zoeken, gemakkelijk meer dan 60 soorten. Ik
ben echt benieuwd wat het wordt tijdens het
2000-soortenjaar. Hopelijk héél, ja héél
veel verschillende soorten.
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Op naar de 1500ste soort. Voor de toevallige vinder hebben we
een leuke verrassing in petto!
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HEUVELRUGWANDELING
TUSSEN INGELMUNSTER
EN HULSTE
Een wandeling van 9,4km –mogelijkheid tot inkorten– over de heuvelrug tussen de Mandelvallei en Leie, langs
molens en kapelletjes, sportgeschiedenis en een stukje eerste wereldoorlog, met mooie uitzichten op Hulste en het
kanaal Roeselare-Leie, maar vooral langs enkele mooi bewaarde trage wegen.

WANDELPARCOURS
We parkeren of (beter nog) we stallen onze
fiets op de parkeerstrook aan de Kortrijkstraat/
Brugsesteenweg N50, nabij wijnhandel Vanassche
met adres Kortrijkstraat 203 Ingelmunster. Je
kan ook parkeren op de parkeerstrook zijdelings
naast Vanassche. Ook dat is gemeentegrond.
We staan nu op de grens tussen Ingelmunster en
Harelbeke-Hulste. Een gemeentegrens die we de
hele wandeling zullen blijven tegenkomen. We
slaan het asfaltpad Doornmolenweg in tussen
wijnhandel Vanassche en Bed Outlet Harelbeke in
Hulste. In het midden van de weg staat een paaltje
om auto’s tegen te houden. Wanneer de weg
de Kweekstraat ontmoet (op Google Maps staat
foutief Elsstraat) slaan we rechtsaf. Sla vervolgens
links de Hazenstraat in. Deze straat heeft zijn naam
niet gestolen. In de akkers en velden rondom is de
kans groot dat je inderdaad hazen kan spotten. We
wandelen voorbij de eerste hoeve links. Hier is een
oversteekplaats voor koeien van de hoeve naar de
weide. Laat de oprit naar de tweede hoeve rechts
liggen maar sla enkele meters verder bergop de
trage weg rechts in, het Wallegemmolenpad. Het
pad wordt rechts door een omheining afgezoomd.
Deze gloednieuw herstelde trage weg, een pluim
voor het stadsbestuur van Harelbeke, volgt de
kavelgrenzen. Eerst een hoek van 90° naar links,

dan naar rechts, dan weer naar links. Kijk vooral
naar rechts en zie het valleitje waar het dorp Hulste
zich heeft genesteld. We zitten nu aan de Leiekant van de heuvelrug. Voorbij een alleenstaande
woning wordt de trage weg iets breder. We volgen
hem tot aan de loodsen van een grote veeteler,
waar we rechts afslaan op een pad langs de grote
loods. Let hier op de ‘verharding’ van de weg.
Je kan enkele mooie keukentegels tegenkomen,
of een rijtje kasseistenen, een fijne plek voor de
amateur-archeoloog in jou . Op een bepaald
moment neemt asfalt het echter over. Volg de
weg tot aan de Barzestraat. Op het kruispunt vind
je een achttiende-eeuwse kapel, gekend als het
Brigandskapelletje . In de nasleep van een slag
in de Boerenkrijg werden hier drie Hulstenaars
vermoord. Let ook op de esdoorn naast dit
kapelletje van Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Weeën.

MIKE VAN ACOLEYEN

Gegevens:
• Startpunt:
Parkeerstrook aan de
Kortrijkstraat/
Brugsesteenweg
N50, nabij wijnhandel
Vanassche (Kortrijkstraat 203
Ingelmunster)
• De wandeling is ongeveer
9,4 km lang
• De wandeling is niet geschikt
voor rolstoelen
• Goede wandelschoenen
worden aanbevolen
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Met een wee gevoel slaan we links de Barzestraat
in. Negeer een zijtak van de straat links. Wat verder
vinden we witgekalkte tekst op het wegdek die
verwijst naar de fantastische tijden waarmee Yves
Lampaert op 16 juni 2021 in Ingelmunster Belgisch
kampioen tijdrijden werd. Je staat nu voor zijn huis.
Laat hem met rust, maar als hij toevallig voor de
deur staat mag je steeds ‘forza Lampaert’ roepen.
We wandelen door tot aan de Blauwhuisstraat
waar we links en dan weer rechts afslaan om de
Blauwhuisstraat te blijven volgen. Welkom aan
‘Holvoets kapel’. Negentiende eeuws, gebouwd als
dank voor de genezing van landbouwer Ferdinand
Holvoet, en een bedevaartsoord voor hartlijders.

Stap binnen, steek een kaarsje aan en geniet van het
sfeervol interieur. Op televisie is uitgezonden hoe
de vriendin van Yves Lampaert hier ook een kaarsje
kwam branden voor een goede rit – het werkt dus
écht.
Wandel verder, neem de bocht naar rechts en sla
links, aan fietsknooppunt 33, de Kallestraat in.
Sla de Muizelstraat links in en wandel door tot aan
de Muizelmolen .
Dit is een bijzonder fraaie, stenen stellingmolen
uit 1840 en het hart van het gehucht Muizel. Hij
vervangt een aantal houten molens op dezelfde
plaats die telkens in brand werden gestoken. Het is
een olie- en graanmolen.
Volg de Muizelstraat nog een klein beetje
verder tot je op de linkerkant, voor een kapelletje
in vakwerk en strooien dak, een trage weg ziet
aansluiten. Sla deze aardeweg links in. Aan de bocht
naar rechts kijk je best even achter je voor een
mooi zicht op
Muizel. De trage
weg mondt uit
in de KleinHarelbekestraat.
Volg de KleinHarelbekestraat naar rechts bij de B&B villa “de
Warande”. Ga rechtdoor. Dit is nog steeds een
arm van de Klein-Harelbekestraat. Waar de weg
doodloopt begint één van de mooiste trage wegen
van de streek, het Roland Garrospad .
Eugène Adrien Roland Georges Garros was een
vliegtuigpionier en de eerste oorlogspiloot. In
1910 kocht deze auto- en fietshandelaar zijn eerste
vliegtuig. Hij vestigde het wereld hoogterecord en
stak als eerste non-stop de Middellandse Zee over.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij hier, in
de velden links van het pad, door de Duitsers uit
de lucht geschoten. Hij stak zijn experimenteel
vliegtuig nog in brand maar werd wel krijgsgevangen
genomen. Hij ontsnapt later, keert terug naar
Frankrijk en maakt het einde van de oorlog opnieuw
als piloot mee. Op 2 oktober 1918 haalde hij nog
een vierde vijandig vliegtuig neer. Drie dagen later,
op de dag voor zijn dertigste verjaardag, komt
hij om in een luchtgevecht bij Saint-Morel in het
departement Ardennes in Frankrijk. Minstens een
bewogen leven.
We volgen het pad en nemen de asfaltweg
Potteriehoek, waar de trage weg in uitkomt,
rechtdoor. Kijk neer op het bekken met het kanaal
Roeselare-Leie, herkenbaar aan de grote veevoederen spaanderplaatfabrieken. We zitten nu aan de
Mandeldalkant van de heuvelrug. Let op om hier de
weg niet te verliezen. Neem niet de eerste afslag
links, dit is een weg die je amper herkent, hij lijkt
op een oprit naar een villa. (Wie wil mag natuurlijk
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wel en op het einde links afslaan.) Maar
neem beter de tweede afslag links. Dit
is het vervolg van de Potteriehoek. Als
je onder de hoogspanningsdraden bent
doorgewandeld ben je te ver. Vervolg de
weg waar de straat overgaat in de ons
bekende Hazenstraat. Let op de mooie
hoevegebouwen en de vlasschuur naast
nummer 8. Wandel voorbij de afslag naar
de trage weg die we al eerder namen.
Sla rechts de Kweekstraat in en links de
Doornmolenweg en kom weer uit aan de
start.
Zin in nog een ommetje? Dat kan! Steek
de drukke steenweg over en volg de baan
naar links. Wandel voorbij de bushalte, en
vind vlak waar de huizenrij begint een
trage weg naar rechts. Dit is de Hoge
Doornweg . Volg de weg tot aan de
Heirweg. Sla links af en dan dadelijk
rechts. Dit is de Rozebeeksestraat. Volg
die tot aan de Manpadstraat en sta daar

rechts af. Daal de straat rechts af en je
komt in Ingelmunster. De weg wordt
Hemelrijkstraat, vernoemd naar een oud
cafeetje. Voor de serres en de
spoorwegovergang neem je rechts het pad
de Doornvoetweg, let op het
straatnaambordje. Dit pad leidt je langs
een waterbekken naar het hoogste punt
van Ingelmunster met de imposante
molenromp van de Doornmolen .
Vergelijk met wat je in Hulste zag, een
zelfde type molen. Helaas is hier na een
brand alleen de romp overgebleven. De
trage weg die langs de molen en de
molenhoeve liep is onwettig ingenomen.
De oprit naar de hoeve is het enige wat
rest. Wandel dus de Heirweg Zuid in naar
rechts. Laat de Gentsestraat links liggen
maar neem de volgende afslag naar de
trage weg links. Dit is weer een stuk van
de Doornmolenweg die we al
tegenkwamen. Vervolg de weg en kom uit
op de startplaats.

Download de wandeling
via deze QR-code of
www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop
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GEMEENTE LENDELEDE
TERUGGEFLOTEN

AFSCHAFFING VOETWEG 26 NIETIG VERKLAARD
Op het eerste zicht lijkt de gemeente Lendelede goed bezig. Zo keurde de gemeenteraad in september de
regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen goed. Bovendien werd in oktober naast een masterplan
vergroening centrum ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekend. Wanneer we echter wat dieper graven
in het recente verleden dan lijken sommige beslissingen eerder het bewijs van het omgekeerde.

↑↗
↗

Kaart lendelede

Zo nam de gemeente in september vorig jaar de
beslissing om Voetweg 26, een trage weg die ruim
de helft van de gemeente bestrijkt, op te heffen
en dat in weerwil van verschillende bezwaren. Er
was een beroep bij de minister van mobiliteit Lydia
Peeters en een ministerieel besluit nodig om het
gemeentebestuur tot de orde te roepen.

WAT IS VOETWEG 26?
Voetweg 26 is een officiële trage weg die gelegen is
op het grondgebied Lendelede. Het tracé is op te
delen in pakweg 3 zones: een noordelijk, centraal en
zuidelijk gedeelte. Het noordelijk gedeelte start aan
de Izegemstraat en doorloopt de wijk ’t Zaagske. De
middelste strook doorkruist de voormalige Nelcasite en volgt daarbij een stuk van ’t LangkWogelinck.
De zuidelijke kant start vanaf de Stationsstraat om
uit te komen in de Veldbosstraat nabij de Hazebeek
vlak aan de grens met Kuurne.
Zoals in heel wat gemeenten het geval is, is het
oorspronkelijke tracé van voetwegen doorheen de
tijd al wel eens gewijzigd zonder dat dit wettelijk
werd vastgelegd. Vooral in de naoorlogse decennia
verdwenen heel wat van deze trage verbindingen.
Begin de jaren 90 werd zo een wijk ’t Zaagske in
Lendelede aangelegd zonder rekening te houden
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met de bestaande voetweg. Het moet wel gezegd
dat deze wijk over verschillende wandelpaden
beschikt. Ook het traject langs ’t LangkWogelinck
onderging enkele wijzigingen. Wat het zuidelijk
deel betreft: al vrij snel werd, door de aanleg van de
spoorweg in 1847, een andere verbinding langs een
boerderij gebruikt om zo de rest van de voetweg af
te leggen tot deze om onduidelijke redenen werd
afgesloten ergens in de laatste decennia van de
vorige eeuw.

WETTELIJKE BASIS EN
WETGEVING TOT SEPTEMBER
2019
Na de wet in 1841 werd in België een atlas der
buurtwegen opgemaakt. Deze had tot doel de
lokale wegen te beschermen. Daarbij werd een
inventarisatie gemaakt van alle openbare en private
wegen met openbare erfdienstbaarheid. Elke weg
kreeg een eigen nummer zoals bijvoorbeeld onze
voetweg 26. Ondanks de wettelijke bescherming
door de atlas, kon een buurtweg toch aangepast of
afgeschaft worden. Daartoe moest een gemeente
het nodige initiatief nemen. Ook een eigenaar van
een private weg kon de verjaringstermijn inroepen.

T R AG E W E G E N

De belangrijkste stelregel hiervoor was dat ‘het
recht op doorgang’ over een private weg die
gedurende 30 jaar niet meer in gebruik was, verviel.
Dit leidde vaak tot verhitte discussies. Hoe kon je
bewijzen dat de weg wel nog werd gebruikt? Was
het onrechtmatig afsluiten wel een geldige reden
om de termijn van 30 jaar in te roepen? Bovendien
waren niet alle trage wegen ook buurtwegen wat
voor de nodige juridische onduidelijkheid zorgde.

DECREET GEMEENTEWEGEN
VLAANDEREN SEPTEMBER 2019
Vanaf september 2019 trad de nieuwe wet in
Vlaanderen in voege, het decreet gemeentewegen.
Deze moest zorgen voor een eenduidige
regelgeving over alle trage wegen, buurtweg
of niet. Voortaan ligt de bevoegdheid over alle
gemeentewegen bij de gemeenteraad. Bovendien
wordt er een gemeentelijk wegenregister beheerd
ter vervanging van de Atlas der buurtwegen waarin
alle administratieve en gerechtelijke beslissingen
opgenomen worden zowel wat rooilijnen betreft als
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
gemeentewegen. Ook de handhaving ligt voortaan
bij de gemeente die kan optreden bij inbreuken.
Bij het behandelen van een trage weg dient het
zogenaamde principe van de Ladder van Lansink
gehanteerd te worden: in eerste instantie moet
gestreefd worden naar het behoud van een trage
weg zonder enig ingrijpen. Indien noodzakelijk is
een verplaatsing aan de orde met behoud van de
specifieke eigenschappen van de weg. Opheffing kan
slechts in uitzonderlijke gevallen indien het behoud
niet wenselijk of realistisch is.
Elke vorm van aanpassing of afschaffing moet
bovendien voldoende gemotiveerd worden via
een openbaar onderzoek. Hierbij stelt de wet
uitdrukkelijk dat de actuele situatie (zoals het nu
afgesloten zijn) een onvoldoende motivering tot
afschaffing ervan is. De verjaringstermijn van 30 jaar
kan dus niet langer ingeroepen worden. Men moet
steeds de behoeften van de toekomstige generaties
in rekenschap nemen. Dat houdt in dat men
rekening moet houden met de ruimtelijke behoeften
van de verschillende maatschappelijke activiteiten
zoals recreatie en transport (verkeersveiligheid
en ontsluiting aangrenzende percelen) maar ook
gemeentegrensoverschrijdende verbindingen.
Iedereen kan beroep aantekenen bij de gemeente.
En indien je na de behandeling van het beroep nog
steeds niet akkoord bent met het gemeentelijk
besluit kan er enkel nog administratief beroep
aangetekend worden tegen de beslissing van de
gemeenteraad bij de Vlaamse regering. Dit kan
leiden tot afwijzing van het beroep of de annulering
van het besluit.

GEMEENTE LENDELEDE IN DE
FOUT
De Vlaamse regering ontving 3 beroepen in verband
met voetweg 26 die allen werden ingewilligd.
Uit de toelichting kunnen we afleiden dat de
gemeente haar onderzoek niet naar behoren heeft
uitgevoerd. Er werden geen initiatieven genomen
tot herwaardering, behoud of uitbouw van een
fijnmazig netwerk van trage wegen. Er werd geen
rekening gehouden met maatschappelijke behoeften
zoals natuur, recreatie, traag verkeer en landschap,
ook niet voor toekomstige generaties. Meer nog:
door de afschaffing van het zuidelijk deel zou een
verkeersveilig alternatief voor voetgangers en/
of fietsers ontnomen worden. Er is namelijk geen
volwaardig alternatief hiervoor te vinden in die
omgeving. Het verplaatsen van het tracé werd te
weinig onderzocht. Bijgevolg werd het beroep tegen
het besluit van de gemeenteraad ingewilligd omdat
het in strijd was met de doelstellingen en principes
uit de artikelen 3 en 4 van het decreet, wat betekent
dat gemeenteraadsbesluit diende te worden
vernietigd.

EN WAT NU?
De vraag is of Lendelede in staat is hetzelfde te
doen wat in heel wat omliggende gemeentes wel
schijnt te lukken: een correcte oplossing vinden voor
het vraagstuk Trage Wegen. Ingelmunster, Izegem,
Zwevegem, Avelgem… zijn maar enkele gemeenten
waar er in de voorbije jaren – zij het vaak wel met
de nodige moeite – oplossingen gevonden zijn. Meer
nog: Lendelede is op dit moment een zwarte vlek
in de streek waar de typische straatnaambordjes
van vzw Trage Wegen nog niet gebruikt worden. En
zelfs een dichtbevolkte gemeente als Kuurne startte
onlangs een samenwerking met diezelfde vzw Trage
Wegen op om tot een objectieve inventarisering van
haar fijnmazig wegennetwerk te komen. Blijft het
gemeentebestuur blind voor dergelijke oplossingen,
vaart ze verder haar eigen koppige koers om dan
desnoods door haar burgers gedwongen te worden
de wet uit te voeren? Of komt ze tot inzicht en
neemt ze haar verantwoordelijkheid?
We kunnen alleen maar toejuichen dat een
gemeente werk wil maken van de vergroening
van het centrum, dat ze de strijd wil aangaan voor
ontharding en tegen klimaatverandering. Trage
wegen bieden hiertoe een ideale oplossing maar
dan liefst een betere aanpak dan wat met het
LangkWogelinck in het nabije verleden gebeurd
is. De halfverharding werd vervangen door
beton, de wat wildere natuur door grote, groene
grijsgemaaide pelouzes. Gelukkig bestaat er ook
zoiets als voortschrijdend inzicht. En iedereen heeft
recht op herkansing(en), niet?
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Ga op stap met onze
wandelgids
Van de stapsteentjes in Tiegem over de oude
spoorwegberm in Waregem. Via kleine wegeltjes in
Bellegembos naar de smokkelpaden op de schreve…
In Zuid-West-Vlaanderen liggen nog heel wat trage
wegen verscholen. Deze wandelpaden brengen
je van het ene dorp naar het andere, dwars door
het landschap tussen Mandel, Leie en Schelde. De
vrijwilligers van de Werkgroep Trage Wegen ZuidWest-Vlaanderen verzamelden 18 verrassende
natuur- en landschapswandelingen vol waardevolle
natuurgebiedjes, lokale ontdekkingen en boeiend
erfgoed. Een uitgebreide beschrijving en een duidelijke
kaart helpen de wandelaar onderweg. Tussendoor
geven heel wat weetjes over natuur, landschap en
erfgoed de wandelingen kleur. Deze wandelgids nodigt
je uit voor een verkenning van de mooie plekjes in
Zuid-West-Vlaanderen.

12€

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

De verschillende verdeellocaties waar je
terecht kan voor de wandelgids vind je op
www.natuurkoepel.be/wandelgids

Bedankt ook aan onze vele partners:
Provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en
Schelde, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart,
Alpro, BOSSpaints en het Nationaal Geografisch
Instituut, die deze gids mee mogelijk gemaakt
hebben.

HET GROTE
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www.vogelweekend.be
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Tel de vogels in je tuin

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

GOUDHAAN

8 DECEMBER 2020, MARKE
Er ritselt iets in de tuinlaurier van de buren. Vanaf
mijn schrijftafel kan ik ternauwernood de kruin zien.
Een compact pluizig balletje schiet nu en dan langs de
hoogste blaadjes en is weer met een ruk verdwenen.
Plots duikt hij op en vliedt dan schichtig. Het lijkt
meer op ruisen, dan op vliegen. Heen en weer. Heen
en weer en terug. Dat gaat zomaar door. Sprintwerk
voor gevorderde vliegers.
Hij is de kleinste van al mijn tuinvogels en ook
van andermans tuinvogels van hier tot in Japan. Ik
overdrijf een heel klein beetje want de nummer
één van de kleinste vogels van het Westelijk
paleoarctisch gebied moet het podium delen met
onder andere de vuurgoudhaan en bladkoninkjes.
Enfin, het is millimeterwerk.

Wat mij betreft wint het goudhaantje. Dat gun
ik hem. Zijn snaveltje is net groot genoeg om de
allerkleinste vliegjes weg te happen. Doe maar, vang
al die vervelende mugjes. Hij heeft zelfs een kuifje,
dat door twee zwarte lijntjes eyeliner geaccentueerd
is. Geel bij de vrouwtjes, oranje bij de mannetjes. Hij
roept hoog en ijl, fezelt een breekbaar liedje, soms
nauwelijks hoorbaar. Terwijl de zanglijster herhaalde
aria’s brengt houdt het goudhaantje het bij een kort
scherzo.

MATTHIAS
DEPOORTERE

Mocht je er geen acht op slaan, dan zal het je ontgaan,
de goudhaan is piep en frenetiek
Hij raast en daast rond takken en winters loof
Hij kent elke stam van elke boom, elke bast en elke kloof
Daar is hij weer, een goudhaan in de heg
Hij is weer weg
Goudhaan
© Francis Pattyn
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BROEDGEVAL EUROPESE
KANARIE
EMMANUEL DESMET

BAF! Franky Vandorpe schrikt zich rot als hij op een warme dag begin juli op het punt staat om aan zijn glas
Ricard te nippen en er een doffe plof weerklinkt. Het briefje op zijn deurbel is nochtans duidelijk: “Geen lawaai
maken aub om de Europese kanaries niet te verstoren!”
hun kostje bijeen scharrelen. Broeden doen ze bij
voorkeur in coniferen, in dit geval waarschijnlijk in
de grote den van Franky’s overbuur. En laat deze
combinatie nou net het ideale broedbiotoop voor
de Europese kanarie zijn én sowieso voor veel
zangvogels. Niet toevallig pleisterde in het najaar van
2015 een jonge Roze Spreeuw in de tuin van Franky.
Wie Roze Spreeuw en Europese kanarie op zijn
tuinlijstje staan heeft, mag zichzelf gerust uitroepen
tot dé vogeltuinspecialist van onze regio. Het was
ook alweer een hele tijd geleden dat deze gast uit
het warmere Zuiden bij ons tot broeden kwam.
Het laatste zekere broedgeval dateert van 1992
aan De Poel in Menen, niet toevallig samen met het
opgespoten terrein ernaast een gebied dat men
tot in 1993 grotendeels liet verwilderen met een
uitgebreide kruidlaag.

↑

Europese kanarie (m.)in
Sint-Denijs
(november 2020)© Luc Clarysse

↘

Jonge Europese kanarie
bij Franky Vandorpe
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Franky kon zijn ogen niet geloven toen hij op 20 mei
een zingende Europese kanarie, in de volksmond
beter bekend als een sineetje, op de stekkerdraad
tussen zijn tuin en de omliggende weide zag zitten.
Hoewel Luc Clarysse in november 2020 minstens
drie mannetjes ontdekte in Sint-Denijs die zich
tegoed deden aan de zaadjes van veldzuring en
er ook in Desselgem minstens één exemplaar
overwinterde, blijft de soort een zeldzame gast in
onze regio.
Maar het mannetje bleef in Franky’s tuin en kreeg
vanaf mei zelfs het gezelschap van een wijfje. Het
was dus duimen dat dit koppeltje tot broeden zou
komen. Lawaai en verstoring waren uit den boze ten
huize Vandorpe!
Terug naar de plof. Bij een kleine check op het terras
wordt Franky’s hoop waarheid: tegen het schuifraam
zit een versuft jong van de Europese kanarie. En
het leeft nog! Franky legt een takje op zijn ricardglas
en laat het beestje op zijn positieven komen. En ja,
even later vliegt het de wijde wereld weer in. Begin
juli komt het koppel geregeld met minstens vier
jongen foerageren in en rond de tuin van Franky,
want voedsel is daar genoeg: geen “gelekt” gazon
hier, maar een mengeling van wilde bloemen en
kruiden waarvan een deel gemaaid wordt en de
rest hun gang kan gaan. Deze wilde “pelouse”
(“immer groen, zelfs bij een hittegolf ”, aldus Franky)
is omzoomd door een groene buffer van kruiden,
sleedoorn, hulst, fruitboompjes en knotwilgen.
Bovendien paalt de tuin aan een weide met een oud
stalletje waarrond de boer een paar vierkante meter
laat verwilderen. Het is vooral daar in die kruidlaag
dat de Europese kanaries als fervente zaadeters

Die aanwezigheid van “verwilderde hoekjes”
blijkt een belangrijke factor te zijn in de snelle
achteruitgang van onze akkervogels, maar ook
de sleutel tot de terugkeer en het herstel ervan.
Een broedgeval van Europese kanarie is daar
een mooie illustratie van. Vogelwerkgroep ZuidWest-Vlaanderen werkt dan ook graag mee aan
een project waarbij braakliggende stroken in
landbouwgebied of “vogelstoppels” gecreëerd en
geïnventariseerd worden (meer hierover in het
volgende artikel).

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

BOEREN VOOR
VOGELSTOPPELS
Zonder boeren geen akkervogels. Dat is het uitgangspunt het West-Vlaams project ‘Vogelvriendelijk Boeren’,
getrokken door Inagro. Twee Zuid-West-Vlaamse landbouwers legden experimentele ‘vogelstoppels’ aan om te zien
of dit kan helpen om de achteruitgang van akkervogels om te buigen.

Het is al lang geen geheim meer dat akkervogels
over heel Europa in het sukkelstraatje zitten. Ook
Vlaanderen is op zijn zachtst gezegd geen oase.
Wie af en toe eens een frisse neus haalt in Vlaamse
velden zal dit beamen. Maar er is hoop.

VOGELVRIENDELIJK BOEREN,
WADISDA?
Intensieve landbouwpraktijken dragen een grote
verantwoordelijkheid. Akkervogels vinden nauwelijks
nog voedsel op en rond de akkers of slagen er
niet meer in om hun jongen groot te brengen.
Maar landbouwers zijn ook onmisbaar om het
tij te keren. Inagro, Boerennatuur Vlaanderen en
de West-Vlaamse Regionale landschappen en
Stadlandschappen richten hun pijlen op een aantal
nieuwe kansrijke en betaalbare maatregelen voor
patrijs, kievit en geelgors. In het lopende project
‘Vogelvriendelijk Boeren’ bekijken we samen met
landbouwers de impact op hun perceel en bedrijf.
Na wat bijsturen links en rechts, moet dit op korte
termijn resulteren in maatregelen die op te schalen
zijn naar de rest van Vlaanderen.

ZUID-WEST-VLAAMSE BOEREN
‘DOEN NIETS’
Bovenstaande tussentitel klinkt misschien als
een verwijt, maar niets doen is soms exact wat
nodig is. Na de oogst van het graan in de zomer
vragen we landbouwers om de stoppel in de
daaropvolgende winter en broedseizoen te laten
staan. Graanstoppels zijn heel geschikt voor
soorten als veldleeuwerik, patrijs en kievit. Door

de kale bodem kunnen ze er goed op rondlopen,
er is veel en gemakkelijk bereikbaar voedsel zoals
onkruidzaden, ze zijn er goed gecamoufleerd
en ze zien predatoren makkelijk naderen. Deze
‘vogelstoppels’ zijn relatief eenvoudig toe te passen.
Geen ingewikkelde maaischema’s of af te voeren
beheerresten. Een rustperiode op het perceel
heeft daarnaast ook voordelen voor de bodem.
Een potentiële win-win voor boer én natuur? Men
vond alvast twee landbouwers bereid om elk een
0.5 ha grote experimentele vogelstoppel aan te
leggen op een van hun percelen in Sint-Denijs. Voor
de misgelopen gewasopbrengst ontvangen ze een
gepaste vergoeding.

↖Vogelstoppel in de
Priesterstraat in Sint-Denijs© Willem Vancolen

↑

Patrijs roepend mannetje
© Luc Clarysse

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Zuid-WestVlaanderen doen gestandaardiseerde tellingen op en
rond die vogelstoppels, zowel tijdens de winter als
het broedseizoen om te zien of er een lokaal effect
is.

WAT MEER?
Ook in andere regio’s wordt niet stilgezeten.
Houtlandse vogelvriendelijke boeren
experimenteren met het later bewerken van
maisstoppels in de lente om broedende kieviten
tijd te gunnen. Centraal West-Vlaanderen wordt
opgefleurd met bloemblokken voor de patrijs en
in de Westhoek zaaien boeren ettelijke hectares
Japanse haver om geelgorzen van zaden te voorzien
tijdens de winter. Tussendoor worden drones
getraind in het vinden van kievitsnesten. Zo kunnen
ze boeren en vrijwilligers in de toekomst helpen bij
het opsporen en beschermen van deze spectaculair
gecamoufleerde nesten.

Meer info?
Willem.vancolen@inagro.be
Dit initiatief kadert binnen
PDPO-project ‘Vogelvriendelijk
boeren’ en wordt mogelijk
gemaakt met steun van het
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.
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GERINGELD
Zijn code-naam was 'E-461502'. Ondanks zijn eerder kleine gestalte moest hij in dapperheid zelfs voor de
machtige steenarend niet onderdoen. Hij was vastbesloten om zijn opdracht tot een goed einde te brengen, maar
werd daarbij helaas vroegtijdig uit het leven gerukt. Hij was niet eens twee maanden oud. Ons medeleven en onze
sympathie gaan uit naar ...
LUDO BRAECKMAN

↘

Ringen, ringtangen en

meetinstrumenten. De ring
bij het pijltje is geschikt voor
steenuil en torenvalk

↓

Eén van onze

splinternieuwe 3D-printeruiltjes!
© Ludo Braeckman

Een bekend scenario? Jammer genoeg wel!
Menselijke activiteiten maken het voor in het wild
levende dieren steeds moeilijker om langdurig te
overleven. Ze komen vroegtijdig (nog vóór ze zich
hebben kunnen voortplanten) aan hun einde om de
meest uiteenlopende redenen. Er zijn er die zich te
pletter vliegen tegen vensters, andere verdrinken in
open drinkbakken voor vee, en we kennen allemaal
de intrieste aanblik van zielige, verminkte kadavertjes
op de rijweg. En zo kan ik nog wel even doorgaan...
Redenen genoeg dus om een helpende hand te
bieden waar dat kan! En dat doen we met veel
enthousiasme in de Steenuilenwerkgroep ZWVL.
Vanzelfsprekend zijn steenuiltjes onze voornaamste
doelsoort, maar ook voor torenvalken doen we een
behoorlijke inspanning.
In de Klimop van juni vroegen we ons nog af of
2021 voor onze werkgroep een topjaar zou worden.
Afgaande op de cijfers die we wisten op te tekenen
voor het hele werkgebied zijn we er inderdaad
opnieuw op vooruit gegaan! Oordeel zelf maar!
Niet minder dan 117 jonge steenuiltjes
werden door ons geringd en
vlogen met succes uit. Ook 22
adulte vogels, waaronder nu
heel wat mannetjes, kregen
een ring om de poot met
het oog op wetenschappelijk
onderzoek. In de loop van het
voortplantingsseizoen gingen
ook 10 vroeger reeds geringde
uiltjes opnieuw door onze
handen. Enkele daarvan jammer
genoeg als kreng, maar ook
dat hoort erbij. Trouwens, ook
krengen (met een ring) bezorgen
ons heel wat nuttige en interessante
informatie.
Dat mogen dan best wel behoorlijke
cijfers zijn, toch hadden we plaatselijk ook
te kampen met terugval. Zo kregen onze
veldmedewerkers van NP De Buizerd (Izegem/
Ingelmunster) en De Vlasbek (Lendelede/
Kuurne) dit jaar helemaal geen loon naar
werken. Het blijft opletten geblazen en het
is niet altijd meteen duidelijk waarom de
uiltjes het hier goed doen en daar dan
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weer minder. Het is jullie bekend dat de overgrote
meerderheid van de steenuiltjes in Zuid-WestVlaanderen gelukkig nog kunnen nestelen in
natuurlijke nestholtes. Maar aan de hand van wat
zich afspeelt in onze nestkasten houden we wel
voeling met het wel en wee van de populatie in
specifieke gebieden.
Dat we in 2021 ook meer adulte uiltjes konden
ringen is deels te danken aan het gericht vangen van
territoriale mannetjes in het voorjaar. In een vorig
artikel werd al uiteengezet dat we daarvoor gebruik
maken van een plastieken nep-uil, in combinatie met
geluid. Een goeie (en handige) vriend ging onlangs
voor ons aan de slag met een 3D-printer en het
resultaat mag er wezen. We beschikken nu over 2
uiltjes die er bijzonder 'echt' uitzien en dat zal onze
resultaten volgend voorjaar beslist nog ten goede
komen. Wordt vervolgd...
In de loop van de jaren hebben we ook her
en der wat nestkasten opgehangen voor
torenvalken. Regelmatig is dat op vraag van
de eigenaar (landbouwer), maar soms ook op
eigen initiatief, gewoon omdat het gebied erom
vraagt. Niet minder dan 75 jonge valken verlieten
in 2021 onze nestkasten, alle geringd met een
KBIN-ring (Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen), en daar zijn we best fier op!
Met doelsoorten als steenuil en torenvalk kom je
veelal bij de boer terecht en dat is natuurlijk voor
de mensen van de Kerkuilenwerkgroep ZWVL
idem dito. Zo komt het dat op heel wat boerderijen
in ons werkgebied nestkasten ophangen voor de
drie soorten. Zo ringen we uitzonderlijk ook wel
eens jonge kerkuilen op uitdrukkelijke vraag van de
Kerkuilenwerkgroep. Dat bespaart tijd en brandstof!
De natuur een duwtje in de rug geven? Het kan op
veel manieren, en het ophangen van nestkasten is er
slechts eentje van! Maar misschien wel één van de
meest dankbare? In een vorige bijdrage had ik het
over 30 nestkastjes voor kleine vogels die in april
werden opgehangen in provinciedomein De Gavers.

S T E E N U I L E N W E R KG R O E P

Dat bracht het totale aantal voor het domein op
zowat 45. Het zal misschien verbazen, maar al in
mei werden daarin niet minder dan 225 kleintjes
(pimpel- en koolmees, roodborst, ...) geringd. Er
waren er meer natuurlijk, maar sommige waren op
het moment van de controle gewoon al te groot of
nog te klein. Maar het zegt wel iets over de nood
aan holen bij holenbroeders. In één van de nieuwe
nestkasten woonde een familie pimpelmees met
niet minder dan 16 jongen, allemaal ongeveer even
groot!
Grote vogels, kleine vogels: grote ringen, kleine
ringen. Maar enkele eigenschappen hebben ze
wel gemeen. Alle KBIN-ringen zijn 'open' ringen,
die met een speciaal daarvoor ontworpen tang
worden toegeknepen. Alle hebben ook een uniek
nummer en verwijzen naar de Belgische ringdienst.
Buitenlandse ringen doen dat natuurlijk ook, en zo
vind je naast het nummer ook nog een melding als
Paris, Arnhem, Moskva, Praha, ...

HOE DAT ALLEMAAL
WERKT?
Een medewerker van de KBIN-ringdienst
ringt een vogel.
In zijn veldboek schrijft hij info neer,
zoals datum en uur, plaats, soort,
ouderdom, geslacht, ringnummer,
gewicht, lengte handvleugel, etc
Via speciale software geeft hij/zij die info
door naar de KBIN-ringdienst.
De ringdienst verwerkt alle info
internationaal via haar contacten met
ringdiensten van andere landen, zelfs
buiten Europa.

En nu kom ik graag nog eens terug op de 'zielige,
verminkte kadavertjes', waarover ik het hierboven
reeds had. De bedoeling van het ringen van een
vogel is vanzelfsprekend dat de vogel in kwestie
op een dag zal worden teruggemeld. Daarbij gaat
het soms over levende vogels die voor controle
werden gevangen door een andere ringer, of zelfs
over (grotere) vogels, waarvan de kleurring met
de verrekijker of via fotografie werd afgelezen.
Helaas is het niet onlogisch dat veel terugmeldingen
gebeuren op basis van gegevens die worden
afgelezen van ringen op pootjes van dode vogels...
Met andere woorden: het loont de moeite om zelfs
de zielige, verminkte kadavertjes aan een nader
onderzoek te onderwerpen als dat maar enigszins
kan. Met wat geluk zit er op een dag eentje tussen
met een ring. En als je die gegevens dan doorstuurt
naar de ringdienst of via steenuilenwerkgroep@
natuurkoepel.be krijg je ongetwijfeld ook een
antwoord met meer gedetailleerde informatie over
de vogel in kwestie. En je levert hoe dan ook een
belangrijke bijdrage aan de wetenschap en de kennis
van de soort. Gewoon doen!
Iets leuks om te eindigen? Trouwe lezers zullen
zich beslist nog het 'tweekoppige steenuiltje' van
de Vlasbek herinneren dat ooit een
eerste prijs won op de 'Djoni-awardphoto-contest'! Dat die uitzonderlijke
genen nog steeds in ons werkgebied
aanwezig zijn mag blijken uit de foto
van een jong tweekoppig uiltje, dit
jaar gefotografeerd in Moorsele.
Vol verwachting kijkt het rond
naar die wondere wereld om en
bij zijn nestje. Laten we allen
samen duimen voor het beestje,
want, als het nu nog leeft, is het
in elk geval al meer dan twee
maanden oud.

↙

Jong tweekoppig

steenuiltje: Moorsele, juni
2021

↓↓

De beroemde

tweekoppige steenuil van de
Vlasbek, ook alweer enkele
jaren geleden

↓

Wie ringgegevens instuurt
naar de ringdienst krijgt

zonder twijfel ook antwoord.
Fiche
gepubliceerd met
schriftelijke toelating van de
vinder (wet op de privacy).
© Ludo Braeckman
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ZONNIG VOORDEEL
VOOR LEZERS VAN
KLIMOP
Exclusief
Voordeel
(h)eerlijk duurzame
koffie,
op zonne-energie
voor100%
lezers
van SNEP!
nu met

Proefpakket Ray & Jules koffie: traag geroosterd op zonne-energie

€ 10 korting
+ gratis levering

30%

JOUW KLIMOP-PROEFPAKKET MET € 10 KORTING
KORTINGVOOR € 29,80
5 heerlijke, biologische fairtrade koffies, 100% geroosterd op zonne-energie (4 x 250 g)
uit Colombia, Guatemala, Peru, Honduras en een verrassend intense blend
Jouw SNEP! Proefpakket Ray & Jules koffie
nu met € 10 korting, voor slechts € 34,25 € 24,25
4 heerlijke arabica koﬃes uit Peru, Colombia, Brazilië en Honduras
gratis levering aan huis 100% geroosterd op zonne-energie, Fair Trade en/of biologisch

korti

& gratis le

Nu met 30% korting, voor slechts € 29,50 ipv € 42,30. Gratis aan huis geleverd.

Je proefpakket
bestaat uit 4x 500gr koﬃe. Bonen of gemalen naar keuze. Aanbod geldig tot 15 mei 2021
BESTEL online:
ray-jules.com/klimop
Meer info www.ray-jules.com/snep
geldig tot 15/02/2022

“Ik ben Gert, Gentenaar en lid van Natuurpunt. Het doet me plezier da
jij -als lezer van Snep!- vandaag Ray & Jules mag ontdekken! Afge
jaar startte ik samen met een Leuvense vriend ’s werelds meest du
me koﬃebranderij op. We ontwikkelden een nieuw type brander waa
Hallo lezer van Klimop!
we de lekkerste koﬃebonen traag kunnen
Ik ben Gert, lid van Natuurpunt. Samen met een
roosteren, 100% op zonne-energie. Met
Leuvense
vriend startte
ik enkele
jaren geleden
(h)eerlijke
single-origin
koﬃes als
resultaat.
& Jules.
’s Werelds
duurzame
kofen
OnzeRay
missie?
De koﬃ
esectormeest
CO2-vrij
eerlijk
te maken,, samen
metde
jou.
ﬁebranderij
waar we
lekkerste biologische
Geniet
en ervan!”
fairtrade koffiebonen traag roosteren op

zonne-energie. Vandaag kan jij vijf van deze
smakelijk!
heerlijke koffies extra voordelig ontdekken
www.ray-jules.com/snep
GertBestel online:
met het Klimop
proefpakket. Geniet ervan!

I N S E C T E N W E R KG R O E P

DAGPAUWOGEN EN
ATALANTA’S À VOLONTÉ
IN 2021
In september en oktober vlogen er ontzettend veel vlinders rond. Vooral de grote aantallen dagpauwogen en
atalanta’s vielen het meest op. Het waren er veel meer dan we ons de laatste decennia kunnen herinneren. In mei
was nog sprake van een ‘triestig’ voorjaar voor deze insecten.
Het voorjaar van 2021 was kil en nat en dat zorgde
voor bijzonder lage aantallen vlinders. De toestand
was niet per se zorgwekkend omdat de hoogste
vlinderaantallen altijd in de (na)zomer vliegen
en er niet noodzakelijk een verband is tussen de
aantallen in het voorjaar en wat er daarna volgt.
Het weer in de zomer kwakkelde wel, maar op een
goede manier voor vlinders, waarbij zon en regen
elkaar heel regelmatig afwisselden. Dat was gunstig
voor zowel vlinders als rupsen. Terwijl vlinders
houden van warmte en zon, moeten rupsen van de
dagpauwoog het hebben van hun fors groeiende
waardplanten , de brandnetels. En aan plantengroei
was er geen gebrek, er was water genoeg.
In het begin van de zomer arriveerde bovendien een
flinke golf atalanta's (trekvlinders) uit het zuiden.
Ook die hebben flink gekweekt op de sappige,
groene brandnetels. Ondertussen zat het land
vol vlinders waarbij vooral de aantallen atalanta's
en dagpauwogen vele malen hoger lagen dan het
langjarige gemiddelde. Dagpauwogen en atalanta’s
smulden gretig van de nectar op bloemen nog
aanwezig in de nazomer (bijvoorbeeld bloeiende
klimop) , nectar die dagpauwogen als energiebron

CARLOS VAN DE
GINSTE

nodig hebben om te overwinteren, terwijl de
atalanta’s (of admiraalvlinders) de energie nodig
hebben om opnieuw in Zuid-Europa te geraken om
te overwinteren. Naast die grote aantallen die zich
verzamelden in tuinen was er op open plaatsen met
ruim zicht ook een opvallende trek van atalanta's
waar te nemen op voldoende warme, zonnige
momenten.
Op veel van de telposten waar de vogeltrek
opgevolgd wordt, noteerde men dan ook massa's
doortrekkende vlinders. Op sommige plaatsen heeft
men er soms enkele duizenden zien passeren.
Daarmee was het vlinderjaar niet gered. De atalanta
en dagpauwoog waren bijzonder talrijk. Van die
laatste werden ook veel rupsen gemeld, maar dat
wil niet zeggen dat alle vlinders een superjaar achter
de rug hebben. Vlinders als het landkaartje, de
kleine vos, het boomblauwtje en het groot koolwitje
hadden een bar slecht jaar met hele lage aantallen.
We hopen dan ook op betere vlinderjaren voor alle
soorten de komende jaren! Ook benieuwd welke
dagvlinders er eerst op het toneel zullen verschijnen
in 2022?

↓

Dit najaar werden onze
tuinen overspoeld met

vlinders - in één beeld 18
dagpauwogen, 1 atalanta en
1 distelvlinder op een aster
© Christoph Wintein
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ADEM VOOR DE GAVERS
De druk op de Gavers is groot. Dat er elk jaar 900.000 bezoekers geteld worden in het gebied
zegt vooral veel over de natuurarmoede in Zuid-West-Vlaanderen. Er is nood aan meer en grotere
natuurgebieden of ze verdrinken in hun eigen succes. Met die noodkreet voor meer kwaliteitsvolle
natuur willen de Provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt Gaverstreke een stap in de goede
richting zetten. Natuurpunt gaat voor een verhoging van de biodiversiteit in de
15 hectaren die ze in de Gavers beheert. De Provincie gaat voor een ruimtelijke uitbreiding van
25 hectare en een kwaliteitsverbetering van enkele beektrajecten. Het geeft de natuur wat
meer adem. Een omelet bakken vergt een gebroken ei. Het aanzien van een werf in je favoriete
natuurgebied is geen pretje. Daarom stellen we de geplande werken hier even voor.

YANN FERYN

1.

2.

↓Overzichtskaart
uitbreiding Gavers

Het gebied dat wijzigingen ondergaat situeert
zich tussen de Gaverplas en de spoorweg. Het
cijfer 1 situeert zich in de plas rechts van de 3de
landtong. Dit is de zone die tegenwoordig ook
de status van natuurreservaat heeft. Het is een
aantrekkingspool voor veel soorten eenden,
maar ook wel van wat steltlopers tijdens de
trekperiode. Hier verandert niets.
Dit is een nieuwe natuur- en milieu-educatieve
zone. Ze krijgt prioriteit van de provincie
(werken augustus 2022 tot augustus 2023).
Voor de natuur zit de troef voornamelijk in de
aanleg van een waterrijk gebied. Vooral voor
insecten en amfibieën kan dit winst betekenen.
Voor vogels en zoogdieren is de verstoring hier
te groot.

1

3.

4.

De natuurparel van de uitbreiding zou dit
waterrijk gebied moeten zijn (werken in 2023
en 2024). De beide grote plassen zullen zachte
oeverhellingen hebben en vrij ondiep zijn.
De grootste plas bevat een broedeiland. Dit
gebied moet kansen geven aan broedvogels
die houden van riet (woudaapje) en ondiepe
waters (zomertaling). Voor libellen moet dit
een topgebiedje worden. De Keibeek wordt
deels omgelegd in noordelijke richting.
Nabij een kleine parking zal een kijkhut
gebouwd worden die laag over het water kijkt
en in een oeverzwaluwenwand is weggewerkt.
Natuurfotografen zullen er hun gading vinden.
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5.

Een kijkring in corten-staal wordt een
eyecatcher. Het ding zal hoog boven het
moeras zweven en geeft wandelaars de kans
het hele open gebied te overschouwen.
Tussen kijkring en autostrade ligt een grote (te
bebossen) talud die de meeste grond van de
uitgravingen moet bevatten.
6. Deze vogelkijkhut heeft de ochtendzon in de
rug en biedt zicht op de kleinere plas.
7. De villaplasjes, beheerd door Natuurpunt
Gaverstreke, blijven onaangeroerd.
8. Deze zone zal ingericht worden als
uitbreidingszone voor de villaplasjes en komt
later ook in beheer van Natuurpunt. Aan
de westzijde zal de Keibeek een nieuwe en
bredere bedding krijgen. Aan de oostzijde
wordt extra bos aangelegd.
9. De Keibeek zal hier als bosbeek richting
Gaverbeek kronkelen. Het zal wat nieuwe
variatie geven aan de boszone die hier vaak
vrij saai is wegens te weinig licht en een
soortenarme aanplanting. Natuurpunt pleit hier
voor een meer gevarieerd lichtrijk bos, waarbij
bepaalde zones langs het water gefaseerd in
hakhout worden gezet.
10. Waar nu de Gaverbeek als een recht kanaal
langs de Groendienst en het speelpleintje
vloeit, worden werken uitgevoerd waarbij de
Gaverbeek opnieuw kan meanderen in een
winterbedding (werken van september 2023
tot eind 2024). Een dergelijke loop bezorgt de
beek een dynamiek die de biodiversiteit ten
goede komt.

Niet alles wordt volledig uitgevoerd zoals
we het met Natuurpunt wel hadden gewild,
maar we zijn niet blind voor de ecologische
verbeteringen die het project genereert. We
gaan er helpen over waken dat dit stuk nieuwe
Gavers vooral voor de natuur een meerwaarde
kan betekenen: we ijveren voor rustige
natuurrecreatie met minimale verstoring, liefst
zonder eyecatchers, zodat de natuur-uitbreiding
haar natuur-doel niet voorbijschiet. De
regelmatige vergaderingen die sinds een paar
jaar tussen de Provincie en Natuurpunt worden
georganiseerd zijn hiertoe een katalysator.
Kortom, we kijken positief maar kritisch naar
het project. Dat de bouwwerken maar gauw
achter de rug zijn.

↑Wilde bertram in de
Villaplasjes

↓Villaplasjes
© Yann Feryn

45•

UIT DE VERENIGINGEN

DE VLINDERTUIN
ONTWAAKT NA EEN LANGE
VERPOPPINGSFASE
KURT MEERSCHAERT

“Ik weet wat deze bloemetjes zijn!” verklaarde een jongen – ik schat zes jaar oud – glunderend met fonkelende
pretoogjes. Vlak daarvoor had een blond meisje, ongeveer even oud als de jongen, mij tot de orde geroepen. Samen
met een aantal leeftijdgenootjes had ze mij aandachtig geobserveerd terwijl ik mij in vol ornaat al schuifelend
door mijn biotoop bewoog. “Meneer” zei ze met een dwingende stem, “Je moet van deze gele bloemetjes een
foto nemen!” haar wijsvingertje richtend op een groepje bloemen. “Een paardenbloem” declareerde de jongen
overtuigend. En al snel verspreidde het magische woord zich over de groep kleine helden, bezetters van de aarden
berg. Het gezoem van “paardenbloem” “aardenbloem” “denbloem” …
dit plekje iets van zijn ware potentieel zien: vlinders
en bijen zwervend tussen een zee van margrieten op
zoek naar een zeemzoete stop. En Nesten zag dat
het goed was. Toch ontbrak er nog een belangrijk
puzzelstukje: de beplanting in de belevingstuin.
En in november 2020 was het dan zover: de
langverwachte aanplant.
Tijd om volop open te bloeien in 2021.

Ik heb het er nog even op nagekeken: 2008. Dat
was het jaar van het voorstel om naast de bib van
Kuurne een natuurlijke kruidentuin te voorzien,
een soort van ‘bye bye grass’ avant-la-lettre.
Biodiversiteit stond toen ook al hoog in het vaandel.
Gemeentebesturen liepen elkaar voor de voeten om
massaal het biodiversiteitscharter te ondertekenen.
En beloftes maken schuld, dus schoorvoetend ging
men op zoek naar een paaiplaats voor het groene
kiespubliek.

↑Vlindertuin
© Pascale Vandecasteele

↑↑ Ooievaarsbek in de

vlindertuin
©Hendrik Lefebvre

↘

Koninginnenpage

in de vlindertuin
© Jan Vanaverbeke
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Het zou nog ontiegelijk vele lentes en meer
dan 15 maansverduisteringen duren vooraleer
2 parallelvormige stroken van 5m op 25m
vakkundig gescalpeerd werden uit de viltgroene
standaardgrascoupe en symbolisch werden ingezaaid
met een bloemenmengsel. Het geheel werd
opgefleurd met een state-of-the-art insectenhotel
(model Vlasbek Ward) inclusief enkele geveerde
metalen nepinsecten.
In dat najaar van 2014 werd bibi gevraagd een
ontwerp te voorzien voor deze bijzondere locatie.
Gewapend met een conceptnota, een arsenaal aan
ideeën en een snuifje humor werd overlegd met
de Minaraad, vlinderwerkgroep en het college van
burgemeester en schepenen zodat het in 2016 tot
een effectieve aanleg kwam. De contouren werden
stilaan zichtbaar: droge grachten aangelegd,
haagstructuren en fruit aangeplant,
natuurtuin ingezaaid. Voor het eerst liet

Ik voel de warmte op mijn huid van de zachte
zomerzon, verlangend naar nieuwe, onverwachte
ontmoetingen. Met een trage tred en een spiedende
blik speur ik de beplanting af. Al vlug spot ik 2
icarusblauwtjes vechtend om mijn aandacht.
Sluipsgewijs nader ik mijn prooi en in één vlotte
beweging worden beiden op beeld vereeuwigd. En
dan valt mijn blik op een prachtige ooievaarsbek.
Zo voelt deze plek aan: een plek van voortdurende
ontmoetingen en natuurgenieten.
Regelmatig zie ik jong en oud passeren. Elk op
zoek naar zijn eigen stekje. Ontmoetingen op het
middenplein en zitbanken voor een babbeltje of
gewoon wat rust. Spelende kinderen en opgefokte
puberhormonen speurend naar opwinding,
babyfotoshoots en ijverige natuurfotografen
gelokt door een zoveelste facebookpost dromend
over het ultieme shot van de koninginnenpage.
Plantenliefhebbers op zoek naar kleuren en vormen,
de streling van de wind.
Het zit wel goed hier in dit kleine paradijs met het
gemoedelijke contact tussen mens en natuur. Daar
waar een paardenbloem
nog een paardenbloem
kan zijn en de magie van
de verwondering voor
pretoogjes zorgt.

UIT DE VERENIGINGEN

DE BRAMIER
Eerst even terug naar het verleden: aan het station van Lauwe was vroeger een tegelfabriek gelegen, Novobloc
genaamd (eigenlijk opgericht door de firma Dewitte-Lietaer om met de assen van de gebruikte steenkool
assenstenen te maken). Door het polijsten van de tegels kwam veel kalk vrij, die gestort werd in de kleiputten
van de naast de Novobloc gelegen pannenfabriek La Lys. Het was de bedoeling dat het kalkafval voor
landbouwdoeleinden zou afgenomen worden. Door een te geringe verkoop stapelde de kalklaag zich echter
metershoog op.
RIK LIBBRECHT

In 2005 werden deze terreinen van de inmiddels ter
ziele gegane fabriek door Stad Menen gekocht. Er
werd beslist om in samenwerking met Natuurpunt
een natuurreservaat te maken van de grotendeels
volgestorte kleiputten. Op de overblijvende
terreinen zijn er momenteel werken bezig om een
KMO-zone in te richten.
In geen tijd transformeerde het reservaat zich,
door toedoen van de aanwezige kalk, tot een heel
uniek ecosysteem. De grote aantrekkingskracht van
het gebiedje van zo’n 4 ha groot zit in de veelheid
aan biotopen. Van vochtig broekbos met elzen,
wilgen en zeggen in het zuidelijke deel tot droog,
kalkrijk grasland met onder andere grote ratelaar
en heelblaadjes op de hoogste delen. Daarnaast
bevinden er zich ook nog enkele poelen met hun
eigen flora en fauna waaronder dodaars, kuifeend
enz.

Hierbij vind je ook een QR-code die toegang geeft
tot een film van het domein (met dank aan Pierre
Vanooteghem). Voor meer info over het gebied kan
je steeds contact opnemen met de conservator
Jozef Bousse (0476/477831 of
jozef.bousse@gmail.com).

← Grote ratelaar
↓Wandeling De
Bramier
© Rik Libbrecht

Doordat er dit jaar omwille van de werkzaamheden
geen toegang was tot het domein, kon er ook niet
gemaaid worden. Dat resulteerde onmiddellijk in
de progressie van loofbomen, waarvan dit najaar
massaal veel zaailingen uitkwamen. Hier gaan we nog
onze handen aan vol hebben!
Omdat het domein zo klein is, en ook doordat het
hier een fragiel ecosysteem betreft, is het enkel
toegankelijk op excursiedagen. We hopen van
ganser harte dat de coronapandemie wegebt zodat
we weer meer activiteiten in het gebiedje kunnen
organiseren.
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NIEUWS UIT HET NOORDEN

HENDRIK DEBEUF

→ Locatie uitbreiding
bos domein WallemoteWolvenhof
© Hendrik Debeuf

IZEGEM INVESTEERT IN
BOSUITBREIDING DOMEIN
WALLEMOTE-WOLVENHOF
De gronden tussen de Bosdreef, de
Wolvenhofstraat en Leenstraat die nauw aansluiten
op het bosdomein Wallemote-Wolvenhof, goed
voor zo’n 5ha, zal stad Izegem aankopen en
bebossen om het bestaande provinciaal domein
uit te breiden tot 30ha (+20%). Met deze aankoop
is dit een flinke stap vooruit voor het bosareaal
in Izegem. Naast aanplant van bomen zijn er ook
plannen om een extra speelzone en een nieuwe
trage weg verbinding tussen de Wolvenhofstraat
en de dorpskern De Bosmolens in dit dossier op te
nemen. Het is de bedoeling om dit alles te realiseren
in 2022 en dit in samenwerking met de provincie
West-Vlaanderen. In ons verstedelijkt gebied is deze
uitbreiding meer dan welkom, met voor elk wat wils
naar zachte recreatie en natuurbeleving toe.

GEEN 36STE ROMMELMARKT
Na 35 jaar rommelmarkt is er na een grondige
evaluatie intern beslist om geen 36ste editie te
organiseren. Jaar na jaar zagen we de kwaliteit en
verscheidenheid van binnengebrachte goederen
verminderen. Waarschijnlijk is dat te wijten aan
meer en meer mensen die hun goederen online
verkopen. Dit resulteerde in minder winst de laatste
jaren. De intensieve voorbereidingen en de inzet
van de vele vrijwilligers bleef echter hetzelfde. Het
spaarpotje dat we hadden, werd gebruikt om de
Mandelmeers nabij ‘t Schuttershuisje aan te kopen
en dit met de vele sponsoring van zowel leden,
sympathisanten en bedrijven.
Alvast een dank aan wie gratis goederen gaf en
natuurlijk aan de vele vrijwilligers tijdens de voorbije
35 jaar.

OVERMANDELPAD
INGELMUNSTER

→ Overmandelpad is hier
aangeduid in oranje

→ Overmandelpad
© Hendrik Debeuf
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Tijdens De dag van de Trage
Weg op 16 oktober werd deze
nieuwe trage weg, die deels
doorheen de weide Pillen loopt
(nu eigendom van Natuurpunt)
en deels door weide Breughel (deels eigendom
gemeente Ingelmunster), officieel geopend. Deze
fraaie zeer druk gebruikte trage weg die een
realisatie is van de gemeente Ingelmunster en
de provincie West-Vlaanderen is een verbinding
tussen enerzijds de Beukendreef (eigenlijk een
lindendreef ) en het kanaal Roeselare-Leie. Zeker
een meerwaarde naar natuurbeleving
Zie ook de wandelgids “Op stap” (wandeling 5)
uitgegeven door Natuur.koepel vzw.

100 m
300 ft
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AAN HET WERK
De aankoop van 12,5 ha natuurgebied aan de Leie in Wevelgem werd reeds door 543 donateurs ondersteund
voor een bedrag van €65.325 (van de €170.000 restfinanciering die nodig was). Hartelijk dank hiervoor!
Ondertussen smeden we volop inrichtings- en uitvoeringsplannen voor dit nieuwe gebied. In september werden al 2
nieuwe poelen gegraven met behulp van Stadlandschap Schelde en Leie.
KRISTINA NAEYAERT

DAG VAN DE NATUUR

BERGELEN

Eind november werd er hard gewerkt op de Dag
van de Natuur in de Bankbeekvallei in Gullegem: 25
oude knotwilgen kregen een deskundige knotbeurt
om deze mooie bomen in stand te houden. Door dit
cyclisch onderhoud kunnen knotbomen honderden
jaren oud worden en tegelijk huisvesting geven
aan heel wat vogels, insecten en andere planten.
Zo’n oude bomen knotten met kettingzagen vraagt
vakmanschap en is niet ongevaarlijk. We krijgen sinds
enkele jaren steun van het tuinaanlegbedrijf Linnaeus
dat een ganse dag komt werken met een equipe om
deze zware klus te helpen uitvoeren. Heel fijn! Ook
vzw ’t Ferm, een dagcentrum voor volwassenen met
een beperking, stak een handje toe samen met het
jong geweld van JNM Kortrijk.

In het Bergelendomein in Gullegem zorgen twee van
onze vrijwilligers (Rik Devriendt en Marc Josson)
tot eind maart weer voor wintervoedsel voor de
vogels. Vanuit de kijkhut heb je een mooi zicht op
de voederplaats. Vink, keep, groenling, mezen,
boomkruiper zijn maar enkele van de soorten die
je van dichtbij kan bewonderen. Natuurfotografen
maken van dit unieke plekje druk gebruik.

Een nieuw infobord aan de ingang van de Bankbeek
met de steenuil als embleem rondt het geheel af.
Ons terrein in de Daalstraat aan de Bankbeek is
overigens altijd
toegankelijk als
rustpunt voor de
voorbijgangers.

↖ Voederplaats Bergelen
© Anne Braet
↑Hulp van 't Ferm op Dag van
de Natuur

↙

Nieuw infobord bank-

beekvallei
© Kristina Naeyaert

Volgend jaar zorgen we vanaf
februari terug voor de begeleiding
van de amfibieëntrek op enkele
cruciale plaatsen in de gemeente.
Ook dit is een topactiviteit voor
scholen. In de Normandiëstraat in
Wevelgem kan dit op een veilige
manier georganiseerd worden
en geïnteresseerde leerkrachten
mogen met ons contact nemen
via kristina@natuurkoepel.be.

Hengelen voor kinderen!
Op zaterdag 2 april organiseren we een initiatie vissen in de oude Leiearm in Wevelgem
met behulp van Sportvisserij Vlaanderen. Er wordt gezorgd voor het nodige vismateriaal en
begeleiding door een enthousiaste visserijbioloog die heel wat interessante uitleg zal geven.
Er kunnen maximaal 30 kinderen deelnemen (15 in de voormiddag en
15 in de namiddag), daarom is inschrijven verplicht! Deze initiatie is voor kinderen tussen 8
en 14 jaar.
Bijdrage 10 € en inschrijven kan vanaf nu via
anne.braet@gmail.com, waarbij je moet kiezen tussen de voor- of namiddag
(9-12u of 14 -17u).
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CHRIS DUTRY

“ROND 1900 WAS ONZE
PROVINCIE DE TWEEDE
MEEST BOSRIJKE REGIO
IN VLAANDEREN”
Je moet al geluk hebben om hem thuis te vinden, want meestal is Eddy Loosveldt ergens met een burgemeester
of pachter aan het onderhandelen rond de aankoop van een paar hectaren om te bebossen. Veel kans ook dat je
hem ‘s winters terugvindt tussen een enthousiaste groep mensen die boompjes en struiken aanplanten. Bij hem
thuis in Heestert leerden we hoe hij van vogelvanger naar vogelvriend evolueerde en waar hij nog van droomt.

→ Eddy staat voor
het terrein dat onlangs
ook bebost werd en
deel uitmaakt van het
Waterhoevebos
© Chris Dutry

“Telkens als ik
een compromis
kan tekenen,
kraak ik
’s avonds
een fles.
Zo’n kleine
overwinning
voor de natuur
mag gevierd
worden.”
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“Begin jaren zestig groeide ik op
in het landelijk gebied tussen SintLodewijk en Deerlijk. Vaak vergezelde
ik vogelvangers die hun netten op de
winterakkers opstelden en leerde ook
zelf vogels kweken. Jongeren hadden
toen immers nog geen smartphones of
games. Zo leerde ik steeds meer vogels
kennen, vooral tijdens de vogeltrek.
Toen mijn broers en ik een grote
verrekijker kregen, waren we in de
wolken. Ik werd een fervent vogelaar.
Dan werd ik intern in het college van
de paters Oblaten in Waregem en
de studie en allerlei sportactiviteiten
eisten voortaan al mijn aandacht
op. Gelukkig trokken we jaarlijks op
bezinning naar Velaines, waar we ook
natuuropdrachten uitvoerden in het
mooie park, waarin het vormingshuis
van deze missiecongregatie lag. Nadien
trok ik naar Leuven om pedagogie te
studeren. Een van mijn scripties ging
over kinderboerderijen, toen nog

een minder bekend fenomeen. Mijn interesse voor
opvoeding en natuur kwam daarin samen en dat zou
lange tijd de rode draad in mijn leven blijven.
Eind jaren zeventig werd ik lid van Velt en begon zelf
met biologisch tuinieren op deze plek, waar Myriam
en ik nu al ruim 40 jaar tussen de velden wonen en
onze kinderen grootbrachten. Ik werd ook lid van de
regionale afdeling van De Wielewaal, die zich vooral
focuste op vogelobservatie en -bescherming. Mijn
ontmoeting met wijlen Frans Dejonghe werd een
nieuwe baken in mijn levensverhaal. In 1994 vroeg hij
mij om een doorstart van de werkgroep Leefmilieu
Zwevegem mee mogelijk te maken. Eventjes
waren we geassocieerd met Natuurreservaten
om uiteindelijk in 1997 Wielewaal Zwevegem te
worden. Goed twintig jaar geleden fusioneerden
Wielewaal en Natuurreservaten tot Natuurpunt.
Het aantal leden van onze lokale Natuurpunt afdeling
is sedertdien ruim verdubbeld tot 600 gezinnen.”

UIT DE VERENIGINGEN

VAN MILIEUZORG TOT
DUURZAME ONTWIKKELING
“Die periode viel deels samen met mijn jaren als
gedetacheerde leerkracht bij Leefmilieu, Natuur
en Energie (LNE), meer bepaald bij de dienst
Natuur- en Milieueducatie. Die bleken achteraf in
dubbel opzicht belangrijk. Vooreerst omdat ik er
mijn pedagogische expertise rond onderwijs kon
linken aan sensibilisatie voor natuur en milieu. Zo
kon ik voor de ‘Groene Scholen’ het programma
Milieuzorg Op School (MOS) uitwerken. Later
werden die MOS-scholen verruimd tot educatie
op school rond duurzame ontwikkeling, de zgn.
EDO-scholen. De inspiratie daarvoor haalden we bij
Nederland en Zweden.
In die jaren ontdekte ik dat de milieuadministratie
van de Vlaamse overheid toegankelijker was dan
ik me had voorgesteld. Er ging een wereld voor
mij open: als ambtenaar kon je zomaar een milieueducatief project neerschrijven, en na overleg
met het kabinet werden honderdduizenden euro’s
vrijgemaakt om als overheid het educatief milieuzorg
project te introduceren in alle Vlaamse scholen. Ik
zat toen ook in de gemeentelijke milieuraad, maar
dat was vooral een praatbarak. Mooie plannen, zoals
de herwaardering van kleine landschapselementen
en een voetwegen netwerk, lagen toen al op
tafel maar in die periode zag ik vooral natuur
verdwijnen.”

RESERVATENFONDS
“Uit die frustratie groeide het verlangen om dan
maar zelf natuur te creëren. Natuur.koepel vzw
had ondertussen een reservatenfonds in het leven
geroepen en ik mocht op prospectie in ZuidWest-Vlaanderen. Aanvankelijk konden we vooral
bestaande stukjes natuur aankopen en die vrijwaren
voor andere bestemmingen. Zo kon ik nu en dan
resultaten zien in plaats van louter gepalaver over
‘meer natuur’ in onze streek. Telkens als ik merk
dat een pachter liever nog een aantal jaren verder
wil boeren, respecteer ik zijn voorkooprecht op
dat perceel. De laatste jaren merk ik echter een
kentering in de houding tegenover herbebossing van
landbouwgronden. Nu zijn er landbouwers of lokale
politici die mij zelf voorstellen om percelen aan te
kopen en te bebossen. Bepaalde sponsors stellen
soms grote bedragen ter beschikking om bos aan te
planten.
Voordien moest je bijna gaan bedelen om de nodige
middelen te vinden om wat grond te verwerven.
Onlangs konden we goed zeven hectare aankopen in
Zulte. Een groot deel, zo’n 300.000 euro, komt van
de Vlaamse overheid. De rest van de aankoopsom

wordt bijgepast door lokale overheden, waardoor
de restfinanciering voor Natuurpunt haalbaar
blijft. Ook de Vlaamse overheid lijkt eindelijk
werk te maken van die geplande 10.000 hectare
bosuitbreiding. Goed tien jaar geleden kregen we
van onze gemeente 1.000 euro aankoopsubsidie
per hectare, vandaag is dat al minstens tienmaal
zoveel. Zelfs dan moeten we nog steeds minstens
een vierde van de totale aankoopsom zelf bijeen
zien te vinden. Een vierkante meter landbouwgrond
kost immers al gauw zes tot acht euro. Dat alles
toont toch aan dat de geesten gerijpt zijn, toch wat
de uitbreiding van onze bossen betreft. Telkens als ik
een compromis kan tekenen, kraak ik ’s avonds een
fles. Zo’n kleine overwinning voor de natuur mag
gevierd worden.”

NIEUWJAARSWENS
“Bij deze nieuwe jaargang van Klimop wil ik graag
een paar wensen doen. Vooreerst dat er eindelijk
werk gemaakt wordt van wat al zo lang ‘herkauwd’
wordt, zoals die 10.000 hectare extra bos en nog
andere concrete natuurprojecten. Rond 1900 was
West-Vlaanderen met 13 procent bos de tweede
meest beboste Vlaamse provincie na VlaamsBrabant. Vandaag is dat amper twee procent en
daar mag toch wel iets van hersteld worden, niet?
Vervolgens wens ik dat er meer samenwerking
komt met de landbouwsector. Daartoe stel ik
mijn hoop op samenwerking met het Algemeen
Boerensyndicaat (ABS) in het kader van het project
‘Natuur zoekt boer, boer zoekt natuur’, dat dit jaar
van start gaat. In onze gemeente is het immers hard
zoeken naar 100 hectare potentieel natuurgebied
en moeten we veeleer inzetten op een landbouw
die meer ruimte geeft aan natuurontwikkeling.
Je kan het ook duurzame landbouw noemen,
met lokale productie en
consumptie. De eindeloze
schaalvergroting komt toch
BOSUITBREIDING GAAT
slechts ten goede aan de
GESTAAG VERDER
agro-industrie en maakt van
landbouwers slecht betaalde
Op 10 en 11 december vorig jaar werden in totaal
loonarbeiders. Als we
6.000 m2 bos aangeplant in de Spinnetstraat, resp.
onze veestapel inkrimpen
met sponsoring van het dienstenchequebedrijf
kunnen we opnieuw ons
Comforte en van TVH. Dit is een aanzienlijke
eigen veevoeder kweken
uitbreiding van het Waterhoevebos, waarvoor
en ontstaat er ruimte
eind 2020 een halve hectare werd aangeplant. Op
voor voedselbossen
18 december werd er 2.000 m2 aangeplant in de
en agroforestry. Deze
Gaverstraat in Helkijn, ditmaal met sponsoring en
dubbelwens veronderstelt
helpende handen van PNB Paribas (kantoren van
weliswaar dat er meer
Zwevegem en Avelgem). Ook dit najaar hoopt NP
wederzijds respect voor
Zwevegem verder te kunnen aanplanten. Alle giften
mekaar groeit.”
zijn welkom op IBAN BE56 2930 2120 7588 met
vermelding “projectnr. 3515 Zwevegem”
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JONG ENTHOUSIASME
AAN HET STUUR VAN JNM
KORTRIJK
Michiel Soenen is sinds 3 jaar voorzitter van JNM regio Kortrijk. Als Natuur.koepel vzw willen wij graag de
jeugdbeweging die werkt rond natuurstudie en milieu ondersteunen. We weten al lang dat JNM dé leerplek is om
natuurkennis op te doen. Tegelijk leer je er ook engagementen opnemen.

Wat drijft een jonge gast als jij om actief te zijn
bij de leiding van JNM?
“Vriendschap en verbondenheid met
gelijkgestemden. Via JNM nationaal worden heel wat
kampen ingericht ergens in de natuur. In die kampen
komen jongeren van heel Vlaanderen samen om aan
natuurstudie en natuurbeleving te doen. Zo kan je
een pak nieuwe vrienden maken en dat is uiteraard
tof als jongere. Ik ben 21 en zit al lang in de JNM van
Kortrijk. Ik ben geboeid door de natuur en doe dus
graag aan natuurstudie. Als je dat met vrienden kan
doen dan is dat best wel fijn. Ik studeer trouwens
biologie in Gent waar een grote groep van JNM-ers
actief is en er ook zijn secretariaat heeft.”
Wat willen jullie met JNM Kortrijk bereiken?
“Met JNM willen we kinderen al spelend de natuur
leren ontdekken. We organiseren tal van activiteiten
die meestal doorgaan op zaterdagnamiddag.

Vanaf 8 jaar kunnen de kinderen (de piepers)
deelnemen aan specifieke natuuractiviteiten
gaande van natuurstudie tot een dagje werken
in de natuur. Ook de ouders worden wel eens
uitgenodigd. We hebben onlangs ook meegedaan
met de klimaatbetoging in Brussel. We willen onze
leiding graag uitbreiden. Momenteel zijn we met
zo’n 8-tal leiders en we hebben elk onze taak zoals
in een gewone jeugdbeweging. We kregen van de
stad Kortrijk een lokaal in hoeve Te Couckx in het
stadsgroen van de Marionetten van waaruit we
gemakkelijk activiteiten kunnen inrichten met de
piepers.”
Natuur.koepel vzw wenst Michiel en zijn
enthousiast team alvast veel plezier toe bij hun
werking.
We gaan de werking van de JNM zoveel mogelijk
ondersteunen. We laten de JNM kennis maken met
onze natuurgebieden. We kunnen beheeractiviteiten
organiseren in samenwerking met de verschillende
Natuurpuntafdelingen. Dit gebeurde al op de Dag
van de Natuur in de Bankbeek in Gullegem. De
natuurgebiedjes in Zuid-West-Vlaanderen liggen
nogal verspreid, organisatorisch is dat niet evident
maar hulp bij vervoer zou van pas komen.
We kunnen de JNM’ers ook actief betrekken
bij activiteiten specifiek voor kinderen. Op de
verlanglijst staan al de paddenoverzetacties en
een initiatie vissen voor kinderen. Dit is nog
maar een begin...

KRISTINA NAEYAERT

↑ Michiel Soenen
↖ Startdag JNM
↙ Leiding JNM op startdag
© Kristina Naeyaert

Wie voorstellen heeft voor een
activiteit samen met JNM kan
contact nemen met Michiel via
michiel.soenen@gmail.com
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Champignon-walnotenpaté
© Leentje Speybroeck

Ingrediënten
• 100 g sjalot
• 1 teen knoflook
• 250 g champignons
• 1 el olijfolie
• 1 takje tijm
• 1 takje rozemarijn
• 100 g walnoten
• 2 el gehakte peterselie
• peper
• zout
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Bereiding
1. Versnipper de sjalotjes en de knoflook
2. Snijd de champignons in schijfjes
3. Stoof de sjalot en de knoflook in de olijfolie
tot ze zachtjes kleuren
4. Voeg de champignons, de tijm en de rozemarijn
toe en stoof tot de champignons gaar zijn
5. Rooster de walnoten in een droge
koekenpan tot ze lichtjes kleuren en
lekker geuren
6. Hak de champignons en de noten met
de peterselie in een hakmolentje
of keukenmachine
7. Breng op smaak met peper en zout.

• • • • activiteiten in de kijker • • • •
GENEESKRACHTIGE KRUIDEN EN MEDICINALE PLANTEN DEEL 2
VRIJDAG
25 / 02 / 2022
19U30 - 22U30
Deelname:
57 euro aan de ingang,
kleine syllabus is inbegrepen.
Graag een mailtje voor uw
aanwezigheid op de avond voor de
praktische regeling
dirkjph.dubois@gmail.com

Doorheen de eeuwen is de mens zoekende om gezond
te blijven en ziektes te genezen. Het is een geschiedenis
met vallen en opstaan: magie en geloof, kennis en
onderzoek. Wat was en wordt de plaats van planten in onze
hedendaagse geneeskunde? Dit tweede deel omvat pijn,
koorts en het bewegingsstelsel. Bloedsomloop, vitaliteit,
stress en slaapproblemen komen aan bod. Welke kruiden
bieden zich hiervoor aan?
Spreker en contactpersoon:
Dirk Dubois - 056 35 57 75
Afspraak: polyvalente zaal boven apotheek
Dubois, Izegemsestraat 131 Heule

BIODIVERSITEIT BOSSEN I.S.M. NATUURPUNT CVN
VRIJDAG
24 / 03 / 2022
19U30 - 22U30
Deelname:
57 euro (op vertoon van lidkaart
Natuurpunt aan de kassa) of
9 euro (niet-leden).
Begeleidende syllabus is te verkrijgen
na afloop in digitale PDF-versie.
Inschrijving via
carine.dendauw@hotmail.com

↓

↑

Valkruid © Dirk Dubois

Boshyacinten © Bioweb KULAK

De lezing ‘biodiversiteit bossen’ belicht de
verschillende bos- en struweeltypes in Vlaanderen zoals
in een rapport van het INBO (Instituut voor Natuur- en
Bosbouwkundig Onderzoek) afgebakend. Van elk bos- en
struweeltype kom je te weten waar het in Vlaanderen het
algemeenst voorkomt, welke abiotische kenmerken het heeft,
en welke de kenmerkende planten, vogels en insecten zijn die
erin voorkomen.
Lesgever:
Hans Vermeulen, medewerker bij Natuurpunt CVN
Contactpersoon:
Carine Dendauw, (carine.dendauw@hotmail.com)
Afspraak: bezoekerscentrum Hof te Coucx, Marionetten 12
Kortrijk; parkeren kan op de betalende parking van ziekenhuis
AZ Groeninge, President Kennedylaan 4 Kortrijk

NACHT VAN DE STEENUIL
VRIJDAG
12 / 03 / 2022
18 U - 21U30
Organisatie:
5Natuurpunt Avelgem
i.s.m. steenuilenwerkgroep
Afspraak:
Spikerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem

VRIJDAG
26 / 03 / 2022
19 U - 21U
Organisatie:
Natuurpunt Zwevegem
i.s.m. steenuilenwerkgroep
Afspraak:
De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat
23, 8550 Zwevegem

Op de Nacht van de Steenuil maak je kennis met het kleinste en sympathiekste
uiltje van Vlaanderen. Deze rakker met knalgele ogen heeft een voorliefde voor
holle knotwilgen als broedplaats en wordt actief in de vooravond. Dit en nog vele
andere zaken beleef je op de Nacht van de Steenuil.
Contactpersoon: Koen Sablon
(koensablon@telenet.be of 0474/79 80 92)

Tijdens deze korte wandeling zullen we steenuilengeluiden afspelen. Hierop reageren
de steenuilen in de omgeving en zullen we, als de omstandigheden meezitten, de
uiltjes horen en waarschijnlijk zelfs zien. Mensen van de steenuilenwerkgroep geven
uitleg over het kleinste uiltje. Er wordt getoond hoe de gestandaardiseerde methode
voor inventarisatie in zijn werk gaat en wat er momenteel reeds gebeurt om het
steenuiltje te helpen.
Contactpersoon: Lieven Vuylsteke
(lieven.vuylsteke@telenet.be of 0475/952783)

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.

JANUARI 2022
15.01 BEHEERWERKEN
		 IN DE GAVERS		VILLAPLASJES/
		 HET RESERVAAT - NPGS
WAAR:

WANNEER:
INFO:

De Gavers verzamelplaats aan
de villaplasjes of het reservaat,
Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Bart Lemey (0474/516755 of
bart.lemey@gmail.com)

15.01 BEHEERWERKEN:
		KOOIGEMBERM
		 HAKHOUTBEHEER - NPZ
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Loods Natuurpunt Zwevegem (SintPietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)

15.01 WERKVOORMIDDAG
		 MANDELHOEK - NPDB
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Mandelhoek domein Waterstraat,
Ingelmunster
9.00 u. - 12.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

16.01 NIEUWJAARSWANDELING
		 IN DE SCHELDEMEERSEN +
		 LEDEN ALGEMENE
		 VERGADERING - NPA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC Coupure Deweer,
Meersstraat 45 Avelgem
9.30 u – 12.30 u
Pol Wannyn (0497/45 52 99 of
polwannyn@skynet.be)

16.01 NATUUR TE KIJK
		NAMIDDAG
		 MANDELHOEK - NPDB
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC Schuttershuisje,
Waterstraat 6, Ingelmunster
13.30 u. - 17.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

16.01 NIEUWJAARSWANDELING
		 BALIEKOUTER + LEDEN
		ALEGEMENE
		 VERGADERING - NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:
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Provinciedomein Baliekouter,
Ommegangstraat, Wakken
14.00 u. - 16.30 u.
Patrick Vandenbussche (056/609228 of
patrick.vandenbussche2@pandora.be)

16.01 ROOFVOGELWANDELING 		NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Kerk Sint-Denijs, SintDenijsplaats
14.00 u. – 17.00 u.
Yves Debosscher (0478/231233 of
yves.debosscher@gmail.com)

19.01 MICROSCOPIE VAN
		 PADDENSTOELEN - MYC
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Steenoven,
Schaapsdreef 29 Kortrijk
13.30 u. - 16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

23.01 WINTERWANDELING
		 IN SENTE - NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Parking aan kerk van Sint Katarina,
Sint Katrienplein, Kuurne
14.00 u. - 16.00 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

23.01 WINTERWANDELING:
		 OP ZOEK NAAR GROEN
		 IN DE STAD - NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

t’ Slot Groene Long, Oudstrijderslaan,
Kuurne
14.45 u. - 16.30 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

23.01 ALGEMENE VERGADERING
		 EN NIEUWJAARSDRINK 		NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Online (vooraf inschrijven!)
13.30 u. - 14.15 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

29.01 SNOEI, ONDERHOUD
		 EN STEKKEN VAN
		 DRUIVEN - VELTZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Buurthuis St-Lodewijk, Pladijsstraat 278
Deerlijk
9.00 u. - 11.00 u.
Martin Raepsaet (0477409117 of
martin.raepsaet@gmail.com)

30.01 GROTE VOGELWEEKEND 		NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Kleiputten, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
8.00 u. – 12.00 u.
Trees De Prest
(natuurpuntkortrijk@telenet.be)

FEBRUARI 2022
05.02 BEHEERWERKEN IN DE
		 GAVERS - VILLAPLASJES/
		 HET RESERVAAT - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

De Gavers verzamelplaats aan de villaplasjes of het reservaat, Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Bart Lemey (0474/516755 of
bart.lemey@gmail.com)

05.02 PADDENSTOELENZOEK
		 TOCHT IN HET ORVEYT		 BOS - MYC
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Sint-Pietersbrugske, Kraaibosstraat,
Zwevegem
13.30 u. - 16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

06.02 WANDELING DE GAVERS
		 - THEMA: DE VERBORGEN
		 LENTE - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.
Felix Rodenbach (0473/773234 of
felixrodenbach@hotmail.com)

06.02 FOTOWANDELING DE
		 GAVERS - THEMA:
		 WINTERTAFERELEN - NFW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
9.00 u. - 11.30 u.
werkgroepnatuurfotografie@
natuurkoepel.be

07.02 GELEIDE NATUUR		 WANDELING AAN
		BERGELEN:
		LANDSCHAPSLEZEN
		 MET ERWIN DECOENE 		NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Nec de rand, Rijksweg, Wevelgem
15.00 u. - 17.00 u.
Anne Braet (0479514317 of
anne.braet@gmail.com)

12.02 BEHEERWERKEN
		ZWEVEGEM:
		MORTAGNEBOS:
		 VRIJSTELLEN PLANTGOED
		 - NPZ
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Loods Natuurpunt Zwevegem
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)

12.02 BEHEERWERKEN IN
		 DE SCHELDEMEERSEN 		NPA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC Coupure Deweer, Meersstraat 45
Avelgem
8.30 – 11.30 u
Frans De Leersnijder (0486/77 57 93)

13.02 DAGEXCURSIE
		 ‘VOGELS KIJKEN’ IN
		 ZEELAND - NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Carpoolparking, Franklin Rooseveltlaan
180, Waregem
6.50 u. - 19.00 u.
Peter Depodt (0472/333124)

13.02 VOGELKIJKNAMIDDAG,
		IJZERMONDING
		 NIEUWPOORT - NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Parking Vlaskouter, Vlaskouter, Kuurne
13.00 u. - 17.30 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

16.02 MICROSCOPIE VAN
		 PADDENSTOELEN - MYC
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
13.30 u. -16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

18.02 FLIRTEN IN ’T GROEN 		NPDB
WAAR:
WANNEER:
INFO:

JOC Ingelmunster (grote zaal),
Bollewerpstraat 3, Ingelmunster
19.30 u.- 22.30 u.
Catherine Callu
(ingelmunster@davidsfonds.net)

19.02 WERKVOORMIDDAG
		 ROTERSMEERS - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Rootputstraat, Bissegem
9.00 u. – 12.00 u.
Bert Van Dierdonck
(Bertvandierdonck@outlook.be)

20.02 LANDSCHAPS		 WANDELING - NPA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Kerk Sint-Denijs (Zwevegem)
14.00 u – 17.00 u
Bart Declercq (0495/18 29 30 of
dcbart@hotmail.com)

20.02 MOSSENWANDELING 		NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Kleiputten, Schaapsdreef 29, Kortrijk
9.30 u. – 12.00 u.
Trees De Prest
(natuurpuntkortrijk@telenet.be)

CURSUS: GIDSEN
		 VAN KINDEREN
		 (INGELMUNSTER) –
		 NPDB & CVN
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6,
Ingelmunster
WANNEER: 22/02/2022 van 19.00 u. - 22.00 u.
		
12/03/2022 van 14.00 u. - 17.00 u.
		
19/03/2022 van 14.00 u. - 17.00 u.
INFO: Mathia Dupon (0489/629819 of
mathia.dupon@natuurpunt.be)
WAAR:

25.02 GENEESKRACHTIGE
		 KRUIDEN EN MEDICINALE
		 PLANTEN DEEL 2 - PWG
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Polyvalente zaal boven apotheek Dubois,
Izegemstraat 131, Heule
19.30 u. - 22.30 u.
Dirk Dubois (056/355775 of
dirkjph.dubois@gmail.com)

27.02 OPEN VRIJWILLIGERS		 NAMIDDAG - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

OC Marke, Hellestraat 6 Marke
14.00 u. – 17.00 u.
Bert Van Dierdonck
(Bertvandierdonck@outlook.be)

MAART 2022

12.03 BEHEERACTIVITEIT
		 OUDE SPOORWEGBERM +
		 GAVERBEEKSE MEERSEN 		NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

12.03 BEHEERWERKEN IN
		 DE SCHELDEMEERSEN 		NPA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

WAAR:
WANNEER:
INFO:

Parking van het domein,
Palingbeekstraat, Ieper
13.30 u. - 16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

06.03 NATUURWONDER		 WANDELING DE GAVERS 		NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Provinciedomein De Gavers Harelbeke,
Eikenstraat 131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.
Felix Rodenbach (0473/773234 of
felixrodenbach@hotmail.com)

06.03 GELEIDE NATUUR		 WANDELING AAN
		 BERGELEN: VOGELS MET
		 IGNAAS ROBBE - NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Nec de rand, Rijksweg, Wevelgem
9.30 u. - 11.30 u.
Anne Braet (0479514317 of
anne.braet@gmail.com)

NEC Coupure Deweer,
Meersstraat 45 Avelgem
8.30 – 11.30 u
Frans De Leersnijder (0486/77 57 93)

12.03 NACHT VAN DE
		 STEENUIL – NPA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

CC Spikkerelle Avelgem,
Scheldelaan 6 Avelgem
18 u – 21u30
Koen Sablon (0474/79 80 92 of
koensablon@telenet.be)

13.03 BOERENNATUUR
		LANDSCHAPS		 WANDELING - NPDV
WAAR:

02.03 PADDENSTOELEN
		 IN DE PALINGBEEK 		MYC

Weymeersch, Meersstraat 11, Zulte
9.00 u. -12.00 u.
Peter Depodt (0472/333124) of
Frederic Piesschaert (0472/525 974)

WANNEER:
INFO:

Parking aan kerk van Sint Katarina,
Sint Katrienplein, Kuurne
14.00 u. - 16.30 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

13.03 TE LAND EN IN HET
		 WATER - NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Hof te Coucx, Doerak,
Cannaertstraat 30, Kortrijk
14.30 u. – 17.00 u.
Trees De Prest
(natuurpuntkortrijk@telenet.be)

16.03 MICROSCOPIE VAN
		 PADDENSTOELEN - MYC
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC De Steenoven,
Schaapsdreef 29, Kortrijk
13.30 u. -16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

18.03 AVOND NATUUR		 FOTOGRAFIE - NPDV
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Sint Pieterszaal,
Brugsesteenweg 311, Kuurne
19.30 u. - 22.30 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)
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19.03 BEHEERWERKEN IN
		 HET KANAALBOS - NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang Kanaalbos, Bosdreef 46, Harelbeke
9.00 u. -12.00 u.
Dirk Naert (0489/233076 of
dirknaert@pandora.be)

19.03 BEHEERWERKEN:
		 SPOORWEG MOEN 		 DUNNING EIKENBOSJE 		NPZ
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Loods Natuurpunt Zwevegem (SintPietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. -12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)

19.03 WERKDAG KLEIPUTTEN 		NPK
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Kleiputstraat, Kortrijk
9.00 u. -12.00 u.
Bert Van Dierdonck
(Bertvandierdonck@outlook.be)

26.03 NACHT VAN DE STEEN		 UIL - UILEN HERKENNEN
		 EN UILEN ZIEN TIJDENS
		 EARTH HOUR- SWG
WAAR:
WANNEER:
INFO:

26.03 SNOEIEN VAN
		 VOLWASSEN LAAG
		STAM-HOOGSTAM
		 FRUITBOMEN - VELTZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

WAAR:

WANNEER:
INFO:

Hof te Coucx Marionetten, parkeren kan
op de betalende parking van ziekenhuis
AZ Groeninge, President Kennedylaan 4,
Kortrijk
19.30 u. -22.30 u.
Carine Dendauw (0471/8217 6 of
carine.dendauw@hotmail.com)

24.03 KLIMAAT ROBUUSTE
		 TUIN-FRANK PETIT-JEAN 		VELTZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

St-Annazaal Begijnhof Kortrijk
20.00 u. - 22.00 u.
Hans Garreyn (hans.garreyn@skynet.be)

26.03 BEHEERWERKEN:
		 SPOORWEG MAROY –
		 SNOEIWERK - NPZ
WAAR:

WANNEER:
INFO:

Loods Natuurpunt Zwevegem (SintPietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. -12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)

Martin Raepsaet, Oude Bellegemstraat 89
Zwevegem
9.00 u. - 11.00 u.
Martin Raepsaet (0477/409117 of
martin.raepsaet@gmail.com)

26.03 SNOEIEN VAN JONGE
		 AANPLANT FRUITBOMEN
		 - VELTZ
WAAR:

24.03 BIODIVERSITEIT BOSSEN
		 I.S.M. NATUURPUNT CVN 		PWG

De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23,
Zwevegem
19.00 u. -21.00 u.
Lieven Vuylsteke (0475/952783 of
lieven.vuylsteke@telenet.be)

WANNEER:
INFO:

Tuin van Adem en Eten, Koffiestraat/
Blekerijweg St Denijs
14.00 u. - 16.00 u.
Martin Raepsaet (0477/409117 martin.raepsaet@gmail.com)

27.03 FRANS-BELGISCHE
		NARCISSEN-WANDELING
		 IN HOWARDRIES - NPZ
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Moen statie, kruispunt Gauwelstraat met
Stationstraat te Moen
13.15 u. -17.00 u.
Eddy Loosveldt (056/645007 of
eddy.loosveldt@gmail.com)

27.03 DAGSTAPPER VLAAMSE
		 ARDENNEN - NPW
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Carpoolparking, Franklin Rooseveltlaan
180, Waregem
9.30 u. - 18.00 u.
Patrick Vandenbussche (056/609228 of
patrick.vandenbussche2@pandora.be)
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02.04 KINDEREN LEREN
		 HENGELEN! - NPWE
WAAR:
WANNEER:
INFO:

02.04 PADDENSTOELEN
		 IN GROENHOVE - MYC
WAAR:
WANNEER:
INFO:

WAAR:
WANNEER:
INFO:

Ingang Bonte Os, Waregemstraat 297,
Deerlijk
14.00 u. - 17.00 u.
Bart Goethals (0477/267223 of
bart_goethals@hotmail.com)

03.04 WANDELING DE GAVERS 		 THEMA: AMFIBIËEN 		NPGS
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Provinciedomein De Gavers Harelbeke,
Eikenstraat 131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.
Felix Rodenbach (0473/773234 of
felixrodenbach@hotmail.com)

09.04 BEHEERWERKEN IN
		 DE SCHELDEMEERSEN 		NPA
WAAR:
WANNEER:
INFO:

NEC Coupure Deweer, Meersstraat 45
Avelgem
8.30 u. – 11.30 u.
Frans De Leersnijder (0486/77 57 93)

10.04 GELEIDE WANDELING
		 MANDELHOEK - NPDB
WAAR:
WANNEER:
INFO:

Mandelhoek domein Waterstraat 6,
Ingelmunster
9.30 u. – 12.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/365955 of
info@debuizerd.be)

13.04 MICROSCOPIE VAN
		 PADDENSTOELEN - MYC
WANNEER:
INFO:
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Parking Groenhovebos, Bosdreef, Torhout
13.30 u. - 16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

02.04 BEHEERWERKEN
		 BONTE OS - NPGS

WAAR:

•

Notenlaarstraat, Wevelgem 30, Wevelgem
9.00 u. - 12.00 u. en 14.00 u. - 17.00 u.
Anne Braet (0479/514317 of
anne.braet@gmail.com)
Inschrijven verplicht

NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk
13.30 u. - 16.30 u.
Christine Hanssens (Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

NK
NPA
NPDB
NPDV
NPDL
NPGS
NPK
NPKA
NPW
NPWE
NPZ
VELTH
VELTK
VELTW
VELTZ
HYLA
IWG
GEO
MYC
SWG
PWG
VWG
ZWG
WGTW
BWG
SOL
NFW

Natuur.koepel vzw
Natuurpunt Avelgem
Natuurpunt De Buizerd vzw
Natuurpunt De Vlasbek vzw
Natuurpunt De Leiemeersen
Natuurpunt Gaverstreke
Natuurpunt Kortrijk
Natuurpunt Krekel Anzegem
Natuurpunt Waregem
Natuurpunt Wevelgem
Natuurpunt Zwevegem
Velt Harelbeke-Kuurne-Waregem
Velt Team Eetbaar Kortrijk
Velt Wevelgem-Menen
Velt Zwevegem-Kortrijk
Amfibieën- en reptielenwerkgroep
Insectenwerkgroep
Werkgroep Geologie en Landschap
Werkgroep Mycologia
Steenuilenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Vogelwerkgroep
Zoogdierenwerkgroep
Werkgroep Trage Wegen
Bijenwerkgroep
Sol Suffit
Natuurfotografiewerkgroep

L ID WORD E N / S T E U N E N
NATUUR.KOEPEL VZW
Neem contact op met de ledenWie lid is van Natuurpunt is automatisch administratie.
lid van Natuur.koepel en ontvangt
Freddy Deckers, Jan Breydellaan 94,
Klimop. Andere lidverenigingen voorzien
Kortrijk, 0477/50 82 02
een combiformule.
leden@natuurkoepel.be
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?

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).

L I DVERE N IG IN G E N
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@natuurpuntdeleiemeersen.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, ↓

T H EMAT I SCH E
REGI OWERKGRO EP EN
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
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

Waregem - 0472/33 31 24 depodt@scarlet.be
NATUURPUNT WEVELGEM
Kristina Naeyaert, Normandiëstraat 178,
Wevelgem -0479/51 43 17
kristina@natuurkoepel.be
NATUURPUNT ZWEVEGEM
Bavo De Clercq, Kortrijkstraat 56,
8550 Zwevegem, 0476 664 678,
bavo.de.clercq@telenet.be
VELT HARELBEKE-KUURNEWAREGEM
0472/77 34 68 Veltharelbeke8530@gmail.com
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

ME T D E S T E U N
VA N

Natuur.koepel vzw is de overkoepelende organisatie
van natuur- en milieuverenigingen in Zuid-WestVlaanderen. 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.

CO NTACT EER ONS
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 vrijdag van 9u-12u en van
13u-16u.
web www.natuurkoepel.be
klimop.flits Voor up-to-date informatie uit de regio: abonneer
je op de digitale nieuwsbrief Klimop.flits. Stuur een
mail naar flits@natuurkoepel.be.
facebook www.facebook.com/natuurkoepel
twitter www.twitter.com/natuurkoepel
issuu www.issuu.com/natuurkoepel
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

CO LO FO N
KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw 32ste jaargang nr 1,
januari – februari – maart 2022
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Emmanuel Desmet, Warande 9, 8501 Heule, 0499/19 89 49 emmanuel@natuurkoepel.be
REDACTIE
klimop@natuurkoepel.be
Claudine Decocker, Virginie De Coene, Thijs Calu, Els Deprez,
Emmanuel Desmet, Angélique Vandewiele, Yann Feryn, Dirk
Libbrecht, Kristina Naeyaert, Joke Libbrecht, Maarten Tavernier,
Nele Devriendt, Luc Vergaerde, Estelle Delbart
ARTIKELS
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van
hun teksten. De redactie heeft het recht de artikels in te korten.
Overname van teksten en illustraties mag mits toelating van de
redactie en bronvermelding ‘Klimop - Natuur.koepel vzw’.
DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op de redactie zijn
op 17 februari 2022. Het volgende nummer verschijnt begin april
2022. Inzendingen kunnen mogelijk ook een plaats krijgen in de
nieuwsbrief.
PUBLICITEITSVERANTWOORDELIJKE
Nele Devriendt - nele@natuurkoepel.be
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

WEST-VLAAMSE
NATUURSTUDIEDAG
zaterdag
5 maart 2022

V.U.: Peter Norro, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge - Foto otter © Yves Adams, Vildaphoto.net.

Van 9.00u – 16.30u
op de KULAK in Kortrijk

Tendensen in
de natuur
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editie!

Hoe zie jij
de toekomst ?
Doe mee met de schrijfwedstrijd
“Hét natuurbelevingsmoment

van 2042!”

Schrijf je in op
www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag
Rode Lijsten • Soortactieplannen • Big Data • Onder water in rivieren en Noordzee • Ganzen
vroeger, nu en morgen • Evoluties in natuurfotografie • Zeldzame zaden • en meer !
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

