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EVEN VOORSTELLEN
JULIE BOUCKAERT

Julie Bouckaert verricht onderzoek
in de biologische wetenschappen
in de Noord-Franse stad Rijsel.
Daarom kwam ze in Kortrijk wonen
met drie jonge kinderen, waar ze
als naar gewoonte op zoek ging
naar bos om mooie wandelingen
te maken. Dat dit niet lukte zonder
eerst in de auto te stappen was
een schrijnend contrast met de
groene gordel aan de rand van het
Zoniënwoud. Ze besloot om die
reden zich bij Natuurpunt aan te
sluiten. Sindsdien werkt ze regelmatig
mee als vrijwilliger in natuurgebieden
in de buurt van Kortrijk, wat altijd
een heerlijke sportieve en sociale
buitenlucht ervaring is. Ze is er
intussen van overtuigd dat de zich
met een exponentiële snelheid
voortschrijdende klimaatopwarming
enkel gestopt kan worden door
onze kostbare bomen te sparen. Op
lokaal vlak zijn zelfs kleine bosjes

temperatuur- en vochtregulatoren,
een soort microbiotopen die de
schuilkelders zullen vormen tegen
de nog steeds, tegen beter weten in,
oprukkende ravage aangericht door
de mens op de natuur.

H E T A RO M A VA N D E L E N T E
Zodra je de tjiftjaffen hun ritmisch liedje hoort
afdreunen en de bloesems onze natuur weer
oplichten, voel je de lente kriebelen in je buik.

Foto tjiftjaf in sleedoorn
©Francis Pattyn

E D I TO R I A A L

VOORWOORD KLIMOP
Dag beste lezers
Herken je het gevoel van deze dagen? Ik word
overspoeld door een mengeling van ongeloof,
kwaadheid, angst en moedeloosheid voor wat er
gebeurt in de wereld. Want hoelang zijn we vanuit
de milieubeweging al aan het vragen om een aantal
existentiële problemen van deze tijd ernstig te nemen?
De energiecrisis sluimert al decennia. Maar waar bleef
dat kordaat beleid voor energiebesparing? Energie
wordt schaarser en duurder en de klimaatgevolgen
van het gebruik van fossiele brandstoffen urgenter.
Meer isolatie, warmtenetten, windmolens, zonneenergie en elektrificatie moeten ons naar een andere
wereld lijden. Tot hiertoe werd er slechts met
mondjesmaat aan gewerkt, de grote “energiewende”
kwam er maar niet. Hoe cynisch dat dit door een
oorlog nu wel allemaal in een versnelling zou kunnen
geraken. In ieder geval liggen de draaiboeken klaar:
Intercommunale Leiedal maakte met haar regionale
energiestrategie reeds enkele jaren geleden een goed
werkplan op voor onze gemeentebesturen. Het is nu
tijd om hier werk van te maken.
Ook in donkere tijden blijven er lichtpunten. Meer
en meer wordt duidelijk hoe belangrijk onze inzet
voor meer natuur is. Zo wordt het Rivierherstelplan
Leie, als klimaatbuffer, nu eindelijk door de Vlaamse
overheid als een verplichtende doelstelling gezien. Het
openruimteplan van de stad Kortrijk en de gemeente
Zwevegem met doelstellingen rond bebossing en
herinrichting van beken en beekvalleien zit in een
stroomversnelling. Stuk voor stuk zijn dit stappen
in een beleid dat ons moet beschermen tegen de
gevolgen van extreme weersituaties. En ook de

recente beslissingen van de Vlaamse regering om
de stikstofproblematiek aan te pakken zijn stappen
in de goede richting. Al is het nu al duidelijk dat de
tegenreactie van de industriële veeteelt er aankomt: de
zoveelste poging om een noodsituatie voor de natuur
te minimaliseren.
Een lichtpunt blijft ook de inzet van onze vrijwilligers
die vol goesting blijven werken voor meer natuur in
onze streek. We blijven daarbij eerlijk en bescheiden:
we hebben inderdaad geen topnatuur in onze streek,
maar ook bij ons is de natuur intrinsiek waardevol en
belangrijk om verwondering op te wekken en mensen
kansen te geven om zich te ontspannen in de natuur.
We zijn fier op onze resultaten: ondertussen hebben
onze 10 Natuurpuntafdelingen in de regio Zuid-WestVlaanderen 120 ha aangekocht en daarbovenop zorgen
we voor het natuurbeheer in 105 ha dat in eigendom
is van andere overheden, dat is samen 225 ha natuur
in goede handen. Daar zijn voldoende financiële
middelen voor nodig, want naast de Vlaamse subsidies
voor aankoop van natuur, moeten we zelf ook veel
restfinanciering verzamelen en dat gaat dikwijls over
vele tienduizenden euro’s. Gelukkig zien we het
laatste jaar dat een aantal gemeenten beduidend
meer subsidies geven voor onze aankoopprojecten.
Dit is een echte trendbreuk die ons toelaat zelf meer
engagementen te nemen voor aankopen. Maar het
menselijk kapitaal, onze vrijwilligers, blijft onze sterkste
troef en daar hebben we nooit genoeg van: welkom
aan de nieuwe vrijwilligers die zich mee willen inzetten
voor onze streek!

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER
NATUUR.KOEPEL VZW

Kristina Naeyaert, voorzitter.

WIJ NODIGEN JE GRAAG UIT OP ONZE

Lentereceptie
en uitreiking Klimop.award
ZATERDAG 30 APRIL
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NATUURWANDELING IN DE
GAVERS LANGS O.A. NIEUWE
AANKOPEN

START
LENTERECEPTIE
NATUUR.KOEPEL

UITREIKING
KLIMOP.AWARD

NA DE UITREIKING VAN DE KLIMOP.AWARD GENIETEN WE VAN EEN DRANKJE EN EEN GRATIS PORTIE FRIETJES.
LOCATIE: BEZOEKERSCENTRUM DE GAVERS PARKING ZUID, EIKENSTRAAT 131, HARELBEKE
SCHRIJF JE IN VIA WWW.NATUURKOEPEL.BE/LENTERECEPTIE

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…

DA A R I S D E L E N T E
De voorjaarstrek begint op snelheid te komen. Vogelkijkers gaan driftig
op zoek naar hun eerste lentegasten: die eerste boerenzwaluw spotten,
een blauwborst, het woudaapje op de Gavers of een roepende
koekoek. Het doet een mens herleven. Een bos dat in het blad schiet
met een tapijt van hyacinten en bosanemonen, een vlinderweide
met voorjaarsbloemen die hun bloemblaadjes openen voor allerlei
zoemende insecten. Het hoeft allemaal niet veraf te zijn: laat ons veel
meer genieten van onze prachtige natuur ”ier bie oes”. Er is veel meer
dan je denkt en het is volledig gratis. Ja ja, de lente is weer in het land.
Geniet.

VOGELKINDEREN
Opeens stond hij voor mijn neus… Een jongen uit het eerste leerjaar.
“Ben jij de juf die van vogels houdt?” Hij moet dat hebben opgevangen
van zijn oudere broer. “Ik heb een tekening van vogels gemaakt voor
jou.” Dit was ons eerste praatje. Twee jaar later zit de ‘vogeljongen’ in
mijn klas. En ja… De juf die van vogels houdt, kan het niet laten om de
kinderen kennis te laten maken met een koolmeesje met het zwarte
maskertje of een winterkoninkje met het vrolijke staartje. Geboeid zie
ik de vogeljongen luisteren. In de klasbib vindt hij een vogelgids. Elk vrij
momentje slorpt hij de informatie op. Fier komt hij me dan vertellen
wat hij heeft gelezen. Zo leert de juf ook weer wat bij. De ‘vogeljongen’
zit nu niet meer in mijn klas. Af en toe zie ik hem mijn blik zoeken.
Dan weet ik: hij heeft nog een ‘vogelverhaal’ voor me klaar. Over het
roodborstje dat zijn tuin bezoekt of over het nestkastje dat hij kreeg
voor zijn verjaardag. Ja, ze zijn zeldzaam, ‘vogelkinderen’. Alhoewel…
Ik heb er terug eentje gespot in het eerste leerjaar. Een ‘vogeljongen’
met uilenverhalen. Het wordt weer een leerrijk jaar!

DE LENTE LONKT
JAAK
WAIGNEIN
uit Wevelgem
heeft de
laatste jaren de
smaak van de
natuur te pakken
gekregen. Zijn
14 kleinkinderen
krijgen nu een
unieke kijk op de
natuur in zijn tuin.

”Een nieuwe lente, een nieuw geluid!” (H. Horter). Met een hoog
decibelgehalte worden we bij het krieken van de dag gewekt door het
gekwetter van de mussenkolonie. Waar bamboe goed voor is!
De vogelwereld wordt gejaagder en luidruchtiger: het geluid van een
nieuwe lente. We zien overal in de tuin bloembollen opschieten, en
bloemen met felle kleuren doorbreken vlug het egale wintergroen.
We zien de zilveren botten aan bomen en struiken opzwellen, een
toverhazelaar krijgt zijn geel-gouden medaille. Weldra waait het aroma
van de bloeiende kastanjeboom, de vlier en de laurierbomen ons
tegemoet. Na de kilte van de morgen voelen we een aanstekelijke
warmte van de eerste zonnestralen, dat doet deugd. We horen, zien,
ruiken en voelen de lente, en binnenkort kunnen we weer das- en
bieslook gaan plukken om onze smaakpapillen te verwennen. Om van de
nieuwe asperges niet te spreken.

BELEID

WANNEER VALT DE
WATERBOM?
DIRK LIBBRECHT

Vorig jaar werd onze woordenschat verrijkt met ‘waterbom’. Dit woord dateert van vorige zomer, toen ongeziene
neerslaghoeveelheden vooral de regio ten oosten van Luik teisterden. Sinds juli vorig jaar weet iedereen waar
Pepinster, Theux en Chaudfontaine liggen en waar de Vesder, Amblève, Hoëgne, Ourthe en Maas op zeer korte
afstand van elkaar vloeien. Sedertdien is het nieuws hierover wat geluwd op VRT-nws, maar in de benedenstroomse
gedeelten is het nog miserie troef.

DE HYDROLOGISCHE CYCLUS
ALS “QUATRE QUARTS”

↓

Waterbom Vesder

© Dirk Libbrecht

In de schaarse interviews met de getroffenen valt
de volgende “file rouge” op: hoe is dit in godsnaam
kunnen gebeuren zonder dat we iets wisten? Het
antwoord is simpel: er is totaal geen communicatie
binnen onze hydrologische cyclus. Zoals in Pano
(13, 2021) geopperd werd: ”Een regendruppel
in de lucht is federale materie, eens in een rivier
worden de gewesten verantwoordelijk”. Wanneer
het waterpeil te hoog wordt, komen de gemeenten

en provincies in actie, zij het de laatste als hoogste
verantwoordelijke, qua veiligheid dan. Begrijpen wie
kan. Alleen in een Belgische, versnipperde puzzel
lijkt zoiets mogelijk te zijn.
In totaal zijn er dus vier bestuursniveaus betrokken
bij het feit dat de waterbom pardoes op de mensen
hun huis en leven viel, zonder dat ze iets wisten of
zichzelf konden evacueren. Resultaat: meer dan
30 doden en 120 vermisten. Stroomopwaarts de
Vesder was er dan wel weer een evacuatiealarm.
Sometimes it works.

BELEID

KON ER IETS AAN GEDAAN
WORDEN?
In het kort: nee! Wanneer meer dan 200 mm
neerslag valt in 2 dagen tijd (280 in Jalhaye), dan
overstijgt dit de draagkracht van bruggen, dijken,
stuwmeren, ja zelfs de dam te Eupen was niet 100%
meer veilig op een gegeven moment. Bovendien was
de bodem reeds verzadigd én het reliëf nogal steil.
Roetsjbaan voor iedere druppel die naar zee wil. We
mogen voor één keer gerust zijn. We kunnen hier
niemand direct met de vinger wijzen. Het klimaat
als hoofdschuldige? Zoveel is zeker, voor de details
hieromtrent verwijs ik je graag naar de vakliteratuur,
maar is dat eeuwige klimaat niet een beetje de hele
wereld zijn schuld? Ja hé. Oef… We kunnen het niet
genoeg herhalen: de waterbom was niemand en
iedereen zijn schuld.

WAT DOET VLAANDEREN?
Wat we zelf doen, doen we beter uiteraard. Ons
gaat zoiets niet overkomen. Op de website van het
Vlaams Parlement staat sedert 17/11/21 in grote
letters dat “we ons allicht kunnen wapenen tegen
een waterbom door het samenstellen van een
expertenpanel…”. Jongens toch! We gingen er zelf
niet opgekomen zijn. Wat gaan we doen volgens
de eeuwig strijdbare Zuhal Demir? “Onverwijld
de bouwshift doorvoeren, de zaak ontharden, ons
concentreren op blauwgroene netwerken en onze
grachten herwaarderen”. Met alle respect voor de
minister, maar dit lijkt op een spionkop-song die een
gans voetbalstadion probleemloos uit één mond kan

meebrullen. We horen het nog maar 50 jaar en ja,
mocht men er eens aan beginnen en de betongroei
omkeren, dan zou het zeker al een begin zijn. Nu
nog eraan beginnen. In godsnaam, begin er aan!
AUB!

EN TOT SLOT ZUID-WESTVLAANDEREN?
Alvast werd door onze experts reeds één ei
uitgebroed: het kostenplaatje ten gevolge van een
potentiële waterbom. Er bestaan goede algoritmes
om waterschade te berekenen in functie van
overstromingshoogte en bodemgebruik. En wat
blijkt? Avelgem blijkt een groot risico te lopen op de
zwaarste factuur van de provincie: 575.000.000 euro
schade vooral in industriezone Schalaffie (Focus/
WTV[1]15/02/22). Deze werd - tegen beter weten
in - opgericht in de waterrijkste en meest biodiverse
overstromingsvlakte van de Schelde tussen Doornik
en Gent. Intercommunale Leiedal en de gemeente
Avelgem hebben een studieproject ingediend bij
het Vlaams gewest dat hopelijk nieuwe inzichten
zal opleveren hoe een herwaardering van het
natuurgebied kan helpen om overstromingsrisico’s
beter te beheersen. Nature based solutions... maar
tegen een waterbom kennen die ook hun einde.
Ondertussen tikt een ouder echtpaar in Trooz aan
de Vesder in hun keukentje op elkaars gezondheid,
tevreden met mekaar, midden hun rommel maar blij
dat ze er nog zijn

LEIENATUUR BEDREIGD:
THE MOVIE
De natuur langs de Leie tussen Harelbeke en Menen
dreigt zware klappen te krijgen door de geplande
verbredingswerken aan de Leie. We weigeren ons
met Natuurpunt daarbij neer te leggen. Via een kort
filmpje leggen we uit wat er op het spel staat én wat ons
alternatief is!
We willen hiermee het ruime publiek informeren en
campagne voeren naar lokale politici en naar de Vlaamse
overheid.
Kijk mee op www.natuurkoepel.be en deel
deze film zoveel mogelijk op sociale media.

7•

E X P E D I T I E N AT U U R P U N T

EXPEDITIETEAMS UIT ONZE
REGIO
Jaarlijks organiseert Natuurpunt een expeditie om geld in het laatje te brengen voor de natuur. Teams kunnen zich
inschrijven om te wandelen, fietsen of kanoën langs verschillende uitgestippelde routes in Vlaanderen. De aankomst
van deze 7de editie is voorzien in Diepenbeek. Vooraleer de teams aan hun sportieve uitdaging beginnen, moeten
ze minstens €1500 verzamelen voor hun uitverkoren natuurgebied.

↑

De mandelstampers:

Toon, Rens, Teis en Jorg

↗ De Marmotspotters:
Tijs, Tom, Jan, Hannes, Kristiaan,
Wim, Wim, Pieter en Brecht

DE MANDELSTAMPERS
Wij zijn 4 vrienden (v.l.n.r. Toon, Rens, Teis en Jorg)
van de regio Ingelmunster/Izegem. In onze vrije
tijd kan je ons vaak in de natuur vinden. Is het niet
om te fietsen, dan wel om te lopen of te wandelen.
Daarom leek het ons een prachtig idee om ons in te
schrijven voor expeditie Natuurpunt. Wat avontuur
kan nooit kwaad.
We hebben ons ingeschreven voor de ZuidVlaanderenroute. We zullen 300 km fietsen van
Ingelmunster naar Diepenbeek en dit in twee dagen.
Officieel is het maar 260 km maar we maken de
uitdaging nog wat groter door in Ingelmunster te
vertrekken. Aangezien we van regio Ingelmunster/
Izegem zijn was het voor ons dan ook logisch
om hierbij geld in te zamelen voor het lokale
natuurgebied de Mandelhoek onder beheer van
Natuurpunt de Buizerd. Alle donaties zijn dus
welkom via onze projectpagina!

Wil je graag deze
projecten steunen?
Je vindt alle teams terug
via https://expeditie.
natuurpunt.be/projects
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DE MARMOTSPOTTERS
Dit is het verhaal van de Marmotspotters...Een
verhaal dat eerder toevallig op een babyborrel
begon.
Je kent het wellicht... De vele zinvolle en al even
zinloze gesprekken die gevoerd worden op een
babyborrel onder vrienden, kennissen en familie.
Welnu, een van die gesprekken bracht ons met z’n
viertjes op weg naar de Alpen. Ons doel? Simpel.
Back to basics. Met tent en rugzak de natuur in en
tijd maken om samen te verdiepen.

De naam ontstond nogal spontaan in 2013
toen we, in de schaduw van de Matterhorn, het
zoveelste murmeltier in de Alpenweiden spotten.
Later breidde de troep Marmotspotters zich uit
en maakten we enkele Oostenrijkse gletsjers, de
Transardense Route, de Vogezen en nog een aantal
keer de Zwitserse Alpen onveilig. Noorwegen lukte
helaas (nog) niet, door Corona, maar staat nog
steeds op onze planning voor één van de komende
jaren.
Voor dit jaar hebben we iets bijzonders in
gedachten... 2022 wordt voor ons het jaar van
Expeditie Natuurpunt. Een lang gerijpt idee, dat
echt vorm kreeg in het busje op terugweg van Zinal.
Aangezien niemand dit wilde missen, schreven we
meteen 2 teams in. De Marmotspotters zijn een
bont allegaartje met West-Vlaamse roots. We zijn
natuurliefhebbers, vrienden, levensgenieters en
sloebers... in deze of een andere volgorde.
De natuur in de regio Deerlijk kreeg de laatste jaren
een stevige boost dankzij het harde werk van de
lokale afdeling Gaverstreke (Deerlijk/Harelbeke).
De Bonte Os is hun parel, de jongste uitbreiding kan
nog een duwtje in de rug gebruiken. Daar helpen
wij dan ook heel graag aan mee! En misschien
kunnen we ook de natuur in Oarelbeke Weireldstad
(dit naar de bescheiden mening van een van onze
Marmotten) nog een duwtje geven...
Wij danken u alvast voor uw steun en bijdrage!
De Marmotspotters (v.l.n.r.): Tijs Naert, Tom
Busschaert, Jan Vergote, Hannes Demeyer, Kristiaan
Ampe, Wim Vandezande, Wim Huyzentruyt, Pieter
Vantieghem en Brecht Buysschaert.

E X P E D I T I E N AT U U R P U N T

Wij zullen geld inzamelen door het verkopen van
bloembommen, granola en het organiseren van
sportieve activiteiten. Maar we rekenen ook op de
steun van bedrijven en personen met een hart voor
duurzaamheid. Elke donatie zal, indien gewenst,
met veel tromgeroffel gedeeld worden in ons brede
sociale netwerk, met logo-foto-naam en toenaam.
Ook zullen wij tijdens de expeditie regelmatig posts
delen met de vermelding van onze sponsors.

TEAM WANDERLUST
Wij, team Wanderlust, zijn vier vriendinnen die al
wandelend en babbelend graag ontspannen in de
natuur.
Op 25 en 26 juni gaan we per kano en te voet
op avontuur langs de Maasroute. 21 km varen op
de Maas en 40 km stappen in het Nationaal Park
Hoge Kempen worden ongetwijfeld een heuse
sportieve uitdaging, die we graag aangaan om een
natuurgebied in onze streek een extra boost te
geven.
Het gebied van onze keuze is de Vaarttaluds te
Zwevegem. Naast de oude spoorweg en de taluds
van het kanaal Bossuit-Kortrijk, is een waardevol
onderdeel van dit gebied het Orveytbos.
Op een boogscheut van dit natuurgebied liggen
enkele kleinere bossen verspreid in het glooiende
landschap. Eén van deze bossen is het Banhoutbos.
Natuurpunt Zwevegem heeft aanpalend aan de
Vaarttaluds, in de verbindingszone naar Banhoutbos
een aankoop- en bebossingsproject lopen met een
oppervlakte van 1,83 ha. Bosuitbreiding, met als
ultieme droom een ecologische, groene verbinding
van de vele versnipperde stukjes natuur, zou een
fantastische opsteker zijn voor de biodiversiteit in
de streek. In het aaneenschakelen van bestaande
natuurgebieden ligt immers een groot potentieel
voor talloze dieren en planten die erg onder druk
staan. Hiervoor willen wij zoveel mogelijk centen
inzamelen.
Wil je ons team steunen en zo onze natuur dat
broodnodige duwtje in de rug geven?
Lien, Ann, Sara en Lieve

THE GREEN DREAM TEAM
Green Dream Team is een verzameling enthousiaste
Kortrijkse dames en heren, die elkaar vonden in hun
passie voor sport en natuur.
Wij steunen de natuur in onze eigen regio: dat
zijn de bedreigde Leiekanten van Kortrijk, een
authentiek Natuurpunt plekje waar Streuvels ooit
struinde, en waar nu kwetsbare fauna en flora
kan gedijien, maar dat ook bedreigd is door de
expansiedrift van de mens. Door ons te steunen,
steun je ook dit mooie stukje natuur in Kortrijk.Alle
opbrengsten gaan rechtstreeks naar dit pareltje aan
de Leie.

Bedankt alvast voor je steun,
Lies, Nathalie, Tine, Gudrun en Steven
↖

Team Wanderlust:

Lien, Ann, Sara en Lieve

←

The Green Dream Team:
Tine, Lies, Nathalie,
Gudrun en Steven

TEAM VUUR, SALAMANDER EN BS
Wij zijn drie enthousiaste teams – Vuur, Salamander
en Team BS, die allen werken voor het studiebureau
Arcadis in de milieuafdeling. De link met natuur
ligt dus voor de hand. En waarom zouden we dit
niet combineren met een kayak-tocht op de Maas,
gevolgd door een pittige wandeling, ongeveer zo
lang als de marathon!
We kozen voor de Avelgemse Scheldemeersen
en het Vijverbroek in Kinrooi. In de Avelgemse
Scheldemeersen vormen de waterrijke hooilanden
(meersen) en afgesneden Scheldebochten
(coupures) een ideaal leefgebied voor tal van
plantensoorten, amfibieën, libellen, vlinders, wateren rietvogels. Het Vijverbroek is een moerasgebied
in een oude Maasarm, waar ijzerrijk grondwater aan
de oppervlakte komt. Het dichte wilgenstruweel en
de graslanden bieden er een biotoop voor onder
meer vlinders, salamanders, zilverreigers, reeën
en steenmarters. Natuurpunt probeert de natuur
in beide gebieden alle kansen te geven door op
maat gesneden natuurbeheer (maaien, begrazing,
bewaken van de waterkwaliteit ...) en de aankoop
van gronden. Aan die missie dragen wij graag ons
steentje bij!
Ellen, Emma, Hannah, Jan, Johan, Jolien, Kim, Leen,
Nele, Noah, Pieterjan, Werner
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ERIK COOMAN

LEVENDE NATUUR ÉN
LEEFBARE LANDBOUW
De huidige intensieve landbouw legt een onhoudbare druk op milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat. In een
vorige bijdrage had ik het over Myriam Dumortier (Universiteit Gent) die agro-ecologische landbouw als oplossing
naar voren schoof. Die visie wordt niet door iedereen gedeeld. Een team van KU Leuven komt met een voorstel
van “slimme zonering van landgebruik”. Dat zou het best gediend zijn door opsplitsing in drie compartimenten.
Bepaalde Vlaamse politici pikken hier nu ook op in.

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN?

↓Biologisch en van hier in
't Schrijverke
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In veel boeken wordt de (holistische) visie van
Dumortier gedeeld. Zo verscheen onlangs “We eten
ons dood. Hoe we met onze landbouw de wereld
kunnen redden”, van Louis De Jaeger. De auteur
wil oplossingen aanreiken die de planeet kunnen
behoeden voor verdere aftakeling en tegelijk gezonde
voeding produceren. Aan de basis ligt een goede
bodemzorg en zero pesticidegebruik. Duurzame
benaderingen passeren de revue: agro-ecologie,

permacultuur, bodemvoedselweb, vegan farming,
land sharing, voedselbossen, … Ze komen allemaal
samen in “mozaïeklandbouw”. Dat is geïnspireerd
door het Europese oerlandschap: een mix van
bossen, open plekken en alles daartussenin.
Wie een groot hart heeft voor deze planeet kan hier
intuïtief alleen maar toe aangetrokken zijn. Maar
waar is die overtuigende bewijsvoering dat haar of
zijn model de wereld kan voeden? Betrouwbare
wetenschappelijke basisgegevens zijn van primordiaal
belang.

W I L D VA N N AT U U R

WAAR HET SCHOENTJE WRINGT
In Natuurfocus (2021, nr. 4, p. 157-165) brengen
Olivier Honnay, conservatiebioloog, en collega’s van
de KU Leuven, een kritische reactie op het werk van
Dumortier. Enkele voorbeelden:
•
•
•
•

De opbrengsten van bio-landbouw in Afrika zijn
veel minder goed dan Dumortier aangeeft.
Ook in Europa blijft het productieverlies van
bio-bedrijven aanzienlijk.
De effecten van klimaatverandering zouden bij
bio-bedrijven nog meer doorwegen dan in de
conventionele landbouw.
Als synthetische meststoffen worden
afgewezen, zouden er te weinig organische
meststoffen beschikbaar zijn. Om
dat op te lossen, moeten er veel
extra gronden worden in gebruik
genomen (die anders naar natuur kunnen gaan).

STRAKS NOG EEN MONDJE MEER
Volgens de auteurs wijst niets erop dat de biolandbouw (alleen) het kan redden. Er is dat
nuchtere feit dat onze planeet in 2050 twee miljard
mensen meer te voeden heeft. Het toenemende
inkomen in de wereld brengt ook een verschuiving
mee naar meer consumptie van vlees, zuivel en
plantaardige oliën, al is dit niet wenselijk. De
Wereldvoedselorganisatie heeft het aantal
kilocalorieën vastgelegd per persoon per dag. Om
hieraan te voldoen zal de landbouwproductie sterk
moeten stijgen. Sommige bronnen spreken over
tien keer die van Frankrijk. Dat zou bijvoorbeeld
neerkomen op een inbeslagname van ongeveer 85%
van de nog resterende bosoppervlakte op aarde.
Dat is niet om vrolijk van te worden. Hoog tijd voor
het constructieve deel van dit artikel.

EN DE DERDE IS ERMEE WEG
Leuven is het roerend eens met Gent dat de
vleesconsumptie, vooral van rundsvlees, naar
beneden moet. Ze denken aan fiscale ontmoediging,
aan inzetten van vleesvervangers en kweekvlees. Ook
voedselverspilling moet krachtig worden aangepakt.
Anderzijds relativeren ze dat er meer biodiversiteit
zou zijn op bio-boerderijen. De meest kwetsbare
soorten verdragen nu eenmaal geen bemesting, of
die nu organisch is of niet.
Hét doel in Europa en Vlaanderen moet
zijn: de landbouwproductie in stand houden,
milieuvriendelijker maken, afbouw van de veestapel
en vrijmaken van landbouwland (zie verder).
Het team van KU Leuven is overtuigd dat
een systeem van compartimentering van het
landschap gunstiger is voor het behoud van
landbouwproductiviteit én biodiversiteit.

Een eerste compartiment is voor de
hoogproductieve landbouw. Productie staat
centraal, maar garandeert een basismilieukwaliteit.
Dit is duidelijk vandaag niet het geval. Toch zijn er
technieken die zonder veel nadeel voor de productie
de landbouw kunnen vergroenen: reductie van
bodembewerking, gewasrotaties en “intercropping”
(twee of zelfs meerdere gewassen samen inzaaien).
De auteurs pleiten ook voor het gebruik van
”gentech”, waarbij resistentie tegen ziekten en
plagen wordt ingebouwd in gewassen om zo gebruik
van giftige en andere gewasbeschermingsmiddelen
terug te dringen. De EU heeft hiervoor nog geen
groen licht gegeven. Onnodig te zeggen dat dit een
delicaat thema is.
Akkerranden kunnen helpen voor de bestuiving en
plaagbestrijding, maar zijn functioneel, in dienst van
de productie. De landbouwers in dit compartiment
produceren voor de lokale én de wereldmarkt.

↑

Een driecompartimentenlandschap met van links naar rechts:
Natuur, natuurinclusieve
landbouw en hoogproductieve
landbouw
Bron: https://community.rspb.
org.uk/ourwork/b/science/posts/
sparing-or-sharing

Een tweede compartiment is de
natuurinclusieve landbouw. Landbouw en
biodiversiteit zijn hier nevengeschikt. Soorten als
akkervogels vinden hier een plaats. Aandacht voor
beheerovereenkomsten moet de biodiversiteit echt
vooruithelpen. Kleinere percelen, grote diversiteit
aan gewassen, beperking van de bemesting is
de regel. Landbouwers in dit compartiment zijn
laagproductief, hebben minder inkomsten en meer
kosten, en worden daarvoor gecompenseerd. Ze
kunnen zich concentreren op de lokale markten en
de korte keten. De omvang van dit compartiment
zou ongeveer zo groot kunnen zijn als die van de
natuurgebieden en vormt een buffer rond onze
natuurgebieden.
In een derde compartiment, situeren zich
onze natuurgebieden. Volgens het recente
Natuurrapport zijn 90% van de nog bestaande
natuurclusters in Vlaanderen kleiner dan 1 ha. Voor
kwetsbare soorten is de versnippering te groot ↓
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om een leefbare populatie aan te houden. Van
kleine landschapselementen in landbouwgebied
verwachten de auteurs ook geen soelaas, dus
moet de oppervlakte van onze natuurgebieden
drastisch omhoog. Momenteel wordt twaalf procent
van de landbouwoppervlakte niet aangewend
om aan landbouw te doen. Zegge en schrijve
70.000 ha ingenomen door het fenomeen van
residentialisering: wellness-boerderijen, paarden
houden, alpaca’s… Daarvan vinden de onderzoekers
dat deze grond beter naar natuur kan gaan, net als
land dat op langere termijn vrijkomt door afbouw
van de veestapel. Dat derde compartiment kan in
onze riviervalleien ook een belangrijke bufferrol
spelen tegen overstromingen.
De auteurs stellen dat hun visie nog bijlange niet alle
aspecten in de weegschaal legt. Zo is er de noodzaak
om schadelijke subsidies geleidelijk af te bouwen,
het responsabiliseren van toeleveringsbedrijven
om hun leveranciers duurzamer te maken
(bijvoorbeeld vrij van ontbossing) en het in rekening
brengen van de milieukost bij de productie. Ze
beklemtonen dat ook in het compartimenten
model, de hoogproductieve landbouw geen
business as usual mag verwachten, én dat er plaats
is voor de holistische bio-landbouw. En tot slot
een uitdrukkelijke oproep om alvast met enkele
proefprojecten te starten. Want ja, “the proof of
the pudding is in the eating”, om bij ons onderwerp
te blijven.

POLITIEK À LA FLAMANDE?
Dat “driecompartimentenlandschap” is ook het
uitgangspunt voor de conceptnota Pax Naturae
van Open VLD. Hiermee willen ze het conflict
tussen natuur en landbouw overstijgen in zaken
als stikstofproblematiek, bouwshift, open ruimte.
Verzoening dus. Maar, zo gesteld vernauw je die
maatschappelijke problemen tot een onderonsje
tussen natuur en landbouw! Daarnaast zit er ook
een nieuwe regelgeving aan te komen. Natuurpunt
staat heel kritisch tegenover het voorstel. Het mag
er op papier redelijk en evenwichtig uitzien. En
inderdaad de natuur moet drastisch uitbreiden, en is
vragende partij. Maar hoe ga je dat realiseren? Wie
zal bereid zijn privégronden af te staan? Onhaalbaar
volgens velen. En wat met de resterende natuur in
landbouwgebied? Neem nu West-Vlaanderen, een

provincie waar zelfs veel algemene soorten nu ook
op de rode lijst dreigen te geraken. Die soorten
handhaven zich nu nog met moeite via de kleine
landschapselementen en restgronden. Hoe gaan die
overleven in die hoog intensieve landbouwpercelen
na de grondendeal? Ook de KU Leuven gaat hieraan
voorbij.
In het Vlaams Parlement is de discussie gestart
met de belanghebbende partijen. Ook in het
Verenigd Koninkrijk loopt de discussie over het
driecompartimentenmodel als norm voor de
hertekening van het voedselsysteem (National Food
Strategy).
Noot van de redactie:
(N)iets nieuws onder zon?
Het compartimenten model voor landbouw en
natuur wordt voorgesteld als een nieuwe en
originele aanpak waar iedereen beter van wordt.
Maar zo nieuw lijkt het idee niet. Het Vlaams
Natuurdecreet definieerde al in 1997 nieuwe
ruimtelijke categorieën: het VEN (Vlaams ecologisch
netwerk) omvatte alle gebieden waar natuur het
hoofddoel was en moest een substantiële meer
oppervlakte natuur opleveren. In het IVON
(integraal verwevings- en ondersteuningsnetwerk)
zouden natuur, landbouw en recreatie in evenwicht
naast elkaar bestaan. De landbouwfunctie zou dan
weer primeren in de HAG (herbevestigde gebieden
van de agrarische structuur ) waar echter een
basismilieukwaliteit moet worden gehandhaafd. Na
25 jaar zijn deze gebieden echter nog steeds niet
volledig afgebakend. Natuur moet nog knokken
voor elke meter uitbreiding en het landbouwgebied
is geëvolueerd naar een semi industrieel landschap
waar natuurwaarden ongewenst zijn. Het
compartimenten model voor het landschap lijkt
deze indeling terug op te vissen, evenwel zonder
duidelijke garanties voor een herstel van kwetsbare
natuurwaarden én met het risico dat een minimale
natuur-en milieukwaliteit in gebieden met hoog
intensieve landbouw zoals in West-Vlaanderen nooit
gehaald wordt. Dit lijkt dus niet het goeie antwoord
op de biodiversiteitscrisis.

↓Toekomstig landbouw-

landschap in het compartimenten model
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Dr. Geert Verhelst

• Het Nederlandstalige standaardwerk voor fytotherapie, dat nu aan zijn
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• 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.
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KNOTWILGEN TEGEN DE
GROND ONDANKS “BETERE
BESCHERMING”
Een grote hoop knotwilgen stammen. Horizontaal gestapeld. En er bovenop een steenuiltje dat net zijn nesthol, en
mogelijk zijn jongen, was kwijtgespeeld. Het is één van de meest beklijvende beelden in mijn natuurbeschermerscarrière. Vooral de reden waarom voelde stuitend aan.
Enkele jaren geleden hadden twee Natuurpunters
met de regelmaat van de klok de vergaderingen van
de groene bestemmingswijziging van de Gavers,
kant Deerlijk, bijgewoond. Zoals dat wel eens
meer voorkomt bij dergelijke bijeenkomsten, wenst
men er Natuurpunt bij omdat het verslag dient te
vermelden dat er inspraak is. De twee zaten daar
meestal tamelijk stil te wezen. Aan de overkant van
de tafel zat immers een luidruchtiger stakeholder
voor het gebied: de landbouw, de sector waarmee
Natuurpunt zo graag zou samenwerken in het
streven naar een mooi, gezond, rijk gevuld
landschap. De natuurbeschermers dachten in
overleg een win-win te kunnen bedenken bij die
bestemmingswijziging. Iets waar iedereen blij van
wordt: de boer die er zijn boterham mee verdient
én de fauna die gebonden is aan een agrarisch
landschap. We wilden dat we samen wel eens
zouden aantonen dat er wèl plaats is voor landbouw
in een maatschappij die duurzaamheid eist.
Maar algauw bleek dat de insteek van de
Natuurpunters steevast werd gecounterd. En niet
door de minste. Niet alleen een landbouwer, ook de
vertegenwoordigers van twee landbouworganisaties,
een enthousiaste ambtenaar van de Afdeling Land,
de Schepen van Landbouw en de Burgemeester
van Landbouw zaten zij aan zij tegenover de beide
vrijwilligers, die hun werkstek hadden moeten
verlaten om wat te gaan werken aan een betere
wereld. Gelukkig waren daar nog de Provinciale
ambtenaren die een compromis konden bedenken
voor een betere bescherming van de natuur in de
Deerlijkse Gavers. Het agrarisch gebied zou niet
wijzigen in een “groengebied” (daar was misschien
wel de meerderheid van de bevolking voor, de
meerderheid van de vergadering was het niet), maar
wel in een agrarisch gebied waar aanvulling met
kleine landschapselementen (KLE’s) toegelaten zou
worden. Precies alsof dit in een gewoon agrarisch
gebied verboden zou zijn.
Soit, de landbouwer moet dit veel-te-ver-gaand
gevonden hebben: “geen KLE’s op mijne grond of
ik krijg ze hier nooit meer weg”, moet hij gedacht
hebben. De inkt van het nieuwe bestemmingsbesluit
was nog niet helemaal droog of een lange rij oude
knotwilgen lag al tegen de grond. Met een steenuil
er bovenop, als de kriek op een taart.
O ja, de dienst Handhaving van het Agentschap
Natuur en Bos werd verwittigd en de landbouwer
moest een heraanplanting doen. In plaats van 80 jaar
oude knotbomen werd daar een rij dunne sprietels

YANN FERYN

geplant. Er overleeft op heden nog één ervan.
Al is ook dat niet zeker.

OUDE KNOTWILGEN
BEDREIGD
Knotwilgen zijn sinds eeuwen een typisch
Vlaams landschapselement. Niet veel regio’s
op deze wereldbol passen de aloude wilgensnoeitechniek toe. Vooral oude exemplaren zijn
landschap bepalend. Het landschapselement
verdwijnt echter met rasse schreden. Niet alleen
aan de Gavers overigens. Op enkele kilometers
afstand van de beschreven knotwilgenrij moest
Natuurpunt in 2021 in dezelfde gemeente nog in de
bres springen om een rij 70 jaar oude knotwilgen
te redden van een goed bedoeld waterlandschap
project, gedragen door de Intercommunale
Leiedal. Dankzij snel en intens lobbywerk door
vrijwilligers en beleidsmensen van goede wil,
kon de vergunning die de gemeente ervoor
afleverde,terug ingetrokken worden.

↑Ceci n’est pas un knotwilgenrij.
Vanaf de knotwilg rechts op de
foto, tot aan de knotwilgen links
die net niet op de foto konden,
stond een rij oude knotwilgen.

Knotwilgen verdwijnen tegenwoordig echter
meestal zonder vergunning uit ons landschap.
Ze worden in stilte geveld, of ze worden
gedood door ze te ringelen. En voor een dode
boom zou geen vergunning nodig zijn.

KNOTWILGEN ZIJN
EEN SUBSTRAAT VOOR
BIODIVERSITEIT

↑Deel van een rij geringelde
knotwilgen
(Deerlijk, 11-02-2022)

Knotwilgen waren vroeger nodig als
brandstofleverancier, houtleverancier, drainageelement en weidepaal. Vooral oude exemplaren
waren het substraat voor leven: steenuilen, zelfs
kerkuilen, torenvalken, gekraagde roodstaarten,
winterkoninkjes kwamen erin broeden, de
oude knotten torsten hele leefgemeenschappen
inclusief struiken en bomen, mossen, kruiden en
paddenstoelen.
Tegenwoordig lijken ze voor veel eigenaars een last.
“Ze staan in de weg, ze zien er slordig uit, er is werk
aan, er vallen bladeren af, ze geven schaduw op
gewassen”. Wat ze te bieden hadden is vervangen
door mazout, plastic en staal. Niemand ligt wakker
van hun intrinsieke schoonheid, de schaduw die ze
vee bieden, de haast onzichtbare meeropbrengst
in de windluwte van de bomenrij, het leven dat ze
dragen. Koester knotwilgenrijen. En laat ze oud
worden. Hulp in het onderhoud ervan kan je krijgen
van de knotploeg ‘Knotsgek’.

https://www.stadlandschapleieschelde.be/nl/stadlandschap/
beleefbaar-landschap/de-knotploeg-knotsgek
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"KU(NS)TGRAS"
MIKE VAN ACOLEYEN

Voor wie alleen nog wil genieten van zijn tuin. Laat u aangenaam verrassen door de natuurgetrouwe uitstraling
van residentieel kunstgras en ontdek de overtuigende voordelen van dit innovatieve product. Ontworpen voor wie
houdt van een natuurlijk uitzicht, comfort en luxe. Kunstgrasproducten ogen heerlijk frisgroen en zorgen voor een
aangename souplesse. Nooit meer maaien, bemesten, bewateren,… geen onkruid wieden. Waterbesparend:
niet meer besproeien. Veel minder last van ongedierte. Altijd proper, ideaal voor spelende kinderen en dieren die
vuiligheid in huis, in het zwembad brengen. Duurzaam: lange levensduur, minimale slijtage. Milieuvriendelijk: geen
grondwatervervuiling door meststoffen en pesticiden, geen waterverspilling... Een fantastische bodembedekking
voor huis, tuin, terras en publieke ruimten. Van luxe kunstgras voor in de tuin, tot economisch kunstgras voor
openbaar groen en dakbedekking. Gegarandeerd veilig voor mens en milieu.
De hoeveelheid nonsens die op internet kan
gevonden worden over kunstgras is eindeloos.
Kunstgras, en ik vind dit niet zelf uit, zou zelfs goed
zijn voor het milieu. Werkelijk alle argumenten
zijn geschikt om dit, laat ons eerlijk zijn, totaal
verwerpelijk product aan de man te brengen. Want
één ding blijft gewoon waar. Kunstgras dat is nylon,
polypropyleen of polyethyleen, met allerhande
toeslagstoffen en vaak ingestrooid met rubber. Er
worden zelfs kunstgrassen en kunsthagen verkocht
in PVC. Met andere woorden kunstgras, dat is
een niet onschuldig plastiekproduct, in fijne vezels,
onderhevig aan weer en wind en dus aan sleet. Een
schoolvoorbeeld van wat men disperse vervuiling
kan noemen.

↓Kunstgras

© Herman Nachtergaele
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Minuscule plastiekdeeltjes komen los, worden
meegespoeld door regen en oppervlaktewater,
kunnen door geen waterzuiveringsstation ter wereld
tegengehouden worden en eindigen allemaal na
verloop van tijd in zee. Micro-plastic in zee is één van
de grootste milieuproblemen van vandaag en van
de toekomst. In zee is de concentratie plastiek nu
al hoger dan de concentratie plankton. Binnenkort
is er meer plastiek dan vis. Uiteraard niet allemaal
afkomstig van kunstgras en kunsthagen, maar ook
van het verbrokkelen van groter plastiek zwerfvuil of
van andere bronnen. Denk maar aan het sleet van
de rubber autobanden. Plastiek vergaat niet voor
honderden jaren, ook niet in een marien milieu.
Plastiek breekt op in steeds kleinere en steeds
gevaarlijker micro-deeltjes, die van onderuit de
volledige voedselketen van de oceanen ondermijnen.

Het erge aan kunststofgras is, dat we dit allemaal
wel weten. Maar toch wordt dit product verkocht,
zelfs aan overheden die voor het algemene belang
werken. Openbaar groen weet je wel, publieke
sportterreinen. Maar nog meer aan particulieren
die het gras niet willen afrijden en die wat diertjes
en plantjes tussen de grassprieten 'vies' vinden. De
onwetendheid regeert, en ook het cynisme bij de
producenten en de verkopers.
Dit kunstgras is een symptoom. Als er maar een
markt voor bestaat, en als er maar geld mee kan
verdiend worden, dan kunnen de meest gekke, de
meest schadelijke en de meest nutteloze dingen
verkocht worden. Niet alleen fake gras, maar ook
allerlei wegwerp-gadgets waarvan de producent
op voorhand weet dat de consument er toch niets
mee is. Of producten die gemaakt zijn om voortijdig
stuk te gaan, geprogrammeerde veroudering. Zorg
ervoor dat je GSM zeker geen drie jaar meegaat,
want anders koopt de consument niet op tijd een
nieuwe. De massale afvalbergen en de massale
consumptie van schaarse grondstoffen, zoals
zeldzame aardmetalen, of van grondstoffen uit
oorlogsgebieden, zoals coltan uit de Congolese
mijnen, dat zal de producent worst wezen. Soms
misrekenen ze zich, want mijn eigen GSM bezweek
al binnen de twee jaar, nog voor het einde van de
garantieperiode. En soms komt er burgerverzet,
zoals het schitterende initiatief van de repair-café's
waar individuele burgers de wegwerpindustrie een
neus zetten en apparaten repareren die niet voor
reparatie bedoeld zijn.

BY E BY E G R A S S

Schumacher; Small is beautiful,
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Maar meestal wordt er zedig gezwegen over onzinproductie. De economie moet toch groeien? De
mensen moeten toch een job hebben? Dat die
mensen met een job dingen moeten maken waarvan
ze zelf inzien dat het totale nonsens is, dingen die
niets aan de maatschappij bijdragen of integendeel
totaal onnodige schade veroorzaken, dat telt niet
mee. Waar het om gaat is de bedrijfswinst, het
dividend en de beursresultaten voor wie nu vaak
al in weelde zwemt. De gewone mens mag al blij
zijn een job te hebben om ons kunstgras te kunnen
betalen.
Wat we nodig hebben, dat zijn beleidsmakers,
ondernemers en consumenten met lef. Die niet
alleen de vraag stellen hoe we de concurrentiekracht
en de groei zo hoog mogelijk kunnen opjagen. Maar
die zich openlijk afvragen wat voor soort economie
we in feite willen.

VRIJDAG 20 MEI T.E.M.
ZONDAG 22 MEI

Op vrijdag 20 mei
luiden jongeren met een
fuif en lokale bands de
ontharding van de Deken
Jonckheerestraat aan, een
eerste grote verwezenlijking
in de verdere ontharding
van de gemeente.
Op zaterdag 21 mei
werpt Jill Peeters haar
blik op het veranderende
klimaat, gevolgd door een
scherp politiek debat.

Eéntje die overleeft op plastiek gras en
zelfvernietigende apparaten, of eentje waar mensen
nog tijd hebben om in echt gras te gaan liggen. Jawel,
tussen de lieveheersbeestjes en de madeliefjes.
Waar er nog bijen kunnen zoemen - die intussen
ook nog onze eigen voedingsgewassen bestuiven. En
waar de zeeën niet doodgaan.
Tja, daar is moed voor nodig, het soort moed dat
koudweg verbiedt dat er nog onzin geproduceerd
wordt, zelfs als er een markt voor kan geschapen
worden. Productnormen die plastiekverbruik tot
een minimum beperken, zeker in toepassingen
waar recyclage onmogelijk gegarandeerd wordt.
Levenslange garantie-regelingen die het niet meer
interessant maken om aan geprogrammeerde
veroudering te doen. En een economisch model
'alsof mensen ertoe doen'.

a study of economics as if people
mattered' (1973)

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei organiseert de gemeente
Wevelgem het tweede Klimaatfestival voor de regio. Het Klimaatfestival wil
op een laagdrempelige en gezinsvriendelijke manier mensen sensibiliseren en
bewust maken van een veranderend klimaat, maar ook inspireren om met
kleine initiatieven bij te dragen tot een beter klimaat.
Het zwaartepunt ligt op zondag 22 mei met een dag vol beleving voor
jong en oud. Een reeks experten zoals Pieter Boussemaere, Fons Jena en
Begijn Le Bleu behandelen verschillende thema’s.
Maar er is meer: een infomarkt, themawandelingen en -fietstochten,
film en muziek, uiteenzettingen van lokale initiatieven,
workshops en uiteraard ook een (duurzaam)
drankje en een hapje. Ook voor de jongsten
is er van alles te beleven: een kindertheater,
duurzame speelelementen, kermis, … Of maak
instrumenten uit afval met Trashbeatz.

www.wevelgem.be/klimaatfestival

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

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

Zuderwind renoveert
en isoleert met bioecologische materialen.
Zowel kleine renovaties als
totaalprojecten.

Kattestraat 81
8520 Kuurne, België
056 72 36 30
info@zuderwind.be
www.zuderwind.be
Omdat wij duurzaam renoveren én ondernemen
belangrijk vinden nemen wij enkel projecten aan in
de regio (Zuid) West-Vlaanderen.

EIGENWIJS

ZWALUWACHTIG
‘Mwoa seg Gertje, ik voel mij een beetje zwaluwachtig zo.’ Ik vermoed dat Samson deze woorden nog eens zou
uitspreken als hij ooit moet verhuizen uit de Dorpsstraat 101. Binnenkort staat ons alvast een verhuis te wachten.
Samson bedoelt natuurlijk ‘zenuwachtig’ (en dat gevoel deel ik met hem), maar misschien kunnen we het ook
letterlijk opvatten. Ik ging even grasduinen in wat zwaluwen weetjes, om te onderzoeken of een verhuizend mens
een beetje op een trekvogeltje kan lijken.
De dagen worden langer: dat merken we onder
andere aan de noordwaarts trekkende ganzen die
luidkeels gakkend over Kuurne vliegen. Zwaluwen
maken globaal gezien dezelfde beweging, maar
komen naar onze streken toe in plaats van ervan
weg te gaan. Tot nu toe was dat zowat het enige dat
ik wist over zwaluwen, naast het Monty Pythonfeitje dat ze sneller vliegen als ze geen kokosnoot
moeten dragen. Hoog tijd om het één en ander uit
te pluizen, dus.
De eerste zwaluwen soort die ik online tegenkom
is de boerenzwaluw. Een kleurrijk en sierlijk beestje.
Overwintert in het zuiden en keert elke lente terug
naar hetzelfde nest. Wij hebben nu niet bepaald
de middelen of goesting om jaarlijks aan de andere
kant van de wereld te overwinteren. Ons tijdelijke
nest (van de laatste tien jaar) verlaten we niet zo
dikwijls, maar nu kort de tijd er onherroepelijk in.
Al maakt dat me lang niet zo zenuwachtig als de
inkortende tijd in dat andere, vastere nest, dat dit
jaar ook van eigenaar zal veranderen. Ik hang daar
dan ook al ruim drie keer zo lang aan vast, en keer
er nog regelmatig naar terug. Hoe neem je daar
afscheid van? Hebben vogels daar trucjes voor? De
boerenzwaluw laat het mij zelf oplossen: die heeft
zijn nest nog nodig, ook al kan hij al lang vliegen.
Dan maar springen en zien waar we landen – bij de
volgende zwaluwsoort, bijvoorbeeld.

JOKE LIBBRECHT

kloppen. We spelen Monopoly in het groot: onze
aanvraag om de straatnaam naar de familienaam om
te dopen, moeten we nog indienen bij de gemeente.
Over naar de huiszwaluw. Klein en zangerig (tot
zover zijn de gelijkenissen duidelijk, voor wie het
geloven wil). Is redelijk graag onder de mensen:
check. Houdt niet van nieuwe of strak gerenoveerde
gebouwen: check! Tijdens de huizenjacht maakte ik
er een gewoonte van om naar bouwjaren te vragen,
in de hoop om zo ver mogelijk terug te kunnen gaan
in de tijd. De laatste makelaar had niet verwacht
dat een vooroorlogs bouwjaar voor iemand iets
positiefs kon zijn.
In tegenstelling tot de huiszwaluw zullen wij ons
deze lente niet haasten om te verkassen. We zullen
heel traag, takje per strootje, ons nest vormgeven.
De laatste laagjes modder plakken we er pas in de
vroege zomer tegen. Dan hebben onze kleintjes
alvast wat tijd om, los van de ochtendrush naar
school, aan hun nieuwe stek te wennen. En dan
maar hopen dat zij er niet al te snel terug uit willen
springen. Al is dat nog niet voor nu, een mens zou
toch van minder zwaluwachtig worden.

↓Een boerenzwaluw
© Francis Pattyn

De oeverzwaluw ziet er met zijn zachte grijsbruine
veertjes vrij aaibaar uit. Toch zijn ze mensenschuw.
Ze bouwen graag hun nesten tegen steile
rivieroevers. Weinig avontuurlijk als ik ben, kan
ik me daar niet meteen in vinden. Wonen tegen
een vervaarlijke helling? Liever niet. ‘Bergop’
verhuizen (lees: we stijgen een tiental meter boven
de zeespiegel) is me al meer dan voldoende.
Zwaluwen wonen blijkbaar ook graag dicht bij hun
soortgenoten. In onze nieuwe straat wonen meteen
al zeven familieleden, dus dat kan dan wel weer
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Familie Vlaamse gaai

Cathy Vandenbulcke

FOTOGRAAF IN BEELD

Fotografie was altijd al een hobby van Cathy. Ze heeft het geluk vlakbij het provinciaal domein De Gavers te wonen.
Ook in eigen tuin valt heel wat te fotograferen en is het genieten van de vogeltjes die de voederplanken opzoeken.
Aangemoedigd door haar oudste zoon kocht ze 2 jaar geleden een beter fototoestel en volgden ze samen een cursus
creatief fotograferen en bewerken. Ze volgde ook enkele webinars van fotografen. Ze sluit graag aan bij de uitstapjes
van de natuurfotografie werkgroep. Je leert er altijd iets bij en ontmoet er gepassioneerde fotoliefhebbers. De passie
voor fotografie is de laatste jaren alleen maar toegenomen, met de natuur in al zijn facetten als dankbaar onderwerp.

Houtduif in de
kersenbloesem

Lieveheersbeestje op
sneeuwklokje

Boshyacinten in het Hallerbos

MILIEU & BEDRIJVEN

TAK, EEN POSITIEF
E-COMMERCE VERHAAL
MAARTEN TAVERNIER

Recent kwam e-commerce volop in de aandacht. Eerst was er de enorme boost naar aanleiding van de
Coronacrisis en de lockdown(s), later kwamen er bedenkelijke praktijken aan het licht bij de leveringen, zoals de
inzet van minderjarigen bij de leveringen aan huis. Het bracht de PS-voorzitter tot de uitspraak dat België beter af
zou zijn zonder e-commerce.
Wat kort door de bocht, vond ik dat. Niet dat
ik een fan ben van de Amazons of bol.coms van
deze wereld, maar er zijn ook wel webshops met
ecologische producten die zonder die e-commerce
niet zouden bestaan. In de laatste Klimop van 2017
konden jullie al het verhaal lezen van Kudzu, die toen
uitgeroepen was tot de meest milieuvriendelijke
webshop van België. Ook in onze eigen regio vinden
we een dergelijk verhaal.
tAK is een webshop die inzet op veganistische
producten, gerund van in de woonkamer van
Vanessa Blomme in Marke. Die bevestigt die
bedenking bij e-commerce.
Vanessa: ‘Wij startten in 2017 met een fysieke
winkel. Het idee was om naast de verkoop van
vegan producten ook de mogelijkheid te bieden om
te lunchen en om verse producten aan te bieden
als smoothies, chiapudding, soep, granola,… Er is
wel vraag naar vegan, maar Marke bleek te klein
en te ver van een stadscentrum om daarvan een
levensvatbaar project te maken. Daarom zijn wij
overgeschakeld naar het concept van een webshop.
Wij bieden een 700-tal producten aan, gaande
van voedingswaren over verzorgingsproducten en
make-up, tot allerhande spullen voor huis en tuin.
Er is ook een aanbod aan boeken, zowel nieuw
als tweedehands, gezien we ook inzetten op een
aanbod rond zero-waste.
En dat is wel rendabel?
Vanessa: ‘”Mijn man heeft een architectenbureau
en ikzelf ben binnenhuisarchitect, ik draai ook
nog mee in het bureau. Dus dit is geen voltijdse
maar een deeltijdse job voor mij, waar ik wel bij
moet vertellen dat ik alles helemaal zelf voor mijn
rekening neem. Zowel het leggen van contacten met
de leveranciers, als de opmaak en beheer van de
webshop en de volledige IT er rond, het bijhouden
van de sociale media, boekhouding en facturatie,…
Maar ook contact met de klanten en het samen
vinden van oplossingen bij vragen of het vinden van
dat ene bijzonder product. Daarnaast verzorg ik
ook het logistieke gedeelte zoals het verpakken en
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opsturen van de pakketjes. Dat doe ik echt met hart
en ziel omdat deze webshop het verschil kan maken
voor mens, dier en de planeet. Er worden per jaar
een 500-tal pakketjes verstuurd, naast de afhalingen
van bestellingen te Marke.
De voorbije periode kwamen wel wat hindernissen
op ons pad. Ik sta normaal ook op evenementen
met ons vegan-aanbod, maar door de Coronacrisis
zijn die de voorbije 2 jaar grotendeels weggevallen.
Ik heb zelfs de indruk dat de vegansector voor de
crisis in een groeimodus zat, maar dat daar met deze
omstandigheden veel minder aandacht voor is.
Daarbij kwam ook de Brexit. In Groot-Brittannië is
er een levendige economie rond vegan producten,
met een goede marketing en branding. De Brexit
heeft het echter zeer lastig gemaakt om producten
van daar te importeren, met veel administratie,
hoog oplopende invoerkosten en extreem lange
levertermijnen door douanecontroles. Voor
sommige voedingsproducten is niet meer haalbaar
en hebben we moeten zoeken naar alternatieven.
Vind je in België veel aanbod, of moet je
daarvoor naar het buitenland?
Vanessa: “In landen als Groot-Brittannië of
Duitsland is het aanbod toch groter en ook
aantrekkelijker dan hier. Daarbovenop mikken
wij wel op producten die je niet in de reguliere
supermarkt vindt. Vegan krijgt in bijvoorbeeld
Albert Heijn steeds meer aandacht, dus wij moeten
een meerwaarde kunnen bieden met ons aanbod.
Daardoor gaan wij het wat verder zoeken, en vind
je bij ons een ruime keuze aan zaken die je niet in de
reguliere handel in deze regio kan kopen.
Hoe kom je bij het idee om met een vegan
project te beginnen?
Vanessa: ‘Wij waren al een hele tijd vegetariër, sinds
‘95. In 2014 las ik het boek ‘De Vrolijke Veganist’
en dat was voor mij een ontnuchtering. Ik besefte
voordien te weinig dat ook de zuivelsector nog
veel dierenleed veroorzaakt. Dat is voor mij de
belangrijkste motivatie om plantaardig te leven, naast
uiteraard ook de impact op het milieu. Sindsdien kies
ik ervoor om dierlijke producten volledig te bannen.

MILIEU & BEDRIJVEN

Gelukkig wilde ook mijn man daarin meegaan. En
ook mijn moeder, ondertussen boven de 70, leeft
volledig plantaardig. Het begon vanuit een zekere
nieuwsgierigheid, maar stilaan raakte ze volledig
overtuigd. Zij wordt soms wel eens bekeken als ze
bij in de Vegan-afdeling winkelt, dat wordt met haar
generatie niet geassocieerd. Maar haar gezondheid
is er op vooruit gegaan. Ook mijn man had vroeger
veel last van ontstekingen, sinds we stopten met
kaas te eten, is dat grotendeels verdwenen. Het
gezondheidsaspect is voor veel mensen een
belangrijke motivatie om een vegan-levensstijl te
verkennen. Wij begrijpen niet dat de medische
wereld veganisme niet meer promoot. Er wordt veel
te veel ingezet op het bestrijden van de symptomen
in plaats van de oorzaak van een probleem.
In het begin was het wat zoeken om te koken
en zo, want we gebruikten toen bvb. nog veel
kaasproducten. Maar als je wat zoekt, zijn er genoeg

alternatieven te vinden. Zo vond ik goede inspiratie
in de boeken van Dr Michael Greger. Door hem
leerde ik de waarde kennen van de belangrijkste
voedingssoorten die je dagelijks moet eten voor
een volwaardig voedingspatroon. Maar ook de
meerwaarde van kruiden kennen en specerijen
om smaak te creëren. En tussen 2014 en nu is
het aanbod van vegan-producten ook wel sterk
gegroeid.”
Interessant verhaal, bedankt voor jullie volgehouden
inspanningen. En het voordeel van een webshop in
eigen streek te hebben: je kan de pakjes gewoon
ook zelf in Marke gaan afhalen.
Meer info: takaplantbasedlifestyle.com

ZÓ LEKKER IS
DUURZAME KOFFIE

ZONNIG VOORDEEL
voor lezers van
Klimop

ONTDEK NU 4 heerlijke,
duurzame koffies
vers geroosterd
op zonne-energie
Je proﬁteert van € 10 korting
én met elk pakket vermindert
jouw CO2-uitstoot met 1,5 kg.
Dit dankzij de innovatieve Ray
& Jules technologie, waarbij we
de lekkerste koffiebonen 100%
op zonne-energie roosteren.
Zo werk je mee aan een betere
toekomst.

€ 29,80

€ 19,80

+ gratis leve

ring

JOUW VOORDELIG ‘KLIMOP’ KOFFIE-PROEFPAKKET
4 unieke koffies uit Peru, Guatemala, Colombia én Ethiopië
100% geroosterd op zonne-energie, uit eerlijke handel en biologisch
met € 10 korting, voor slechts € 29,80 € 19,80
bonen of gemalen naar keuze & gratis levering aan huis
Je proefpakket bestaat uit 1 x 250 g Sunny Joe uit Peru, 1 x 250 g Powerful Peter uit Guatemala, 1 x 250 g Fruity Franny
uit Ethiopië en 1 x 250 g Spicy Sara uit Colombia. Aanbod geldig tot 15 mei 2022, max. 3 pakketten per klant

BESTEL online: ray-jules.com/klimop

Wie eet wie?

Ah, de lente! Menselijke exemplaren van het dierenrijk worden meestal vrolijker als ze meer zon te zien krijgen
(en ook omdat ze in de verre verte al een zweempje vakantie ruiken).
Maar het seizoen van bloemetjes en bijtjes,
vogeltjes en eitjes is niet voor iedereen plezant.
Voor bepaalde insecten en andere (kleine)
beestjes is het een kwestie van leven of dood.
Want hoe meer van dat vrolijke vogelgefluit wij
horen, hoe gevaarlijker het wordt voor hen.
Kan jij raden welke vliegers er jacht
maken op deze arme stakkers?

1. torenvalk

2. blauwe reiger

4. huiszwaluw

8. koekoek

ontdek je een
verborgen (en mooi)
diertje…
zoeken maar!

te
s
i
u
j
e
d
e
j
Als
t,
duo’s vorm

3. pimpelmees

5. groene specht

7. sperwer

JOKE LIBBRECHT

W

mier

6. merel

U

vis

9. spreeuw

T

rups

regenworm

A

V

muis

R

mug

emelt
(= larve van eenpootmug)

Zet hier de letters die in de rechterkolom staan,
in de juiste volgorde:

kleine
vogels

Bron: Anrijs, F. (2019). De dieren-
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https://permacultuur-magazine.eu/
dierenwereld-wie-eet-wat/
www.natuurpunt.be
Beelden: natuurpunt.be
Beeld emelt: waarnemingen.be

Oplossing: vuurwants

2

N

U

bladluis

wereld: wie eet wat. Raadpleging:

1

S

Beelden rups, muis, bladluis en
koekoek: pixabay
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WORD WAKKER EN
ZAAI ERVOOR
CARLOS VAN DE
GINSTE

Het zit eindelijk in de lift: meer en meer particulieren en openbare besturen kiezen voor het aanleggen van een
bloemenakker of bloemenweide. Maar wat is het verschil nu? En hoe begin je eraan? Veel durf of werk is er echt
niet voor nodig en de voldoening van betoverende, bloeiende planten en hun vliegende bezoekers is dat meer
dan waard. Het is een plek om tot rust te komen en de natuur op een bijzondere manier te beleven. Zelf heb ik
geen grasveld in mijn tuin, alleen bloemen, kruiden, struiken, klimplanten en een moestuintje. Bloemenakkers en
bloemenweides zijn een lust voor het oog en een feest voor bijen, vlinders en andere insecten.

BLOEMENAKKER VS
BLOEMENWEIDE
Een bloemenakker is een
“akker” die je jaarlijks ondiep
omspit en er akkerbloemen in
zaait (of eventueel zelfs graan).
Elk jaar verzamel je zaad van de
planten die er al staan of van
andere planten. Misschien kreeg
of kocht je zaad van nieuwe,
interessante soorten? Het is wel
nodig om ongewenste planten
te verwijderen (en dit naar
eigen keuze). Je kan een deel
van je bloemenakker ook niet
spitten om bepaalde soorten te
behouden.
Een bloemenweide (met
gras ingezaaid dus) vormt
een gemeenschap op zich
met een grote diversiteit aan
planten en dieren en heeft
zo een grote ecologische
waarde. De aanleg van een
bloemenweide draagt bij tot
het versterken van populaties
van bijen, vlinders en andere
insecten die essentieel zijn voor
een gezonde leefomgeving.
Een bloemenweide is
onderhoudsarm (één keer per
jaar maaien) en vereist geen
bemesting. Een bloemenakker
ook niet trouwens.
↑↑

Bloemenakker aan de

Herdenkingsheuvel Anzegem

↑

Bloemenakker tuin

© Carlos Van de Ginste
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WELKE SOORTEN?
Gebruik voor het inzaaien een goed mengsel.
Deze zijn tegenwoordig overal te verkrijgen bij
alle tuincentra, Natuurpunt Winkel, Ecoflora, De
Bolderik e.v.a. Voor het inzaaien, maak je de grond
eerst goed los. Maak de grond goed kruimelig met
een fijne hark. Per m² strooi je ongeveer 5 gram
zaad breedwerpig uit. Hark de zaden niet te diep in!
Kies het liefst voor een mengsel met zoveel mogelijk
inheemse bloemen en kruiden. Later kan je er
eventueel nog andere soorten tussen planten naar
keuze.

Dit om bv bloei te hebben tot de vorst: bv zinnia,
cosmos, goudsbloem, tagetes, Oost-Indische kers
zijn soorten die voor bloei zorgen tot november!
Ik doe dit omdat de meeste soorten al uitgebloeid
zijn in juli of augustus. Zo blijft je akkertje of weide
bloeien tot de vorst. Het oog wil ook wat.
Als er ongewenste soorten opkomen, kan je deze
zoals eerder gezegd gerust verwijderen. Anders
kunnen die beginnen domineren. Bepaalde soorten
gaan zelfs een tweede keer bloeien later op het jaar:
bv margriet, ridderspoor, phacelia (=bijenbrood)…
Deze kan je eventueel insnoeien van de bloei. Het
leukste is dat je een eigen stukje natuur creëert
dat elk jaar evolueert. Men adviseert om te zaaien
tussen maart en juni, maar uit ervaring weet ik dat
dit ook vroeger of later kan. In de winter verschijnen
immers al de eerste planten uit zaad van het jaar
ervoor: korenbloem, klaproos, phacelia, margriet,
komkommerkruid… Die kan je laten staan want
dit zullen je eerste bloeiers worden. Als je later bij
zaait, krijg je dan een tweede bloei. Je kan de bloei
spreiden door het zaaien te spreiden, bijvoorbeeld
door te zaaien in maart en nogmaals te zaaien in
juni.
Een korte opsomming van mijn favoriete planten die
niet mogen ontbreken in een insectenvriendelijke
tuin: alle nepeta's (kattenkruid), lavendel, ijzerhard
(Verbena bonariensis), campanula’s (klokjes),
sedum (hemelsleutel), bloeiende klimop, asters,
dille en venkel (voor de koninginnepage), OostIndische kers (voor de witjes), salie, marjolein, tijm,
grote kaardebol, vals ridderspoor, damastbloem,
zonnehoed, teunisbloem, judaspenning, kardoen en
vooral cosmos en zinnia wegens hun late bloei.
Conclusie: kies een persoonlijk mengsel en
plantensoorten naar je eigen voorkeur en de
grondsoort. Alle succes, moed en genot gewenst!
Wees nu toch eens hip, een bloemenakker of
bloemenweide helpt echt tegen je winterdip. Op
naar een meer kleurrijke leefomgeving en een
betere biodiversiteit.
Zie ook:
https//www.west-vlaanderen.be/laat-het-zoemenmet-bloemen
https://www.landschapstuinen.be/bloemenweiden

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

Marke, Ca. 1987

Op een bankje zitten vier ouwe mannetjes.
Ze oreren in het plaatselijke, godsvruchtige dialect.
Ze gesticuleren, discussiëren, bedisselen, wijzen naar
deze of gene passant, vertellen een slechte mop
en dissen verhalen op, roepen iets onverstaanbaar
in de richting van een schim, roken, fluimen op de
grond, tekenen bijna altijd present, tenzij het regent
of te bar is. Of wanneer ze belangrijker zaken in één
van de naburige cafés af te handelen hebben. Maar
ze zitten er vaak, bijna altijd eigenlijk en zelden in
hun eentje. Vanaf hun bankje analyseren deze oude
wijzen de huidige stand van zaken en overschouwen
ze de wereld. Die wereld heet Markeplaats, op
dat moment nog een oneffen vlakte van versleten
stenen waar onder de kerktoren verkeer uit
vijf straten samenstroomt. Er is enkel de vege
voorrangsregel van rechts om je van de ene naar de
andere straat te loodsen. ’s Morgens staat er soms
een ‘zwaantje’, een rijkswachter met een glimmende
moto, pontificaal in het midden opgesteld die
zogezegd het verkeer regelt, hoewel er gek genoeg
zelden een zwaar ongeluk voorvalt. De schampere
oudjes aanschouwen de gebeurtenissen van de
dag, spreken vloekend en zuchtend schande over
onorthodoxe rijstijlen, zijn nooit te beroerd om hun
mening te geven. Soms gedogen ze het bezoek van
een generatiegenoot die een praatje komt slaan.
Iedereen kent de selecte club. En ze hebben altijd
iedereen gezien. Als je er voorbijkomt zullen ze je
zeker iets toewerpen.

waarschijnlijk zelfs begrijpen.
Maar wie let er nu op mussen in de jaren tachtig?
Ze zijn overal en dus merkt niemand ze op.
Net na de middag, wanneer het mooi weer is en
verkeersluw, bestaat de soundtrack van Markeplaats
uit het mompelen en tsjilpen onder het slaan van de
klok van de Sint-Brixiuskerk.
Markeplaats werd heraangelegd. Nu is er een plein
in het midden van de keurig herschikte vlakte,
maar de oudjes uit mijn jeugd, met petten en
stompjes zelf gedraaide sigaretten in een mondhoek
bestorven, zijn er niet meer. Ook het bankje is tot
stof herleid. Van de kant van de mussen blijft het stil.
Ze zijn bijna een zeldzaamheid geworden.

MATTHIAS DEPOORTERE

↓

© Emmanuel Desmet
en © Katleen Druart

Huismussen scharrelen rond het bankje. Ze zijn
hier net zoals de oudjes bijna altijd te vinden. Ze
zitten in de lage struikjes of hippen rond tussen
de benen van de senioren en pikken een kruimel
of een vieze pluk tabak weg van het trottoir.
Als er toevallig geen bijeenkomst is van de
club, dan zitten ze op de reling van het
bankje, dan overschouwen zij de wereld die
Markeplaats heet.
De mannetjes en de mussen
kwebbelen simultaan en
unisono. Mochten mus en
mens acht slaan op elkaar,
dan zouden ze elkaar
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VERLOREN WOORDEN:
EEN BETOVERBOEK
VAN ROBERT MACFARLANE EN JACKIE MORRIS
CLAUDINE DECOCKER

‘Er was eens een tijd waarin woorden begonnen te verdwijnen uit de taal van kinderen. Ze verdwenen zo
geleidelijk dat bijna niemand het merkte – ze verdampten als water op steen. Het waren woorden die kinderen
gebruikten om de natuur om hen heen te benoemen: adder, boshyacint, braamstruik, eikel, heide – weg! Kastanje,
leeuwerik, otter, raaf, wezel… allemaal weg!’
2007. De Oxford Junior Dictionary, voor kinderen
vanaf 7, verschijnt in een vernieuwde editie
Hiervoor schrapte de uitgever meerdere woorden
gelinkt aan natuur uit de woordenlijst. Woorden
als ‘salamander’ en ‘braambes’ moesten plaats
maken voor technologische termen zoals ‘blog’, en
‘database’.

EEN BOEK ALS PROTEST
2015. Een groep van 28 schrijvers stuurt een open
brief naar de uitgever. Ze vragen zich af waarom
woorden als ‘voicemail’ belangrijker zijn dan
‘winterkoning’. Dit heeft niets met nostalgische
romantiek te maken, maar met een gedeelde
bezorgdheid: kinderen hebben nood aan verbinding
met wilde natuur. Een natuur die steeds kanslozer
wordt.
Macfarlane en Morris ondertekenen de brief. Zo
kiemt het idee voor ‘Lost words’: een subtiel protest
gegroeid uit het talent en vakmanschap van twee
betrokken kunstenaars. Het boek verschijnt in 2017
en schudt lezers wakker. En bij uitbreiding een
hele natie.

VERLOREN WOORDEN
Het opzet is eenvoudig en geniaal.
Langs twintig ‘verloren’ woorden, in de
Engelstalige versie beginnend bij ‘acorn’
– eikel – en eindigend met ‘wren’ –
winterkoning –, slalom je doorheen het
boek op zoek naar letters, woorden. Je
leest Macfarlanes dartelende lettervers,
beginnend met elke letter van het
woord, om tenslotte het dier of de
plant in Morris verbluffend natuurlijke
biotoop terug te vinden. Een
avontuur. Niet minder voor de
vertaalster. Schrijfster Bibi Dumon
Tak is daar glansrijk in geslaagd.

RAPPEN VOOR NATUUR

Door wezens te benoemen erkennen we hun
bestaan, laten we ze toe in ons leven, in onze taal,
onze verbeelding en verhalen. Nog echter worden
ze als we hun naam uitspreken. Zo ook voor de
‘spells’ in dit boek: hun weerkerende klanken, rijm,
ritme, tempo ervaar je als lezer fysiek, ze smeken
je bijna om ze hardop voor te dragen. Swingend en
wervelend rappen voor de natuur.

EEN BOEK ALS EEN LANDSCHAP
Wat dit boek ook bijzonder maakt: het laat
zich even goed lezen doorheen de schitterende
tekeningen van Jackie Morris.
‘We wilden een groot boek maken, een boek waar
je letterlijk in kunt vallen, een boek als een landschap
met eigen wetten, een eigen tijd. Een boek om jezelf
in te verliezen.’

EEN WONDERLIJK BOEK
‘To bewilder (verbijsteren, verwarren), to be wilder.
To be desorientated.’
Verdwalen is een wilde ervaring. Een gevoel van
verbazing over het vreemde in de natuur. Niet alleen
op het platteland, ook in steden krioelt het van
biodiversiteit. Van levende dingen die we kunnen
benoemen. Vaak zijn ze moeilijk te zien en makkelijk
te vergeten.

EEN NOODZAKELIJK BOEK
Het boek werd een cultureel fenomeen: Children’s
Book of the Year 2018, campagnes in lagere
scholen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, asielcentra.
Live concerten ‘Spell Songs’ brengen muzikanten
samen. Voor wie hier en nu aan de slag wil met
‘Verloren woorden’: naarschoolmetquerido.nl
‘We vergeten wat we verloren zijn. Dat is een gevaarlijke
manier van vergeten’, zegt Robert MacFarlane in een
interview. Maar dit boek brengt hoop. Hoop in de vorm
van bezwerende toverspreuken.
‘… bezweringen die door de kracht van het hardop
benoemen dromen en liedjes zullen oproepen. Die
de verloren woorden zullen terugbrengen naar onze
verhalen, in het oog en in het hart.’
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LIJSTERNESTWANDELING
INGOOIGEM EN OTEGEM
WANDELPARCOURS
Je start aan de kerk van Sint-Antonius abt in
Ingooigem, aan knooppunt 62. Tussen twee rijen
leilinden liggen Hugo Verriest en Stijn Streuvels
begraven. Op 3 oktober 2021 was het exact 150
jaar geleden dat Stijn Streuvels werd geboren. Er
werden vorig jaar al een hele reeks activiteiten
georganiseerd. In 2022 loopt het project
“Vensterlanden – Langs Streuvels’ wegen”, met 5
artistieke installaties in Vichte, Anzegem, Avelgem,
Zwevegem en Kortrijk.
We gaan achter de kerk door, aan de koorzijde, de
oostelijke kant dus, voorbij een mooie calvarie en
een verwaarloosde plasgelegenheid voor mannen
en steken Pastoor Verrieststraat over naar KP 63.
Rechts van KP 63 is er een kleine Britse militaire
begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste en
Tweede Wereldoorlog, met graven van 88 Britse
en 54 Duitse gesneuvelden (die per 2 of per 3
begraven liggen). Naast de begraafplaats staat een
mooie eik.
We gaan links verder naar KP 64 langs een
betonpaadje achter een verkaveling door, en dan
rechtsaf, langs Gemeenschapscentrum De Linde
naar KP 11. We steken de Sint-Antoniusstraat
over en stappen naar de wijk Hoogveld. De naam
Hoogveld verwijst naar waar boer Vermeulen in
De Vlasschaard zijn vlas zaaide. Nochtans had zoon
Louis gepleit om op een ‘laagveld’ te zaaien. Het vlas
mislukte. Bovendien had Louis een oogje op de meid
Schellebelle, wat de boer tot razernij bracht zodat
hij zijn zoon neersloeg met zijn mispel.
Een stoer bronzen beeld van Schellebelle komen
we tegen op het pleintje in de eerstvolgende
bocht van Hoogveld. Streuvels schrijft: “Een
ruischebuische, kloek van beenen, rond van heupen,
vol van lijf en rank van leden, met een aanzicht als
een zonne en een kop koornblond haar.”

POL OSTYN

Gegevens:

Eikenstraat en daarna linksaf in de landelijke
Herrekotstraat. De naam is afkomstig van ‘moulin
Het Herrekot’ op de Atlas der Buurtwegen (circa
1846). Het bos dat men in de verte rechts ziet
liggen vanuit de Herrekotstraat is het Banhoutbos.
Op de locatie van de ‘Herrekotmolen’, die na
blikseminslag afgebroken werd in 1927, staat nu
een bedevaartskapel toegewijd aan de Onze-LieveVrouw van Fatima. De kapel werd opgetrokken
nadat het Mariabeeld uit Fatima een rondreis deed
in Europa en ook in Otegem was.

• Startpunt:
Sint-Antoniuskerk,
Stijn Streuvelsstraat 2
Ingooigem
• Verharding: stapsteentjes,
kerkwegels met kiezel,
landwegen,
enkele asfaltwegen.
• We maken gedeeltelijk
gebruik van de knooppunten
in het wandelnetwerk ’Land
van Streuvels’
• Afstand: 9 km
• In deze wandeling verbinden
we het schrijvershuis van
Streuvels in Ingooigem
met ‘Wijngaard Lijsternest’
in Otegem

Aan KP 11 aan de Schellebellestraat gaan we links
naar KP 10 en steken dan de drukke N36 over
naar KP 9 en dan naar KP 8 in de Vossestraat.
Verder naar KP 65, vervolgens naar KP 66 en dan
rechtsaf naar KP 67 langs de grens met Otegem,
langs een oude kerkwegel (sentier nr 38) met
zicht op de kerk van Otegem. Voor we aan KP 67
zijn gaan we even links in de Zolderstraat en slaan
dan rechtsaf een wegeltje in. Aan KP 67 rechtdoor
tot aan de Sint-Annastraat, die we rechts volgen
richting KP 68 en 2 km verder KP 69. Let op bij het
oversteken van de Zwevegemstraat! Je komt op een
mooi dubbel tegelpad. Rechtsaf in de (boomloze!)
Populierenlaan en na een linkse bocht rechtdoor via
een wandelpaadje naast 4 garages. Ga rechtsaf in de
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Voor je aan de kapel bent, kom je voorbij de
‘Wijngaard Lijsternest’ van Servaas Blockeel .
Je merkt meteen dat de wijnbouwer opzettelijk
het onkruid laat staan tussen de wijnranken.
Hij produceert natuurwijn, d.w.z. dat hij geen
pesticiden, insecticiden of meststoffen gebruikt en
verschillende wijnvariëteiten naast elkaar plant in
een soort ‘permacultuur’. De ondergroei wordt
eenmaal per jaar geknakt/geplet met een speciale
rol. Deze natuurwijn wordt geproduceerd in de
strakke nieuwbouw in de bocht.
Bewonder bij de Fatimakapel het mooie
klokkentorentje en binnen de prachtige fresco's
die het plafond versieren. Voorbij de kapel
meteen links verder naar KP 69, langs de trage
weg ‘Fatimakapelweg’ tussen de wijnstokken
door. Terug in de bebouwde kom gaan we rechts
in de Heestertstraat. De naam verandert in
Brouwerijstraat.
Links van KP 69 vind je het Surremontbos, een
speelbos met een plek om te picknicken. Maar
we slaan hier rechtsaf langs de Vandenheedeweg,
richting KP 56. Rechts van de eerste woning kom
je op stapsteentjes, die verder overgaan in een
grindweg. Aan de Paperrestraat linksaf en verderop
aan de Brouwerijstraat rechts. We steken de
Scheldestraat over en nemen de landweg, rechts van
de historische hoeve ‘D’Oude Brouwerij’ . Het
brouwerijgebouw, tussen twee schuren, herken je
aan de verluchtingskap onder het zadeldakje.
De onverharde weg loopt nog een kilometer door
en biedt een mooi zicht op Tiegemberg voor je.
Bij een splitsing houden we links. We kruisen de
vallei van de Kleine Ronsebeek, natuurgebied
op het gewestplan. Het pad kronkelt tot we de
Mussestraat bereiken. Na KP 56 en 72 volgen we
de Biestbeekstraat. Voorbij de Biestbeek wandelen
we voorbij een hele mooie hulsthaag. In de bocht
van de Otegemsesteenweg, beter bekend als ‘De
gekraakte nekke’, stappen we naar KP 73.
Linksaf op het fietspad langs de N36, de Stijn
Streuvelsstraat, tot aan Het Lijsternest, de
authentiek bewaard gebleven woning van Stijn
Streuvels in Ingooigem. Open van 1 april tot 30
september van 11 tot 12.30 u en van 13 tot 17 u,
van woensdag t/m zondag.
We steken de straat over en volgen nu de grindweg
naast het Lijsternest richting KP 74, maar aan de
eerste splitsing slaan we niet rechtsaf, maar gaan we
rechtdoor – ondanks het bordje ‘private weg’ – We
bewonderen het mooie landschap van Tiegemberg
met de witte bergmolen in de verte, dat Streuvels
beschreef van uit zijn werkkamer met panoramisch
venster. Even voor de boerderij nemen
we
links een voetwegje richting KP 61.
We stappen verder naar KP 62. Even
verder zien we rechts ‘het witte huis’,
de voormalige pastorij van Hugo
Verriest en komen weer aan bij
ons vertrekpunt aan de kerk van
Ingooigem.
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Download de wandeling
via deze QR-code of
www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop
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INSECTENCRISIS:
TIJD VOOR ACTIE
LUC VERGAERDE

HERMAN
NACHTERGAELE

Het is hoog tijd voor nieuwe inzichten in gefaseerd beheer van wegbermen, groene publieke ruimte
en eigen reservaten. Insecten kregen tot recent te weinig aandacht: wat kinderactiviteiten rond
kriebelbeestjes, een jaarlijkse tuinvlindertelling, oproepen om meer bloemen te zaaien voor bijen, en
daarmee hebben we het zowat gehad. Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek al decennia aan
dat de populaties van vlinders, bijen en vele andere insecten in een dramatische ‘vrije val’ zijn.
Er zijn verschillende oorzaken voor de achteruitgang:
verlies van leefgebied, pesticiden en herbiciden,
stikstof, klimaatverandering, lichtvervuiling, invasieve
soorten, én een verkeerd maaibeleid.
Wie meer wil lezen over de vele oorzaken van de
achteruitgang van insecten kunnen we het

boek “Stille aarde” van Dave Goulson aanbevelen.
Dat die achteruitgang ook aanwezig bleek te zijn in
grote natuurgebieden was een echte wake-upcall.
Oproepen om de gazonnetjes minder te maaien (maaimei-niet) en hier en daar al een ruig plekje dat mag
blijven staan, waren het gevolg. Sympathiek, maar ruim
onvoldoende. Het is hoog tijd om iets te doen aan de
oorzaken achter dit ‘grote verdwijnen’.

DRIE BEDREIGINGEN
DIE WE EVEN VAN NABIJ
BEKIJKEN: STIKSTOF,
KLIMAATVERANDERING EN
WEGBERMBEHEER
Steeds meer wordt duidelijk hoezeer de uitstoot
van stikstof verantwoordelijk is voor de neergang
van onze natuurwaarden. Vooral de intensieve
veeteelt stoot veel stikstof uit, gevolgd door de
industrie, het autoverkeer en onze schoorsteen.
Door de voortdurende toename van stikstof in
water, bodem en lucht verdwijnen de vegetaties
die thuishoren op voedselarme bodems. Stikstof
transformeert unieke biotopen met specifieke
(planten)soorten onherroepelijk tot banale
leefgebieden waar vooral planten (zoals bramen
en brandnetels) van voedselrijke bodems het goed
doen. Vlinders, bijen, kevers, en andere insecten
die specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving en
zich enkel voeden met voedselplanten van schralere
bodems, zijn gedoemd om te verdwijnen. Stikstof is
de oorzaak van verminderde botanische diversiteit
wat grote gevolgen heeft voor het overleven en de
voortplanting van insecten.

TABU
ABULLA
RASA
GEFASEERD
GEF
BEHEER

Ook de klimaatverandering bezorgt onze
insecten veel problemen. Afhankelijk van hun
‘hormonale klok’ zijn eitjes, rupsen en poppen
geprogrammeerd om tegen de winterperiode aan
in rust te gaan en energie te besparen. Normaal
sterft een deel van die overwinterende insecten
vroegtijdig door predatie, bacteriële infecties en
verdrinking. Jarenlang onderzoek naar de rupsen
van (hoofdzakelijk) nachtvlinders wees uit dat in
gebieden waar populaties ogenschijnlijk onaangetast
leken, er toch grote schade kan ontstaan als gevolg
van warmere en nattere winters.
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Tabula rasa

Wegbermbeheer
© Luc Vergaerde
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Zo blijkt dat grasmotten (Crambidae) en bladrollers
(Tortricidae), die zich gedurende de winterrust in
stengels verstoppen, vaak als voedsel dienen voor
wantsen, oorwormen, spinnen en mijten die door
het warme weer méér dan gemiddeld actief zijn.
Een ander deel van de rupsen sterft als gevolg van
het vele vocht reeds halverwege de winter door
aantasting van bacteriën en schimmels. Warme en
natte winters zijn catastrofaal voor vele insecten.
Ook bij extreem droge zomers zijn er winnaars,
maar nog meer verliezers. Veel vlinderpopulaties zijn
door stikstofdepositie al verzwakt, en het verdrogen
van waardplanten voor de rupsen en het verwelken
van bloemen voor de volwassen dieren zijn nefast
voor het in stand houden van populaties.

vegetaties.

Bovenop de gevolgen van stikstofuitstoot en
klimaatverandering, komt dan nog eens het
reguliere (maai)beheer van onze bermen,
parken en natuurdomeinen, dat helemaal niet
is afgestemd op het 'broedseizoen' van de
zo al flink uitgedunde
insectenpopulaties. Samen
met die andere problemen
kan een onaangepast
maaibeheer zelfs de
doodsteek worden voor hele
populaties insecten.

Het bermdecreet van 1984 legt tweejaarlijkse
maaibeurten van onze wegbermen vast: de eerste
halfweg juni, de tweede tussen halfweg september
en oktober. Deze werkwijze is rampzalig voor heel
wat populaties insecten en andere ongewervelden.
Op enkele weken tijd
worden op grote schaal
vrijwel alle wegbermen
in Vlaanderen gemaaid
en het maaisel meteen
afgevoerd. Honderden
hakselmaaimachines
met opzuigsysteem
vernietigen overal in
Vlaanderen massa’s
nectarrijke bloemen.
Meteen verdwijnt
niet enkel het
voedsel voor de volwassen insecten, maar ook de
voedselplanten waar rupsen en larven van leven
en waartussen eitjes of poppen zich verstoppen.
En het drama is compleet: ook de diertjes zelf,
in welk ontwikkelingsstadium dan ook, worden
meedogenloos massaal mee uitgemoord. En dat elk
jaar opnieuw, twee keer per jaar!
Ook in heel wat publieke parken en groendomeinen
halen de reguliere maaischema’s het insectenleven
helemaal en letterlijk onderuit. Ook in particuliere
tuinen wordt vaak gemaaid, gesnoeid en alles
“proper gezet voor de winter”: nefast voor de
voortplanting van insecten.

VERGETEN
BROEDSEIZOEN

Helaas gaan wij vaak voorbij aan dit
insectenbroedseizoen. Zowel in tuinen, stadsparken,
openbare groenzones en zelfs in sommige
natuurreservaten houden we jaarlijks ‘grote
kuis’. Bloemrijke graslanden krijgen een of twee
maaibeurten, en zeker in het najaar wordt alles
gekortwiekt. Ruigtegroei krijgt geen kans. En zo
vernietigen we alle insectenleven dat in die ruigtes
probeert te overwinteren om nieuwe generaties te
ontwikkelen.

WEGBERMDECREET:
RAMPZALIG VOOR INSECTEN

“De waarheid is
dan ook dat onze
bermen na bijna 40
jaar wegbermdecreet
overwegend
insectendood zijn.”

We kijken elk voorjaar uit
naar de eerste vlinders en
andere insecten. Tegelijkertijd maken we ons echter
weinig zorgen over de essentiële levensstadia
die aan volwassen insecten voorafgaan: de eitjes,
rupsen en poppen. Net zoals vogels hebben ook
vlinders, bijen, kevers, …, hun broedseizoen. In
steeds meer natuurvriendelijke tuinen en parken
bieden we insecten bloemen en bloesems vol nectar
en stuifmeel aan, keuze te over. Maar zorgen we
ook voor de noodzakelijke broedcondities voor
de kriebelbeestjes? Insecten verkeren het grootste
deel van hun leven in opeenvolgende stadia: van
eitje naar nimf naar volwassen insect (zoals bij
de wantsen) of van eitje naar rups naar pop naar
volwassen insect zoals bij vlinders, vliegen en
bijen. Veel insecten leven langer als larve dan als
volwassen dier. Denk maar aan de eendagsvliegen
(Ephemeroptera) die maar een paar dagen leven,
maar als larve wel twee jaar oud kunnen worden.
Bij nogal wat dag- en nachtvlinders ligt het
broedseizoen tussen september/oktober en april,
inclusief de winterperiode.
Bij andere soorten of nieuwe generaties van bv.
vlinders valt die broedperiode tussen april en
eind juli. De larven of rupsen gaan op zoek naar
welbepaalde plantensoorten (waardplanten) om
zich gulzig te voeden, terwijl de eitjes en de poppen
zich enkele weken tot maanden goed beschut en
onverstoord moeten kunnen verbergen in ruige

Vlaanderen telt 20.000 tot 25.000 hectare
wegbermen, waarvan 9.000 hectare langs
autosnelwegen en gewestwegen. Dat is iets minder
dan 25% van alle natuur- en bosgebieden samen
(bijna 95.000 hectare). Vele bloemrijke bermen
werden zelfs gevaarlijke, dodelijke insectenvallen:
de bloemrijkdom in mei/juni of in de nazomer lokt
vlinders, bijen en andere insecten naar de bermen
en nieuwe bloemrijke graslandjes, waar zij hun
eitjes afzetten. Maar in juni en het najaar wordt de
kroost telkens weer stuk geklepeld en naar een
composthoop afgevoerd. Het uitgebloeide grasland
wordt in het late najaar of in de winter netjes
getrimd en opgeruimd om het volgende jaar ↓
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WEEK

VAN DE BIJ
Bijen en hommels zijn nuttige insecten. Op De Gavers
leven vele soorten. Elk hebben ze hun eigen
levenswijze. Tijdens de ‘week van de bij’ zetten we ze
extra in de kijker!
Op ZATERDAG 28 MEI opent de imker de deuren van
de bijenhal. Kom alles te weten over de vliegende
honingfabriekjes en zoek samen met de imker achter
de koningin van de bijenkast.
Gewapend met een netje kan je samen met een
bijenspecialist op zoek gaan naar enkele wilde
bijensoorten. De allerkleinsten kruipen zelf in de huid
van een bij en leven zich uit op het springkasteel.
Op ZONDAG 29 MEI gaan we van 14 tot 16.30 uur op
hommelwandeling met een specialist. Maak kennis
met onze pluizigste wilde bijen en leer heel wat over
hun levenswijze en relatie met bepaalde planten.
Dat het belangrijke bestuivende insecten zijn wist je
waarschijnlijk al, maar had je al van de langtongen en
korttongen gehoord?
De Steenhommel, Akkerhommel of Boomhommel
zullen geen mysterie meer voor je zijn ... en wie
weet krijgen we zelfs zeldzame soorten als de
indrukwekkende Rode koekoekshommel te zien!

2000soortenjaar@DeGavers
Een jaar lang zoekt PRNC De Gavers samen met Natuurpunt Gaverstreke naar
alles wat leeft en beweegt in het domein: vogels, vissen, planten, insecten… Zo
brengen we de biodiversiteit van het domein in kaart. In augustus 2021 klonk
het startschot, eind februari stond de teller op 1.177 soorten! Goed halfweg
dus, maar nog heel wat soorten te gaan.
Volg de teller via www.waarnemingen.be/bioblitz/2000-soortenjaar-de-gavers
Speur je tot dan als expert mee naar onze 2000ste soort?
We kunnen alle helpende handen gebruiken! Stuur een mailtje
naar natuurpuntgaverstreke@gmail.com voor meer info.

SAVE THE DATE
Op zondag 28 augustus 2022 geven we een groot slotfeest: UITGEPLUISD!

PROVINCIAAL
RECREATIE- EN NATUURCENTRUM

DE
GAVERS
NATUURLIJK AVONTUURLIJK!

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke - gavers@west-vlaanderen.be - 056 23 40 10
Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

www.west-vlaanderen.be/gavers

gaversharelbeke
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weer volop bloemen op te leveren. Dat klopt
wellicht voor het puur botanische verhaal.
Maar wanneer in het najaar alles kort gemaaid
en afgevoerd wordt, verdwijnt meteen de hele
populatie insecten die zich tijdens de zomer en
de herfst had opgebouwd, en nu in de vegetatie
probeert te overwinteren.
Neem bijvoorbeeld de rups van de koninginnenpage:
die voedt zich tot laat in het jaar met wilde peen,
en overwintert vervolgens als pop op de bodem,
tussen ruige vegetatie. Een algemene maai- en
opruimbeurt neemt alle koninginnenpages voor
de volgende zomer ongenadig met zich mee. Ook
in onze eigen reservaatgebieden worden deze
fouten nog gemaakt, vaak omdat de focus in het
beheer te weinig ligt op maatwerk voor insecten.
De “insectenmaterniteit” wordt met de grond
gelijkgemaakt.

JAARROND GEFASEERD MAAIEN:
NÚ BEGINNEN!
Wie een echt insectenvriendelijk beheer wil voeren,
dient het hele jaar te voorzien in doorgroeiende,
ongemaaide vegetaties, waar ook tijdens de winter
voldoende eitjes, rupsen en poppen kunnen
overleven. De stelregel moet worden: jaarrond
gefaseerd maaien, met een spreiding zowel in tijd
als in de ruimte. Weg met die verstarde, absolute
maaidata van 15 juni en 15 september. Tot nu toe
is deze werkwijze nog weinig doorgedrongen bij
grote terreinbeherende instanties in Vlaanderen:
het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse
Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg en ook
heel wat gemeenten en steden blijven zich houden
aan de, intussen hopeloos voorbijgestreefde,
maaidata van 15 juni en 15 september. Bovendien
vraagt en krijgt het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) vaak uitzonderingen op de basisregels,
onder het mom van ‘zorg voor verkeersveiligheid’.
Zo kan men vlotjes afwijken van die data en al eind
april(!) beginnen met de ‘veiligheidsmaaigangen’, die
dan vaak elke 2 maand worden herhaald. Resultaat:
langs autowegen zijn de populaties van vlinders en
andere insecten totaal ineengezakt.
Gelukkig zien we een kleine kentering en zijn
steeds meer overheden en groenbeheerders er
zich van bewust dat we onze groengebieden ten
behoeve van de insecten anders moeten inrichten
en beheren. De focus ligt vooral op het creëren
van bloemrijke vegetaties die voorzien in nectar
en stuifmeel. Naast het inzaaien van bloemsoorten
hoort intussen ook het terugdringen van het
aantal maaibeurten tussen lente en nazomer tot
de maatregelen. Grote natuurbeheerders zoals

Agentschap Natuur en Bos, de provincies of
Natuurpunt, kiezen steeds meer voor een beheer
waarbij voldoende zones met overblijvende planten
ongemaaid blijven om het insectenleven meer
overlevingskans te bieden. Een voorbeeld is het
Ieperse provinciedomein De Palingbeek waar de
dienst domeinen van de provincie al enkele jaren
maait volgens het mooie principe van het sinusmaaibeheer, waarbij telkens een groot stuk van het
terrein ongemaaid blijft.
Een goede en werkbare fasering in ruimte en tijd
moet als doel hebben om minstens 10 tot 20% van
het te maaien terrein het volledige kalenderjaar
door ongemaaid te houden, iets wat bij sinusbeheer
perfect mogelijk is. Deze visie omzetten in de
praktijk zal wel wat creatief denkwerk en een
nieuwe organisatie vergen. Maar ze is werkelijk
noodzakelijk, als we de resterende populaties
van onze vlinders, wilde bijen, kevers en andere
kriebelbeestjes in de natuur enige kans op overleven
willen bieden.
Het komende jaar willen we in onze gebieden in
Zuid-West-Vlaanderen een campagne opzetten om
in overleg met de beheerteams extra aandacht te
besteden aan een insectenvriendelijk natuurbeheer.
De dialoog aangaan met de overheden is dan een
volgende stap. Dit artikel wil alvast het begin zijn van
deze bewustmaking.
Dit artikel is gebaseerd op een tekst van Lieven
Stubbe, Natuurpunt De Bron. We geven die graag
meer bekendheid via Klimop. Veel inspiratie komt uit
volgend artikel: ‘Kennis van het vlinderbroedseizoen:
vlindersterfte bekeken door een andere bril’ door
Tymo Muus, te lezen op website Microlepidoptera.nl;
(14/11/2020)

↓

Zwarttip smalboktor
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JAARROND
PADDENSTOELEN

Eigenlijk kunnen we gedurende het ganse jaar paddenstoelen vinden. Het is dan ook interessant om regelmatig op
verkenning te gaan want steeds valt er iets te beleven.

CHRISTINE HANSSENS

© Christine Hanssens
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Zo vinden we af en toe stevige zwammetjes die
lijken op bovengrondse aardappeltjes: dit zijn
aardappelbovisten. Wanneer je er wat op krabt
worden ze roodbruin en het oppervlak van deze
"bolletjes" is ruw. Oudere exemplaren worden
gelig tot donkerbruin. Daarna vertonen ze barsten
zodat er bruin sporenstof kan ontsnappen. Best
gekend is de gele aardappelbovist (Scleroderma
citrinum) (afb. 1). Er bestaat ook een wortelende
aardappelbovist (Scleroderma verrucosum)
(afb. 2) die, zoals zijn naam laat vermoeden, duidelijke
wortels bezit.

Een andere bolvormige soort lijkt in grootte op een
voetbal: de reuzenbovist (Langermannia gigantea)
(afb. 3). Zijn oppervlak is wittig tot crème-kleurig.
Deze soort wordt bij het verouderen donkerbruin
terwijl er binnenin een grote massa donkerbruin
sporenstof gevormd wordt. Indien al deze sporen
zouden ontkiemen, komt het tot een overrompeling
van reuzenbovisten. Dit is nooit het geval. Eigenlijk
zijn we zéér blij van hier of daar een reuzenbovist te
vinden.

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

Op 5 februari 2022 vonden we in het Orveytbos
in Moen de witte kluifzwam (Helvella crispa)
(afb. 4). Deze soort vinden we slechts af en toe.
Kluifzwammen zijn eigenaardige verschijningen. De
zwammetjes bezitten een steel met diep gevoorde
lengteribben die hier en daar met tussenschotten
verbonden zijn, precies "aaneengeklitte spagehtti" en
een "lappenhoed". In onze streek komt er ook een
zwarte kluifzwam (Helvella lacunosa) (afb.5) voor,
maar deze is veel zeldzamer.
Wij kennen de ruige aardtong
(Trichoglossum hirsutum) (afb 8) waarvan de naam

verwijst naar de korte stijve haren op gans haar
oppervlak. De andere soort heet brede aardtong
(Geoglossum cookeianum) (afb 9).

Inktzwammen zijn paddenstoelen die, zoals hun
naam laat vermoeden, vervloeien tot een inktachtige
massa wanneer ze verouderen. Opvallendst bij ons
is de geschubde inktzwam (Coprinus comatus)
(afb. 6). Dit is een grote soort. Zijn oppervlak is
volledig met schubben bezet.

Nauw verwant hiermee is de grote kale
intzwam (Coprinus atramentarius) (afb. 7). De
geschubde inktzwammen komen, evenals de kale
inktzwammen, meestal in groep voor.
Aardtongen zien eruit als een soort afgeplatte
zwarte knotsen.

De vliegenzwam (Amanita rubescens) (afb. 10),
rood met witte stippen komt bij ons regelmatig
voor. We vinden hem vooral in de nabijheid van
de berk, waarmee hij in symbiose leeft. Alhoewel
hij er prachtig uitziet is hij dodelijk giftig, dus in
ieder geval niet eetbaar.

Zoeken naar
paddenstoelen is
enorm boeiend
en… wie zoekt
die vindt.
Een tamelijk veel voorkomende soort heet
platte tonderzwam (Ganoderma applanatum)
(afb. 11). Hij groeit op verschillende houtsoorten:
eik, es, populier en linde, maar vooral op beuk.
Tot omstreeks 1830 (voor de ontdekking van de
lucifers) maakte men vuur door op vuurstenen
te kloppen. De kleine vonkjes die er uitspatten
moesten een goed brandbaar mengsel aansteken,
wat helemaal niet gemakkelijk was. Hierbij
gebruikte men "tondel", dit is een rosbruine
watachtige materie, die men bekomt door het
binnenste laagje van een tonderzwam fijn te
pletten. Men bewaarde dit vuur in een metalen
trommel met gaatjes: de tondeldoos.
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PLANTENRIJKDOM LANGS
DE SPOREN
Het Spoorwegdomein Ingelmunster ligt in de meest noordelijke hoek van onze regio. Het ligt langs het kanaal
Roeselare-Leie, dat tussen Izegem en Ingelmunster een groene long vormt. Een andere grens van dit 2,5 ha
grote natuurgebied was de gewezen centrumbrug. De aanleg van een nieuwe brug van 286m ging ten koste
van een stuk van het Spoorwegdomein, waar de natuur nu opnieuw van nul moet beginnen. Tenslotte is er nog
de aanwezigheid van de spoorweg Kortrijk-Brugge. Planten die hierlangs groeien verdragen een voedselarme
grond en warme temperaturen. Treinwielen zorgen voor verspreiding van zaden uit andere streken. Het is dus
aantrekkelijk om deze unieke flora te benaderen, op gevaar af om van spoorlopen beschuldigd te worden.
PIET MISSIAEN

Op verzoek van NP De Buizerd ging onze
plantenwerkgroep hier de zomerbloeiers
inventariseren. Door de variatie van struweel,
knotbomen, poelen, hooilandjes, rietkragen en
droge ruigten behaalden we een mooi resultaat van
130 soorten, waaronder de volgende 8:
1. Hazenpootje
(Trifolium arvense) - vlinderbloemenfamilie

Dicht bij de sporen vonden we de donzige
bloemhoofdjes van deze vlinderbloemige. De
kroon is veel korter dan de kelk, waardoor alleen
de bladeren – bestaande uit drie blaadjes – doen
denken aan geslachtsgenoten zoals witte of rode
klaver. De gelijkenis met een hazenpootje is te
wijten aan de beharing op de kelktanden. Hij gedijt
in droog grasland.

2. Blaassilene
(Silene vulgaris) - anjerfamilie

Ook bij deze plant is de kelk opvallender dan de
kroon. De kelkbladeren zijn vergroeid tot een
sterk geaderde buis, die als een ballon opgeblazen
is; vandaar zijn naam. Daar steken de 5 witte,
diep ingesneden kroonbladen nog net uit. De
tegenoverstaande bladstand is een typisch kenmerk
voor de anjerfamilie. Hij voelt zich thuis op een kale
en kalkrijke bodem.
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3. Koningskaars

(Verbascum thapsus) - helmkruidfamilie

Koningskaars is een tweejarige zonaanbidder die tot
2m hoog kan worden. Zijn langwerpige vorm doet
aan een reusachtige kaars denken. De witte, viltige
beharing van de bladeren onderscheiden hem van
andere soorten uit het geslacht Verbascum. De gele
bloemen ontluiken van onder naar boven in een
langgerekte bloeiwijze. Let hier op de verschillende
meeldraden: de 2 lange zijn kaal en de 3 korte zijn
behaard. We vinden hem op droge zandgrond.

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

4. Amerikaanse kruidkers

(Lepidium virginicum) - kruisbloemenfamilie

Deze kruisbloemige is afkomstig uit Noord-Amerika.
De trosvormige bloeiwijze bevat witte bloemen,
waarvan de kroon langer is dan de kelk. De vrucht
is een rond hauwtje met een inkeping bovenaan.
Wanneer men het jong plukt, kan het peper
vervangen dankzij zijn gelijkaardige smaak. Deze
eenjarige heeft een voorkeur voor een droge grond
langs spoorwegen.

6. Zachte ooievaarsbek

(Geranium molle) - ooievaarsbekfamilie

Hoe onderscheiden we deze eenjarige
ooievaarsbek soort van de andere
vertegenwoordigers van het geslacht
Geranium? Vooreerst zijn er de kleine
bloemen en de zachte beharing op de
stengel. Ook de bladeren zijn behaard.
Zij krijgen een helderrode kleur wanneer
het herfst wordt. De 5 rozerode
kroonbladeren zijn uitgerand. De vrucht
heeft de vorm van een ooievaarsbek, die
zich splitst in 5 deelvruchtjes. Wanneer
zij van onder naar boven loslaten,
wordt het zaad op een afstand van de
moederplant gekatapulteerd. Een warme
en droge zandgrond is zijn geliefde
biotoop.
7. Moeraswalstro

(Galium palustre) - sterbladigenfamilie

5. Gewoon langbaardgras
(Vulpia myuros) - grassenfamilie

Dit middelgrote gras heeft een stengel die tot aan
de pluimvormige bloeiwijze met bladscheden bedekt
is. Soms omringt de iets opgeblazen bovenste
bladschede de onderste aartjes. De bladschijven
zijn stijf en borstelig. Het meest opvallend is de
smalle, langwerpige pluim, die dikwijls even lang
is als de stengel. Door zijn lengte hangt hij dikwijls
naar een zijde over. Dit warmteminnend gras houdt
van een droge zandgrond en is dus typisch voor het
Spoorwegdomein.

Walstrosoorten hebben bladeren in
kransen. Om ze uit elkaar te houden,
letten we op aantal en vorm: bij
moeraswalstro zijn er 4 à 5 bladeren en
zijn ze elliptisch en stomp. Verder letten
we op de dunne, liggende stengel en de
rode helmknoppen in de witte bloemen.
Wie toch nog twijfelt, houdt rekening
met de standplaats: het is de soort die bij
uitstek van natte plaatsen houdt.
8. Schapenzuring

(Rumex acetosella) - duizendknoopfamilie

Zuringsoorten hebben niet de meest
opvallende bloemen, want de 6
bloemdekbladen zijn groenachtig met
een rode zweem. Schapenzuring is een
vrij kleine soort. Het is de vorm van de
bladeren die elke verwarring met andere
zuringsoorten uitsluit: spiesvormig met
naar voren gerichte voetslippen. In
de bloeiwijze zijn nauwelijks bladeren
te vinden. Het voorkomen van
schapenzuring wijst op een kalk- en
voedselarme bodem. Bovendien verkiest
hij een droge zandgrond.
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MIJN KIPPEN ZIJN
VERDWENEN!
DE VOS

BRECHT DEMASIÈRES

De vos doet kippen verdwijnen. Wat wil je: voor
deze diersoorten is een kippenren een gedekte
tafel. Het probleem ligt dus bij ons. Wij willen dieren
houden voor onze eigen eitjes en verwerking van
etensresten, één van de beste voorbeelden van
korte keten dus. Maar om te zorgen dat ze niet
weglopen zetten we er een draadje rond. De regel
voor elk huisdier is nochtans zorgen voor de juiste
voeding en huisvesting. Deze huisvesting moet dan
dus ook indringers buiten houden. Daar wringt vaak
het schoentje omdat dit te duur zou zijn… Ik maakte
even de rekening:
Een vossenveilige omheining kost
gemiddeld 350 euro.

↗

een nieuw gezicht.

•

Vossenwelp voor de
wildcamera.

•

© Brecht Demasieres

↓

Vos op de gavers.
© Anne Braet

•
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Een automatisch sluiterpoortje voor een hok
kost maximum 200 euro.
Een kip kost gemiddeld 5 euro. En die legt
in haar leven een 400-tal eieren. Een ei in
de winkel kost tussen de 11 en 40 cent, dus
gemiddeld 25 cent.
400 x 0,25 = 100 – 5 = 95
Kippenvoer niet meegerekend.

Door 1 kip in leven te houden met de juiste veilige
huisvesting betaal je dus praktisch de helft af van
een sluiterpoortje. Aangezien kippen groepsdieren
zijn en dus best niet alleen gehouden worden kan
je stellen dat de eenmalige investering dus wel de
moeite is. Na 4 kippen maak je dus winst.
Het bejagen van vossen is dat dan weer niet. Als
je 1 vos met een vast territorium afschiet, dan
krijg je 2 vossen in de plaats die dat territorium
verdelen. Vossen gaan ook meer jongen werpen als
er bestreden wordt. Dat betekent meer mondjes
die de moedervos moet voeden. Dus door de jacht
op vossen toe te laten, zullen onrechtstreeks meer
kippen verdwijnen.

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

DE STEENMARTER
Alle ingrepen om vossen
uit de kippenren te houden
zijn ook van toepassing
voor de steenmarter. Maar
de steenmarter zorgt ook
voor een ander probleem.
Het probleem wordt
vaak uitvergroot door
sensatiekranten en sociale
media. Het probleem: ze
bijten al eens autokabels
kapot. Vroeger dacht men dat
ze het lekker vonden om op
te knabbelen omdat de kabels
bewerkt waren met visolie om langer soepelheid te
bewaren. Uit recent onderzoek denkt men dat het

anders ligt. Marters hebben een territorium dat ze
fel verdedigen tegen soortgenoten. Een territorium
varieert rond een halve vierkante kilometer
(afhankelijk van het voedselaanbod). De mens
woont samen met zijn auto in dat territorium. Als je
de auto pakt, je verplaatst en overnacht in een ander
territorium bestaat de kans dat een steenmarter
bezoekt/slaapt onder de motorkap (door de knusse
warmte van een afkoelende motor). Dan rij je terug
en kom je weer in de ander zijn territorium. Die
steenmarter wordt zot omdat hij een ander ruikt
in zijn territorium. In deze razernij bijt en knaagt hij
overal aan.
Hoe voorkom je dit? Simpel. Er bestaan apparaatjes
die je plaatst in je voertuig die ultrasone geluiden
maken die alle marters weghouden. In Harelbeke is
zelf een mechanieker die dit met veel plezier plaatst.

←

Jonge steenmarter in

Marke
© David Vansteenkiste

SLAKKENWEETJE
Eén van de families onder de landslakken zijn de
tuinslakken oftewel de Helicidae. Daarin zitten 6
soorten. De steenbikker wordt enkel gevonden in
de Ardennen. De pastaslak is een incidentele exoot.
En dan vier soorten die in onze regio gevonden
worden. Ten eerste is er de segrijnslak
(afb. 1), welke vaak wordt verward met de gewone

wijngaardslak (afb. 2). De wijngaardslak komt in
kleine getallen voor in onze streken en zal het door
klimaatopwarming beter doen, smakelijk aan alle
liefhebbers.

Verder hebben we de heesterslak (afb. 3), maar
die is zeldzamer. Deze heeft eerder een debardeur
patroon op de schelp en wordt dus weinig verward.
Wat iedereen wel kent is de tuinslak. Deze
knalgele slijmerds vind je bijna overal en valt ook
op omdat ze zich vaak ophouden op stenen muren
of weidepalen. Er zijn twee soorten tuinslakken:
de witgerande (afb. 4) en de zwartgerande
tuinslak (afb. 5). Maar wie is wie? De witgerande
kan zwarte lijntjes hebben of de zwartgerande kan
volledig bleek zijn. De determinatie zit hem in de
rand van de schelpopening. Enkel die kleur van deze
rand zegt welke van de twee het is.

Afbeeldingen segrijnslak,
gewone wijngaardslak,
heesterslak: waarnemingen.be
witgerande en zwartgerande
tuinslak © Brecht Demasières
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UIT DE VERENIGINGEN

VERGROENING EN
ONTHARDING IN KUURNE
OP NAAR EEN TRENDBREUK?
JAN VANAVERBEKE

↓

Erf Boomgaardstraat
© Jan Vanaverbeke

↘

groenzone sente

© Dirk Verhaeghe
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Natuurpunt De Vlasbek heeft een lichtjes verschillende werking in vergelijking met vele andere afdelingen. Een
groot deel van ons ‘territorium’ ligt namelijk in Kuurne, en dat is tot nader orde een van de meest verharde
gemeentes in Vlaanderen. De officiële cijfers (www.statistiekvlaanderen/nl/verharding) vertelt dat 37% van de
oppervlakte van Kuurne verhard is, waarmee de gemeente meteen koploper wordt in West-Vlaanderen, voor
Oostende (33% verharding), Izegem (31%), Roeselare en Waregem (beiden 30%).
De uitdaging in dergelijke omgeving is niet om ze
veel mogelijk natuurreservaat aan te kopen of te
beheren, omdat de ruimte er simpelweg niet is. De
uitdaging bestaat er wel om te streven naar een
‘biodiversere beton-omgeving’. Waar dat streven
jaren onder de mat geveegd werd, zien we de laatste
jaren echter een kentering op het terrein, en dat niet
in het minst omdat we als afdeling zeer consequent
met alternatieven kwamen aandragen in onze
communicatie met de gemeente.

hommels, bijtjes, zweefvliegen... Het beeld op de
foto toont het allereerste proefproject in 2018,
waarbij enkele 100m met bloemenmengsels
werden ingezaaid. In 2021 werd 3000 m² grasland
op deze manier omgevormd, verspreid over 13
locaties. Daarenboven werden meer dan 10.000
verwilderingsbloembollen aangeplant in bestaande
gazonpartijen (186 m²), om vroege insecten van het
nodige voedsel te voorzien. We gaan weg van het
gazon-groen, naar biodivers kleur!

VERGROENEN IS OOK
VERKLEUREN

HERAANLEG BIEDT KANSEN

We geven het toe, Kuurne heeft met de Groene
Long en het Heulebeekdomein twee pareltjes
stedelijke natuur, en hier en daar ligt nog een restje
met mooie natuurwaarde. Het probleem is echter
dat die eilandjes niet met elkaar verbonden zijn.
Als er al een zogenaamde corridor was, dan was
dat een ‘pelouzecorridor’. Pleintjes, wegbermen
van fietsverbindingen... werden steevast als gazon
beheerd. De eenzame madeliefjes in het groene
kortgeknipte gras bieden dan geen ecologische
meerwaarde. Die bladzijde wordt echter
omgeslagen. We zien hier en daar een bloemenzee
opduiken, als trage verbindingen worden
heraangelegd, en de traditionele gazonwegberm
daarbij wordt vervangen door bloemenmengsels,
die dan worden bezocht door een fijne hoeveelheid

Beton en asfalt verslijten, en moet af en toe
heraangelegd worden. Ook het gemeentebestuur
van Kuurne moet die ‘zotte’ kosten maken. Recent
werd de omgeving van de kerk van ‘Sente’ onder
handen genomen. Op vraag van Natuurpunt De
Vlasbek werd daar bekeken of dat kon met minder
verharding, en met beplanting die tevens een
natuurwaarde met zich mee zou brengen. Tot onze
grote vreugde werd op deze vraag ingegaan, en aan
de kerk van Sente voorziet een bonte mengeling van
inheemse planten - en ook wel cultivars – nectar
voor al wie dat proeven wilt. Binnenkort wordt een
gelijkaardige oefening gemaakt in het centrum van
Kuurne, en Natuurpunt De Vlasbek kon ook hier
advies geven rond plantenkeuze. Wat verder van
het centrum, in de Molenwijk, werd dit jaar een saai
‘gazonspeelplein’ omgevormd tot een plek waar
kinderen nog altijd kunnen ravotten, maar waar
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nu zo maar even een 450-tal inheemse bomen en
struiken voor een biodiverse meerwaarde zullen
zorgen. Die bomen en struiken werden aangeplant
door fiere ouders en grootouders van Kuurnse
baby’s, en werden trouwens aangekocht bij ‘Maak
het groener - in Zuid-West Vlaanderen’. Twee
vliegen in 1 klap!

ONTHARDEN?
Echt ontharden is natuurlijk nog een ander paar
mouwen. We geven het toe: bij de Vlasbek hadden
we een duidelijke vinger in de pap bij alles wat
hiervoor werd opgenoemd, maar rond ‘actief
ontharden’ waren we zelf nog niet ver gekomen.
We zijn echter blij verrast te zien dat op de grens
van Kuurne en Harelbeke een samenwerking op
gang is gekomen tussen beide besturen om actief
asfalt te verwijderen, en vrij grote plantgaten te
maken die weldra worden opgevuld met groen.

MORAAL VAN HET VERHAAL

↑

Ten eerste: ook in een sterk verstedelijkte omgeving
kan Natuurpunt een verschil maken. Ontharding en
omvorming van ‘proper’ naar ‘biodivers’ groen is
niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar meteen
ook voor klimaatrobuustheid, zuiverdere lucht,
wateropvang. Natuurpunt kan hier een belangrijke
rol spelen. Dat brengt ons bij onze ‘ten tweede’:
de aanhouder wint! In Kuurne hameren we al lang
op het groot belang van kwaliteitsvol groen in de
verstedelijkte bevolking. We tonen op adviesraden
voorbeelden van hoe het beter kan, we gaan op
stadsexcursie om goede voorbeelden te bekijken...
en zo verlegden we het ene steentje na het andere in
een verharde rivier. We zijn er ons goed van bewust
dat we er nog niet zijn, maar hopelijk mogen we hier
van een trendbreuk spreken. Waarbij we meteen de
hoop uitspreken dat andere gemeentes in onze regio
dezelfde toer op gaan!

© Jan Vanaverbeke

KRUIDENACTIE NATUURPUNT DE BUIZERD
AFHALEN OP ZONDAG
01 / 05 / 2022
9 UUR - 11U30 OF
OP AFSPRAAK
5Gelieve uw naam, adres en
telefoon en evt. emailadres
in te vullen op de lijst, alsook
de gewenste hoeveelheden.
Kruiden af te halen in
De Cultuurfabriek,
Kortrijkstraat 4, Ingelmunster

Zoals elk jaar organiseert Natuurpunt De Buizerd in het voorjaar
een actie om prachtige kruiden te verkopen.
Er is keuze uit een assortiment van ongeveer 350 soorten.
Hierin steken vaste planten, 1-jarigen, 2-jarigen, pot- en
perkplanten alsook terrasplanten. De plantcontainers zijn 1,5L
groot. Elke plant is voorzien van een info-label met daarop in
welke gerechten en op welke wijze dit kan worden gebruikt. Alle
kruiden kunnen besteld worden aan € 2,80 per stuk.

Boomplant Molenbeek

Opbrengst gaat
integraal naar
werkingskas van
natuurreservaat
Mandelhoek in
Ingelmunster

UITERSTE BESTELDATUM vrijdag 22 april !
Je kan de lijst aanvragen via email (info@debuizerd.be)
om die daarna ingevuld terug te mailen.
Je kan ze ook downloaden via
www.debuizerd.be/kruidenlijst.pdf
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ZINLOZE VERSCHUIVING
EIK IN VICHTE
Een prachtige zomereik moest plaats maken voor appartementsblokken van het toekomstige ‘Park Linde’ in Vichte.
De projectontwikkelaar Eribo wou in eerste instantie de eik zomaar verwijderen, net als twee lindes die op de site
aanwezig waren. Natuurpunt Krekel Anzegem liet dit niet zomaar gebeuren en diende hiertegen een bezwaar
in.Als reactie hierop werd beslist om de eik enkele meters verder opnieuw aan te planten. Een lastige klus met
weinig garantie op succes…
Anno 1972, lente. Een gevallen eikeltje komt tot
leven en maakt een wortel in de grond. Een o
zo belangrijke wortel. Deze gaat heel diep in de
grond en zorgt ervoor dat de boom heel stevig in
de bodem verankerd wordt (al eens geprobeerd
om een eenjarige scheut van een eik uit te trekken
met de hand? Je kan je er je rug op breken). Tevens
zorgt deze er ook voor dat de scheut de eerste
jaren via die wortel de nodige voedingsstoffen en
water kan opnemen. Op latere leeftijd vertrekken
van die wortel zijwortels die de taak van de
penwortel overnemen. In boomkwekerijen wordt
deze penwortel na het eerste jaar al doorstoken
zodat de plant verplicht is om te investeren in zijn
zijwortels. De boom gaat wel ieder jaar proberen
om een nieuwe hoofdwortel aan te maken maar in
de kwekerijen beletten ze dit. Jonge eiken slaan
ook heel moeilijk aan (zeker grotere exemplaren
maat 12-14 en ouder), juist omdat die hoofdwortel
ontbreekt. Als er dan een droge periode in het
voorjaar of in de zomer heerst krijgt de boom het
heel lastig om te overleven. In principe kan je beter
een eik zaaien dan een eik aan te planten.
Anno 2021, de eik is prachtig uitgegroeid. De boom
heeft in zijn hele leven weinig of geen verstoring
gekend. Zijn penwortel is fenomenaal ontwikkeld
en ook zijn kleine haarwortels kunnen ongestoord
meegroeien samen met de buitenkant van zijn kruin
en zelfs nog een stuk verder weg van de kruin. Deze
wortels leven in de zone tussen het maaiveld en
pakweg een 30 cm eronder en zijn heel belangrijk
voor de opname van water en voedingsstoffen.
Maar een projectontwikkelaar laat zijn oog vallen
op de site en ziet in de plaats van de boom een
appartement verrijzen. Op de site stonden staan
ook twee oude zomerlinden, met van respectievelijk
het geboortejaar 1899 en 1900. Zonder de nodige
vergunningen laat hij met een kraan de twee bomen
uit elkaar laten trekken en gooit ze achteloos opzij.
Een hoop met afgescheurde takken en gespleten
stammen is wat rest van 2 fiere bomen.
Had Natuurpunt Krekel Anzegem hem niet op de
vingers getikt, dan was de zomereik hetzelfde lot
beschoren. Dit ging echter zijn ‘groen’ imago wat
te veel om zeep helpen. Het was veel simpeler
geweest om zijn gebouw 30 meter verder neer
te poten, toch koos hij ervoor om de eik te
‘verschuiven’. Onder de nodige belangstelling, en
door eens met het prijskaartje te zwaaien hoeveel
het hem wel kost, zo hoopt hij een bank naar voor
te schuiven in de groene klas.

In allerijl werden voorbereidingen getroffen om de
boom klaar te maken voor zijn verhuis. Maar hier
begint het schoentje te wringen. Een voorbereiding
om zo’n boom te verplaatsen kost 3 tot 4 jaar. Een
deel van zijn wortels wordt dan doorgezaagd zodat
de boom tijd heeft om nieuwe wortels te maken.
Zone na zone wordt zo aangepakt. In dit geval was
die tijd nog geen 6 maanden. Zo een boom kan je
echter niet forceren. Er moet ook veel aandacht
besteed worden aan de zone onder de
kroonprojectie waar die kleine haarwortels zich
bevinden. Als er met zwaar materiaal over die
zone wordt gereden, wordt ie de bodem zodanig
gecompacteerd dat die wortels afsterven en daarbij.
Bij die compactie sterft ook een groot deel van
de schimmels en organismen die samenleven met
de boom. Bij de eik in kwestie is hier totaal geen
rekening mee gehouden. Vorige maand is de eik
verplaatst. In het voorjaar zal de boom vermoedelijk
mooi in blad komen. Dit is echter geen teken
van een geslaagde verplaatsing, maar wel het
aanspreken van de vele reservestoffen die de eik
in zijn stam heeft opgeslagen. Die reserves gaan
echter niet meer ten volle aangevuld worden door
de opgelopen wortelschade. De volgende jaren
zullen er verschillende takken afsterven en zal zijn
bladbezetting ook een heel stuk lager zijn dan bij
een boom in goede conditie. Het begin van het
einde… Wat ons vooral tegen de
borst stoot is de manier waarop met dergelijke
waardevolle bomen wordt omgegaan wordt. De
mens denkt nog altijd dat hij baas is over de natuur
en er alles ermee kan en mag doen. Laat een
boom waardig oud worden!

STIJN WILLEN

↓

Verschuiving boom

© Stijn Willen
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ORIGINELE
NATUURELEMENTEN
VOOR DE GAVERS
YANN FERYN

De samenwerking tussen Natuurpunt Gaverstreke en de Provinciale Groendienst in de Gavers
resulteert in erg originele natuurinitiatieven. We hadden al de sternenvlotjes, het sinus-rietbeheer
(mét vista’s !) en de boskoeien, nu gaan we voor een slikplaat, vooroevers en een broedende
ooievaar. Creatief omspringen met substraten voor biodiversiteit, heet dit dan enigszins geleerd. De
Gaverse natuurzoeker kan er maar gelukkig van worden.

SLIBSTRANDJE VOOR DE KIJKHUT
Steltlopers vinden in Zuid-West-Vlaanderen
nauwelijks een stek. En al zeker niet de steltlopers
die aan slik gebonden zijn. Het moet al van Christus’
tijd geleden zijn dat er in onze regio nog natuurlijke
slikplaten bestonden langs onze toen wildere en
getijde gevoelige rivieren.
In 2021 (nà Christus) kregen we de kans hier wat
aan te doen. De beide vijvertjes op het Gaver
reservaat waren door Natuurpunt al vrijgemaakt
van opschietende wilgen en elzen. Het klare water
bevatte nog een dikke sliblaag. Dit jaar werd deze
laag voor het eerst verwijderd. Ze zou hydraulisch
verpompt worden naar de grote Gaverplas. Dit
bracht ons op een stout idee: als we dat slib nu
eens aan de plasrand konden ophouden, zouden
we toch een kunstmatig slik kunnen maken? En
daar zouden we eindelijk eens wat meer steltlopers
kunnen aantrekken, binnen het zicht van de kijkhut
bovendien.
↓ Links op de foto: het
sinusbeheer in het rietveld
resulteert in een veel diverser
rietveld en biedt bovendien
leuke insights. Rechts op
de foto: een met hooibalen
afgezette zone bevat slib
op een diepte van enkele
centimeter, wat steltlopers
kan aantrekken.
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Het idee ontstond sneller dan het werk werd
uitgevoerd. Er werd een cirkel met hooibalen uit
de Villaplasjes, in de plas vastgemaakt. Daarin
werd het slib gedeponeerd tot het overliep. Een
200-tal m² werd zo omgevormd tot een slik. Naar
verwachting zal het slibniveau wat dalen tegen de
voorjaarstrek van de steltlopers, maar een (zeer)

ondiep slik moeten de vogels ook wel kunnen
vinden. Nieuwsgierig wat het zal geven. Vogelkijkers
en -fotografen, zet jullie schrap.

VOOROEVER NOORDKANT
GAVERPLAS
In de vroege lente startten er, in opdracht van de
Provincie, werken aan de noordzijde van de plas.
Op een 6-tal plaatsen worden er takkenbossen
in L-vorm geplaatst in de oeverzone. Tussen de
takkenbossen en de oever ontstaat zo wat luwte
waar de oevervegetatie (vaak rietland) zich beter
kan ontwikkelen. De zones moeten ook dienen als
paaiplaats voor vissen en amfibieën. Jonge visjes
zullen er bovendien veiliger zitten voor predatoren.
Dit moet het volwassen visbestand, en dus ook het
aantal futen bijvoorbeeld, ten goede komen.
Tegelijk zullen deze plaatsen ook dienst doen als
afbakening van de zones waar wadend vissen in de
toekomst zal toegelaten worden. Buiten die zones
zal het dus verboden worden. Dit moet meer rust
en nestbescherming brengen in de rietgordels, waar
‘s winters roerdompen en rietgorzen foerageren
en ’s zomers tal van rietvogels als kleine karekiet,
rietzanger en het woudaapje een nest maken. Later
worden nog een aantal extra vooroevers aangelegd.
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←

Schematische weergave
van een vooroever

↓ Nest met vrij vliegend
koppel ooievaar in Deerlijk.
De zwarte ring behoort toe
aan het mannetje uit Deinze
– foto 17-07-2021

HET ZWIN LEVERT
OOIEVAARSWIEL

In de Klijtstraat in Deerlijk woont een verzamelaar
van grote vogels (legaal blijkbaar). De man bezit
onder meer een paar inlandse witte ooievaars.
De beesten zijn “gebout” zodat ze niet kunnen
wegvliegen. Toch slaagde een vleugellam vrouwtje
in 2020 erin een jong vrij vliegend mannetje te
verleiden. Dit geringde dier was recent geboren in
de half wilde kolonie van de Brielmeersen in Deinze.
Het maakte een nest op het aanwezige ooievaars
wiel en klepperde dat het een lieve lust was. Het
gehandicapte vrouwtje bleef beneden.
In 2021 bracht hetzelfde mannetje echter een wild
vrouwtje mee. Dit was ongeringd en dus van een
onbekende bestemming. Het jonge koppel maakte
weer een nest en baltste er een zomer lang. Er werd
echter niet gebroed. Deskundigen van het Zwin
vermoedden dat onervarenheid de reden is. Tijdens
de winter bleef het koppel in het buurt, samen
met nog een 3de vrij rondvliegend exemplaar. Ze
bezoeken ook graag de Gavers.

“We gaan voor
een slikplaat,
vooroevers en
een broedende
ooievaar”
Een wild koppel broedt beter in het wild in plaats
van in een vogelverzameling, dachten we zo, en
met wegwijzers verhuis je geen ooievaars. Daarom
ontstond het idee om een ooievaars wiel te plaatsen
op één van de meest rustige plekjes in de Gavers,
meer bepaald aan de Villaplasjes. Het wiel werd
geleverd door het Provinciedomein Het Zwin in
Knokke en werd op 24 februari 2022 geplaatst.

Het is zichtbaar vanaf de Meersstraat in de
Gavers, ongeveer vanaf de site “Ça me suffit”.
Na de natuuruitbreidingswerken (zie vorig Klimop
nummer) zal het midden in het Natuurpuntreservaat staan.
Natuurpunt Gaverstreke en de Provincie WestVlaanderen bieden weer wat om naar uit te kijken.
(Met dank aan Peter Vandenberghe van de Groendienst
Provincie West-Vlaanderen en het team vrijwilligers van
de Natuurpuntgebieden in de Gavers).
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BRUN CORNET: GEEN
LUCIFERS UIT REKKEM!
CLAUDE COTTYN

In 2019 kocht Natuurpunt Kortrijk een stukje grond aan in Rekkem. Omdat dit buiten het
werkingsgebied van Natuurpunt Kortrijk valt, werd eerst overleg gepleegd met Natuurpunt Menen.
Conservators Ruben Puype en Claude Cottyn staan in voor het beheer van het gebiedje dat de
naam Brun Cornet draagt.
populierensoort Populus Nigra Italica. Bij het
stopzetten van de activiteiten van Union Match
verloren de eigenaars het domeintje een beetje uit
het oog. Aangezien er geen afnemer meer werd
gevonden voor de opbrengst bomen bleven de
populieren maar groeien. Het domeintje raakte
ook begroeid met een quasi ondoordringbare
ondergroei van braam en vlier. In zoverre zelfs
dat die struiken een paar jaar geleden een ideale
schuilplaats bleken voor een dakloze...

NU... STAPSTENEN CREËREN

↑Toestand Brun Cornet

zomer 2021
© Claude Cottyn

Brun Cornet, vernoemd naar de straatnaam
waar het gebiedje gelegen is, is amper 4000
m² groot en ligt in Rekkem, deelgemeente van
Menen. Marc Pyncket van de heemkundige kring
Menen dook de geschiedenisboeken in om wat
achtergrondinformatie te verzamelen. Hij kon de
geschiedenis van de omgeving traceren tot het
einde van de 17e eeuw. De omgeving was in die
tijd – en nu nog trouwens – sterk agrarisch gebied.
Toen bevond zich op Brun Cornet een boerderij,
genaamd De Leerse, die tevens dienst deed als
brasserie, cabaret en brouwerij. Vanaf het begin van
de 19de eeuw werd het gebouw alleen nog gebruikt
als hoeve en dat tot 1866, toen een brand het
gebouw volledig in de as legde. De oude hofplaats
bleef aanwezig tot in 1966.

EEN TIJDJE GELEDEN... MODERN
TRANSPORT EN LUCIFERS
Op 15 juni 1966 werd de E3 (nu de E17) aangelegd,
wat gepaard ging met heel wat onteigeningen
waardoor veel gronden in de buurt van Brun
Cornet gereduceerd werden tot economisch niet
rendabele landbouwpercelen. Luciferfabriek Union
Match uit Geraardsbergen bood de eigenaars van
zulke percelen de mogelijkheid om in te stappen
in een contract waarbij populierenbomen werden
aangeplant ten behoeve van de luciferindustrie. Zo
komt het dat ons domeintje in de daaropvolgende
jaren aangeplant werd met de Italiaanse
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Sinds 2019 is Natuurpunt eigenaar van Brun Cornet.
Tijdens een verkennend bezoek werd het potentieel
ervan meteen duidelijk. Een dergelijk gebiedje kan
immers dienen als een prima stapsteen tussen
andere ecologisch waardevolle gebieden, zoals het
Purgatoire spaarbekken , in vogelvlucht op 500
meter, en het spaarbekken van de LAR op 600
meter.
Om een stukje grond meer natuurwaarde te geven,
moet je keuzes maken op basis van inzichten. Je kan
kiezen voor ‘klapstoelbeheer’ (waarbij de natuur
zijn gang laat gaan terwijl jij lekker lui in je ‘klapstoel’
zit of ligt) of je kan kiezen voor een meer actieve
aanpak. In het geval van Brun Cornet was zeker dat
laatste nodig, gezien de grote hoeveelheid zwerfvuil
die er werd aangetroffen.
In 2020 werden Ruben Puype en Claude Cottyn
de nieuwbakken conservators van Brun Cornet.
Ondertussen had Natuurpunt Kortrijk van het
Agentschap Natuur en Bos een kapmachtiging
gekregen om de overjaarse Italiaanse populieren
te rooien ten gunste van het aanplanten van
een inheems bosje. In december 2021 werden
de populieren gerooid. Dat brengt ons meteen
bij een van de meest prangende vragen binnen
natuurbeheer en bij de toeschouwer ‘langs
de zijlijn’: waarom worden er bomen gerooid
door een natuurvereniging? Hoewel er aan de
kap ook nadelen zijn verbonden, zijn er twee
doorslaggevende factoren om die toch uit toe
voeren: de ligging van het gebiedje en de staat van
de populieren.
Het kleine natuurgebied in wording ligt te midden
van bebouwing, een elektriciteitsnetwerk onder de
vorm van kabels én aan de rand van een openbare
weg. Een écht antropoceen gebiedje dus, en zeker
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geen uitzondering in onze volgebouwde streek hier...
Stel je even in de plaats van de bewoner die een
overjaarse populier op amper zeven meter van zijn
slaapkamer weet staan.
Een tweede factor was de staat van de bomen.
aangezien ze aangeplant waren in functie can
opbrengst voor de luciferindustrie, stonden ze veel
te dicht bij elkaar. En al kunnen Italiaanse populieren
vrij oud worden, die van ons waren toch op eind van
hun bobijntje en dus toe aan kappen.
We zouden echter geen Belgen zijn mochten we
niet van een compromis à la Belge houden. Na een
zeer waardevolle insteek van een specialist ter zake
werd besloten dat een paar dode bomen overeind
mochten blijven staan in het midden van het domein.
Daarnaast zal met het “horizontale” dode hout
een takkenril worden gemaakt om de biodiversiteit
ten goede te komen. En mocht er na verloop van
tijd toch nog een dode populier tegen de vlakte
gaan, dan is de aanplant hopelijk al groot en sterk
genoeg om die klap te overleven. In dit geval zal de
boom niet op de openbare weg vallen, niemand zijn
elektriciteit afsnijden of, nog erger, binnenkomen in
een slaapkamer in het holst van de nacht.

STRAKS... WEER HARD
ZWOEGEN MAAR DAN ZONDER
BIER EN DANS
Eens de bomen gerooid, kwam de keuze voor
het vervolg : werd het een ruigte? Een elzenbosje?
Een grasland? Of gingen we toch maar voor het
‘klapstoel beheer’ en lieten we de natuur zélf een
bos aanleggen?
De kapmachtiging van het Agentschap Natuur en
Bos legt al een keuze op. In artikel 3, paragraaf
5 lezen we: ‘Herbebossing is verplicht en moet
uitgevoerd worden ten laatste 1 jaar na de kapping
met inheems loofhout (zwarte els, hazelaar,
haagbeuk…) in een plantverband.’ De aanplant
gebeurde in januari 2022. De bosrand zal niet,
zoals op heel wat plaatsen, stoppen aan de weg
of de aanliggende akker, maar we kiezen ervoor
om te werken zoals de natuur werkt: een rustig
opgroeiende rand tot in het midden van het bosje.
Zo’n mantel zoom-vegetatie rond een ‘binnenplein’
van opgaande planten biedt aan veel soorten een
onderkomen die ze niet vinden midden in een
bosperceel. Als natuurstreefbeeld hebben we voor
deze mantel een doornstruweel voor ogen.
De aangeplante soorten (zowel binnenin als aan de
buitenrand) zijn zwarte els, eenstijlige meidoorn,
sporkehout, hazelaar, gelderse roos, spaanse aak,
haagbeuk, boskers, gewone esdoorn, sleedoorn,
rode kornoelje, zomereik, wilde appel en schietwilg.
De zomereiken worden in een tweetal groepen (“
klompen”) aangeplant om na verloop van tijd een
paar toekomstbomen te selecteren.

DE TOEKOMST... VERT CORNET
OF BRUINE KIEKENDIEF?

↑

Aanplant Januari 2022
Brun Cornet

In de toekomst kijken blijft moeilijk, maar met
een doelgericht beheer en een permanente
monitoring hopen we dat dit stukje natuur temidden
agrarisch gebied kan uitgroeien tot een Klein
Landschapselement mét een grote ecologische
waarde, een soort ‘tankstation’ voor soorten en
organismes. We hopen tevens dat dit het habitat
kan vormen van enkele opmerkelijke soorten.
Brun Cornet staat ondertussen vermeld op
waarnemingen.be. Wie wandelt in de omgeving, of
fietst langs de Komiezenroute kan zijn waarnemingen
daar melden. Daarnaast komt ook de regionale
plantenwerkgroep het gebied inventariseren in
juni 2022. Deze inventarisatie kan het fundament
worden van ons toekomstig beheer.
Binnen pakweg 20 jaar wordt Brun Cornet op die
manier hopelijk een groen pareltje, een streling voor
oog en oor. Misschien wordt Brun Cornet dan wel
omgedoopt tot Vert Cornet. En mocht op Brun
Cornet een poel met veel riet aangelegd worden,
dan kunnen we misschien luidop beginnen dromen
van de Brun kiekendief op Vert Cornet. Al is dát
helemaal toekomstmuziek.

49•

UIT DE VERENIGINGEN

NIEUWE UITBREIDING VOOR
DE GAVERBEEKSE MEERSEN
PETER DEPODT

Het gaat hard tegenwoordig in de Gaverbeekse meersen. Twee jaar geleden kwamen we al met de heuglijke
tijding dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt 16 ha meersen en akkerland konden aankopen.
En er is alweer goed nieuws van het aankoop front. Dit keer kon NP 7,5ha grasland en populieren aanplantingen
verwerven in het hart van het visiegebied. Samen met de 4,8ha die reeds erkend is als natuurreservaat brengt dat
de totale oppervlakte met natuur als hoofddoel op bijna 30 ha. Daarmee groeit het gebied uit tot een belangrijke
pijler in de groene infrastructuur van de regio, en dat op een boogscheut van het centrum van Waregem en Zulte.
Voor het ANB-blok is al een tijdje een
natuurontwikkelingsplan klaar. Het is nog even
wachten op de noodzakelijke vergunningen, maar
hopelijk kunnen de inrichtingswerken dit jaar van
start gaan. Voor onze nieuwe aankoop moet de
inrichting en ontwikkeling nog geconcretiseerd
worden, maar de potenties zijn zeer groot.
Volgens de biologische waarderingskaart (BWK) zijn
het bijna allemaal biologisch waardevolle percelen.
Daar vallen wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
Het waren tot voor kort inderdaad percelen met
waardevolle botanische relicten, zoals Veldgerst,
Pijptorkruid en Gewone waterbies. Daar is helaas
veel van verloren gegaan door bemesting en het
herhaald doorzaaien met raaigras. Hopelijk kunnen
we door vernatting en met aangepast beheer de
graslanden snel in ere herstellen.

↓Voorjaars aspect van een

aangrenzend perceel van
Natuurpunt. Dit is mits
aangepast beheer het
streefbeeld voor de nieuwe
percelen
© Peter Depodt

↘Zicht op het oude
meander complex in de
nieuw aangekochte percelen
© Geert Taelman
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Het belangrijkste en qua oppervlakte grootste
natuurstreefbeeld is Grote vossenstaart-grasland.
Voor de wat hoger gelegen percelen zal dat
eerder Glanshavergrasland zijn. De waarde van de
populieren aanplantingen loopt nogal uiteen. Voor
sommige is omvormingsbeheer tot elzenbroekbos
of nat wilgenstruweel mogelijk, bij andere lijkt
kappen en omvorming tot grasland een optie waar
de natuur meer mee gebaat is. Dat laatste geldt

vooral voor de populieren-percelen die grenzen aan
het waardevolle oude meander-complex, dat sterk
onder verdroging en verlanding te lijden heeft.
We vermelden heel graag dat deze aankoop niet
mogelijk geweest zou zijn zonder een aanzienlijke
aankoopsubsidie van de gemeente Zulte. Het is
hoopgevend dat een lokaal bestuur de moed heeft
om te investeren in de natuurlijke ontwikkeling van
beekvalleien in onze streek. Dat is investeren in
de toekomst. Het getuigt van klimaatbewustzijn,
verantwoordelijkheidsgevoel en daadkracht. De
enige logische voorwaarde die gesteld werd, is de
toegankelijkheid voor wandelaars. Daar zullen we bij
de inrichting en het beheer uiteraard rekening mee
houden.

Elke aankoop die Natuurpunt doet is een stap vooruit.
Uw steun hiervoor is dan ook van groot belang. Zo
kunnen we ook in de toekomst (aanpalende) gronden
aankopen. Je krijgt een fiscaal attest voor een gift
vanaf 40 euro. Stortingen via BE 56293021207588 van
Natuurpunt vzw met vermelding: gift
Project 6128 Gaverbeekse meersen.

UIT DE VERENIGINGEN

NIEUWS UIT WEVELGEM
AANPLANTACTIE LEIEKANT
MET SCHOOLKINDEREN

CARTOONACTIE VAN NIKKI
Onlangs werden we heel leuk verrast: Nikki Callens
uit Wevelgem, 12 jaar oud, maakte een grappig
stripverhaal gevuld met eigen cartoons. Onder
begeleiding van haar mamma Lotte Dhaene stond
ze zelf in voor ontwerp, druk en verkoop van 50
boeken. De opbrengst van 520€ werd geschonken
aan ons Leie project. Heel tof en origineel. Als
bekroning mocht Nikki een boom voor de toekomst
planten.

En er werd nog meer aangeplant aan de
Leiekant: meer dan 300 kinderen uit de
Gemeentelijke Basisschool en de Freinetschool
van Wevelgem kwamen een handje toesteken
bij de aanplant van een gemengde haag van
250 meter en enkele vogelbosjes. Meidoorn,
sleedoorn, kardinaalsmuts, wilgensoorten,
beuk en hazelaar zullen over enkele jaren een
nieuw leefgebied geven voor tal van insecten
en vogels. Voor veel kinderen was dit een
eerste plant ervaring, en “super tof ” en “cool”
waren niet uit de lucht als commentaren. Het
meeste plezier werd nog beleefd met de vele
pieren die in de grond bleken te zitten. We
doen in de toekomst beslist nog veel van dit
soort doe-activiteiten in de natuur. Deze actie
werd gesteund door Stadslandschap Schelde
en Leie en de gemeente Wevelgem.

↖

Nikki en de toekomstboom

↑

Plantactie Wevelgem
© Kristina Naeyaert

MINI-CURSUS ZANGVOGELS IN DE TUIN
A N KT
B E DA
M RC

Eén van onze trouwe vrijwilligers
uit ons beheerteam, Marc Josson,
is onverwacht overleden eind
januari. We verliezen daarmee
een echt natuurmens, een
man van weinig (maar steeds
doordachte) woorden en met
veel inzet voor de natuur.

DONDERDAG
05 / 05 / 2022
19U30
Inschrijven verplicht:
5Anne.braet@gmail.com
3€ voor Natuurpunt leden
5€ voor niet-leden ,
ter plaatse te betalen.

Wil je de zangvogels in
je tuin leren herkennen?
Kristof Waelkens geeft een
mini-cursus over de meest
voorkomende soorten.
Max. 25 deelnemers.
Aanvang 19.30 uur
gaat door in het NEC
De Rand Rijksweg in Gullegem

KLIMAATFESTIVAL WEVELGEM (ZIE P17)
VRIJDAG 20 MEI T.E.M. ZONDAG 22 MEI
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SAMENWERKEN IS MIJN
MOTTO
CHRIS DUTRY

Els Pauwels is al ruim een kwarteeuw een van de trekkers van Natuurpunt Zwevegem. In een gesprek met haar
leren we hoe ze die liefde voor de natuur al van jongs af aan thuis ingeademd heeft. Nu ze al enkele jaren met
haar gezin ten zuiden van de Kluisberg woont, heeft ze zich ook geëngageerd voor het natuurbehoud en -herstel
aan haar kant van de taalgrens. Dat soort grensoverschrijdend gedrag kunnen we wél toejuichen…
Els, jouw interesse voor de natuur gaat wellicht
terug tot in je jonge jaren?
“Je zou kunnen zeggen dat ik opgegroeid ben in een
gezin dat heel veel aandacht had voor de natuur
rondom ons. We woonden trouwens langs het
kanaal met uitzicht op wat later het natuurreservaat
‘De Vaarttaluds’ zou worden… Mijn vader was
samen met Frans Dejonghe en Oswald Kinds in 1980
één van de oprichters van Leefmilieu Zwevegem.
Wat later werd mijn broer Wim secretaris van de
prille natuurorganisatie. Als gezin waren we heel
actief, destijds betekende dat vooral deelnemen
aan natuurstudie-wandelingen. 's Avonds
organiseerde mijn vader dan steeds een korte quiz,
met de vaak terugkerende vraag: ‘Wie herinnert
zich nog vijf planten die we vandaag gezien hebben?
Ook als we samen op reis gingen, had er steeds
iemand een floragids bij.”
Allicht heeft die interesse voor planten jouw
studiekeuze mee bepaald?
“Absoluut, biologie was steeds mijn lievelingsvak.
Maar toen ik stiekem vol belangstelling in broer
Wim zijn cursussen begon te snuisteren, was
mijn studiekeuze gauw gemaakt. Hij wou immers
bio-ingenieur worden, al heette dat toen nog
landbouwingenieur.”
Wanneer begon je engagement bij Natuurpunt?
“Dat was in 1994 toen ik toetrad tot het bestuur
van Natuurpunt Zwevegem. Eddy Loosveldt zocht
toen een aantal personen om samen met hem een
doorstart te maken met het toenmalige Leefmilieu
Zwevegem. Ik was toen de jongste telg, 22 jaar, en
studeerde nog in Leuven. Voor de vergaderingen
kwam ik telkens bij het begin van de maand naar
Zwevegem. Tot 2001 werkte ik nog aan de KU
Leuven, maar bleef deelnemen aan de maandelijkse
vergaderingen. Een online vergadering, zoals we die
ondertussen kennen, zou toen af en toe wel van pas
gekomen zijn.”
Als je naar de toekomst kijkt – je hebt
drie kinderen – wat is dan jouw grootste
bekommernis?
“Dat is een moeilijke vraag, maar ik ben er wel
van overtuigd dat de mensheid het roer serieus
zal moeten omgooien. Ons leven is vooral gericht
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op economische groei, maar dat staat haaks op het
behoud en herstel van ons leefmilieu. Economische
groei is momenteel nog steeds dé grote oorzaak
van milieuvervuiling en toenemende uitputting van
grondstoffen. Nochtans werden we er daar al vijftig
jaar geleden op gewezen bij het verschijnen van het
eerste rapport van de Club van Rome, met de niet
mis te verstane titel ‘Grenzen aan de Groei’. En het
kan nochtans anders, meer met minder. Al zullen we
die ‘meer’ moeten invullen met andere zaken dan
luxegoederen, pracht en praal.”
Hoe blijf je jezelf na zovele jaren motiveren om
verder voor de natuur op te komen?
“Bij Natuurpunt Zwevegem hebben we een heel
actief bestuur; elkaar motiveren is net een van onze
sterke punten. Daar put ik veel energie uit. Door
de aankoop van ‘Le Vivier’ in Escanaffles - kreeg
mijn motivatie trouwens een extra boost. De
samenwerking met conservator Kristof Scheldeman
verloopt bijzonder vlot. En ook het werken met de
Waalse verenigingen Cercles des Naturalistes de la
Belgique en Ardenne et Gaume is heel verrijkend.
Het kan een schoolvoorbeeld zijn van samenwerking
tussen Waalse en Vlaamse natuurverenigingen.
Graag voeg ik er nog aan toe dat ik blijf
strijden voor een betere samenwerking tussen
landbouw en natuur. Mede door mijn job als
onderzoekscoördinator bij het Proefcentrum voor
Sierteelt begrijp ik beide standpunten heel goed en
vind persoonlijk dat er veel meer raakpunten zijn dan
wat velen op dit ogenblik denken. Zo zijn tuinders al
sinds 2014 verplicht om geïntegreerd te telen, wat
wil zeggen dat ze zoveel mogelijk biologisch ingrijpen
en pas chemische middelen gebruiken wanneer
het echt niet anders kan. Spijtig genoeg is het
kostenplaatje van biologische alternatieven, zoals bv.
roofmijten, heel hoog en dan is het voor de telers
erg moeilijk om nog rendabel te blijven.
Extreme gedachten, zowel van de kant van de
landbouwers als van de natuurbeschermers, bieden
geen meerwaarde. Ik zie dat gevecht met lede ogen
aan, want voor mij hoeft dat er niet te zijn. Onze
erbarmelijke ruimtelijke ordening met een wildgroei
aan bedrijven en gigantische woningen op plaatsen
die meer geschikt zijn voor bos en natuur, vind ik
persoonlijk een veel grotere problematiek waaraan
we dringend iets moeten doen.”

UIT DE VERENIGINGEN

BEERBOS WORDT VIJF
HECTARE GROTER

← Het oorspronkelijke Beerbos
op de Ferrariskaart
De aankoop begin februari door Natuurpunt
Zwevegem van 5 hectare palend aan het huidige
Beerbos – op de grens Sint-Denijs en Bellegem – is
een feit. Het projectgebied bevindt zich ten zuiden
van de Beerbosstraat en strekt zich uit vanaf de
Vinkestraat tot voorbij de Zandbeekstraat. In het
kader van het algemeen belang kreeg Natuurpunt
voorkooprecht met het oog op herbebossing. Het
OCMW Kortrijk heeft ervoor gezorgd dat deze
gronden begin oktober 2022 pachtvrij worden. Het
gaat om zware kleibodems op de heuvelkoppen,
minder geschikt voor landbouw maar desondanks
met het statuut van herbevestigd agrarisch gebied
(HAG).
Deze uitbreiding van het Beerbos kadert in het
Open Ruimteplan Interfluvium, dat natuurherstel
beoogt in de bosrestanten en beekvalleien tussen
Schelde en Leie. Voor de gemeente Zwevegem
betekent dat een ambitie voor 20 ha extra bos tegen
2025.

Wat er nog rest van het vroegere Beerbos is
vandaag een residentieel woonpark.
Toch gaat het om een zone die historisch al lang
bebost was (terug te vinden op de Ferrariskaarten).
De heuvelkam van het Beerbos is momenteel
eerder arm aan natuurwaarden, maar ligt tussen
twee bestaande boskernen met interessante
voorjaarsflora, met name het Argendaal/
Bellegembos en het Mortagne/Orveytbos. De
uitbreiding van het Beerbos kan zo een groen lint
vormen tussen beide boskernen. Bovendien liggen er
ook kansen tot herwaardering van de beekvalleien
van de Zandbeek en Beerbosbeek. Die kunnen
minstens evenveel koolstof opslaan als bosgebied.
Dit najaar hoopt Natuurpunt Zwevegem al een
eerste aanplant te kunnen realiseren.
↓ Uitleg uitbreiding van het
Beerbos
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LEDENDAG TROTSEERT
STORMSCHADE
↓ Ledendag deelnemers
↘Overhandiging prijs

© Eddy Loosveldt

Zaterdag 19 februari, daags na de zware winterstorm, wandelden ruim 130 leden in het kader van de
jaarlijkse ledendag. Goed voor 7 kilometer langs een parcours met 4 ‘pitstops’, waar zowel vaste als vloeibare
brandstof kon worden bijgetankt. Velen waren onder de indruk van het natuurgeweld, maar ook gesterkt
in hun engagement voor meer natuur in onze streek. Aan het einde van de wandeling kon Eddy Loosveldt
aankondigen dat het Beerbos binnenkort vijf hectare bos groter wordt, en dat Els Pauwels (zie interview)
de steenuil-award uit de handen van onze burgemeester mocht ontvangen.
Onze dank aan allen die deze dag mee organiseerden!

ACTIVITEITEN TUIN
VAN ADEM EN ETEN
Op 14/05 om 11u houden we
een onthulling van ons nieuw
infobord en inwijding van onze
nieuwste aankoop: tractor
'Jem-Pie'. Diezelfde avond is
er vanaf zonsondergang een
openluchtfilm te zien, namelijk
de documentaire 'The Green
Wall'.

Op 15/05 gaat er een bushcraft door
voor kinderen van 7 t.e.m.
13 jaar in de Tuin van Adem en Eten,
dit in samenwerking met Velt.
Meer informatie is te vinden op de
agenda-pagina van onze website.
Ontbijt, Bied & Geniet kan
eindelijk doorgaan op 19 juni
2022!

Het ontbijt zal plaatsvinden in openlucht (onder een tent) op het kerkplein,
tijdens het weekend van de Ommegangsfeesten te Sint-Denijs. Dezelfde formule
blijft behouden: een doorlopend ontbijtbuffet vanaf 9u met vrijblijvende veiling
rond 11u. Tussendoor een toelichting van ons voedselbos. Inschrijven kan met
behulp van het inschrijvingsformulier op onze website www.tuinvanademeneten.
be (zie agenda). Kaarten zijn aan €10/volw, €6/kind (tot 12j).
ZON 10/04
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ZAT 23/04

ZON 07/05

ZON 22/05

ZAT 04/06 ZON 03/07

Via www.tuinvanademeneten.be en www.facebook.com/tuinvanademeneten volg je de
activiteitenagenda van de tuin en je vindt er ook een warme oproep voor vrijwillig handen denkwerk.

Er zijn
wekelijks of
maandelijks open werkdagen waar
iedereen, met of zonder ervaring,
welkom is om samen te werken in de
Tuin. We sluiten naar traditie af met een
drankje. Het is een heerlijke en deugddoende
manier om elkaar beter te leren kennen,
wat te lachen, samen te werken en een
nuttige voormiddag te beleven in de gezonde
buitenlucht. Open werkdagen gaan telkens
door van 9u tot 12u.

DE EERSTVOLGENDE OPEN WERKDAGEN
GAAN DOOR OP DEZE DATA

Pasta met gebakken
radijzen, jonge spinazie en
pesto van radijzenloof
© Leentje Speybroeck

Ingrediënten 4 personen:
• 1 bosje radijzen
• 400 g jonge spinazie
• 500 g capellini (dunne spaghetti)
• 2 tenen knoflook
• zwarte peper van de molen
• zuiver zeezout
• olijfolie
• 100 g pijnboompitjes
• balsamicoazijn
• optioneel: 80g schilfers
parmezaanse kaas

Voor de pesto:
1. het loof van je radijzen
2. 100 ml olijfolie
3. 200g zonnebloempitten
4. sap van 1 teen knoflook
5. peper en zout
6. optioneel: 80g geraspte parmezaanse kaas
Maak de pesto door alle ingrediënten samen te
voegen en te mixen.

Bereiding:
1. Was de radijzen en snijd ze in 4 partjes
2. Verhit de olijfolie in een grote pan, voeg de radijsjes
en Voeg een flinke snuf peper en zout toe
3. Kook intussen de pasta in gezouten water beetgaar
4. Giet af en fris op met wat olijfolie
5. Spoel de spinazie en laat deze uitlekken
6. Meng deze in een kom met een paar druppels
balsamicoazijn, peper en zout.
7. Voeg radijzen en pasta toe en meng alles los onder
elkaar
8. Dresseer op een bord en werk af met wat
pijnboompitjes en wat schilfers parmezaanse kaas
Variant: Je kan de radijsjes combineren met groene asperges.

AC T I V I T E I T E N
KALENDER

WANDELING
BEHEERWERKEN

09.04
Waar

CURSUS/LEZING/
WEBINAR
NATUURSTUDIE

Wanneer
Info

NATUURFOTOGRAFIE

10.04
DAGUITSTAP
ACTIVITEIT VOOR
KINDEREN EN
FAMILIES

Waar
Wanneer
Info

BEHEERWERKEN IN DE
SCHELDEMEERSEN - NPA
NEC Natuurpunt Avelgem Coupure
Deweer, Meersstraat 45, Avelgem
8.30 u. - 11.30 u.
Frans De Leersnijder (0486/775793
of fradelvan@skynet.be)

GELEIDE NATUURWANDELING
MANDELHOEK - NPDB
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6,
Ingelmunster
9.30 u. - 12.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

22.04
Waar
Wanneer
Info

23.04
Waar
Wanneer
Info

PLANTENRUILBEURS - VELTZ
Beneluxlaan 101A 8530 Stasegem
10.00 u. - 11.30 u.
veltzwekor@gmail.com

PLANTENINVENTARISATIE VAN
HET KOEKSKE BAVIKHOVE NPGS
Ingang Koekske, Oudstrijderslaan,
Bavikhove
14.30 u. - 17.00 u.
Stef Boone (0485/106025 of
stef.boone@skynet.be)

APRIL 2022
02.04
Waar
Wanneer
Info

02.04
Waar
Wanneer
Info

02.04
Waar
Wanneer
Info

02.04
Waar
Wanneer
Info

KINDEREN LEREN HENGELEN!
- NPWE
Notenlaarstraat, Wevelgem 30,
Wevelgem
9.00 u. - 12.00 u.
Anne Braet (0479/514317 of
anne.braet@gmail.com)

KINDEREN LEREN HENGELEN!
- NPWE
Notenlaarstraat, Wevelgem 30,
Wevelgem
14.00 u. - 17.00 u.
Anne Braet (0479/514317 of
anne.braet@gmail.com)

PADDENSTOELEN IN
GROENHOVE - MYC
Parking Groenhovebos, Bosdreef,
Torhout
13.30 u. - 16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

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

13.04
Waar
Wanneer

MICROSCOPIE VAN
PADDENSTOELEN - MYC
NEC De Steenoven, Schaapsdreef
29, Kortrijk
13.30 u. - 16.30 u.

24.04
Waar
Wanneer

FOTOWANDELING LENTE IN DE
GAVERS - NFW
Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
8.30 u. - 11.30 u.

Info

Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

Info

werkgroepnatuurfotografie@
natuurkoepel.be

18.04

AMFIBIEËNEXCURSIE - NPA

24.04

BASSEGEMBOS
OPENPOORTDAG - NPKA

Waar
Wanneer
Info

18.04
Waar
Wanneer
Info

18.04
Waar
Wanneer
Info

NEC Natuurpunt Avelgem Coupure
Deweer, Meersstraat 45, Avelgem
14.30 u. - 17.00 u.
Pol Wannyn (0497/455299 of
polwannyn@skynet.be)
39STE VLAAMSE
ARDENNENDAG 18 APRIL 2022
- NPDB
Parking St-Amanduskerk,
Stationsstraat 6, Ingelmunster
7.45 u. - 17.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

VLAAMSE ARDENNENDAG NPDV
Parking Vlaskouter, Vlaskouter,
Kuurne

Waar
Wanneer
Info

24.04
Waar
Wanneer
Info

30.04
Waar

8.00 u. - 18.00 u
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

Wanneer
Info

Ingang aan de Bassegembosstraat,
Kaster, Anzegem
10.00 u. – 16.00 u.
Griet Couvreur (0484 029370 of
griet.couvreur@gmail.com)
HYACINTENWANDELING
DOOR ARNOLDUSPARK EN
BASSEGEMBOS - NPKA
Vital Moreelsplein, Tiegem
14.00 u. – 17.00 u.
Griet Couvreur (0484 029370 of
griet.couvreur@gmail.com)
BEHEERWERKEN
WATERHOEVEBOS VRIJSTELLEN PLANTGOED - NPZ
Loods Natuurpunt Zwevegem
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)

MEI 2022

03.04
Waar
Wanneer
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Info

ZONDAGMORGENWANDELING
DE GAVERS - THEMA:
AMFIBIËEN - NPGS
Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.
Felix Rodenbach (0473/773234
of felixrodenbach@hotmail.com)

22.04
Waar
Wanneer
Info

LENTEKOEKEN BAKKEN - VELTZ
School De Groene Kouter,
Kouterstraat 80A, Zwevegem
19.00 u. - 22.00 u.
Katrien Huysentruyt (0494 0618 67
of veltzwekor@gmail.com)

01.05
Waar
Wanneer
Info

ZONDAGMORGENWANDELING
DE GAVERS: KRUIDEN EN HUN
GENEESKRACHT – NPGS ISM PWG
Provinciedomein De Gavers, Eikenstraat 131,
Harelbeke
9.00 u. - 12.00 u.
Felix Rodenbach (0473/773234
of felixrodenbach@hotmail.com)

01.05
Waar
Wanneer
Info

01.05
Waar
Wanneer

KRUIDENVERKOOP BIJ
NATUURPUNT DE BUIZERD
VZW - NPDB
Cultuurfabriek, Kortrijkstraat 4,
Ingelmunster

Info

GEZINSACTIVITEIT: TE LAND, TE
WATER EN IN DE LUCHT - NPZ
Loods Natuurpunt Zwevegem
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
14.00 u. - 16.30 u.

01.05

SPINNEN ZOEKEN IN HET
BERGELENDOMEIN - NPWE

Info

Wanneer

Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

Info

Wanneer

Waar

9.00 u. -11.00 u.

Ignace Tanghe (0487/484026 of
ignacetanghe@yahoo.com)

Waar

08.05

08.05
Waar
Wanneer
Info

14.05

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15.00 u. - 17.00 u.

Waar
Wanneer

Kristina Naeyaert (0479/514317 of
kristina@natuurkoepel.be)

Info

MEERSENTOUR - NPA
NEC Natuurpunt Avelgem Coupure
Deweer, Meersstraat 45, Avelgem
9.30 u. - 12.00 u.
Dirk Libbrecht
(dirk.libbrecht@scarlet.be)

LANDSCHAPSWANDELING
POELBERG - NPDV
Parking Vlaskouter, Vlaskouter,
Kuurne
14.00 u. - 17.00 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

BEHEERWERKEN HEULEBEEK NPDV
Heulebeekdomein, Merelhoek,
Kuurne
9.00 u. - 11.30 u.
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of
di.verhaeghe@telenet.be)

21.05
Waar
Wanneer
Info

21.05
Waar
Wanneer
Info

29.05
Waar
Wanneer
Info

BEHEERWERKEN: PERCEEL
HELKIJN: VRIJSTELLEN
PLANTGOED - NPZ
Loods Natuurpunt Zwevegem
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)
OP ZOEK NAAR BERMPLANTEN
IN HET LAND VAN DE
STEVENISTEN - PWG
Hoek Mellestraat – Wouter
Schoutstraat, Mellestraat 409, Heule
14.30 u. - 17.00 u.
Piet Missiaen (056/211215 of
0473/997667 of
piet.missiaen@pandora.be)

HOMMELWANDELING IN DE
GAVERS - PWG
Bezoekerscentrum PRNC De Gavers,
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
14.00 u. - 16.30 u.
Yves Gevaert (0477/644093 of
yves.gevaert@gmail.com

JUNI 2022
04.05

PADDENSTOELEN ZOEKEN IN
BELLEGEMBOS - MYC

15.05

Waar

Ingang van het domein, Doornikse
Rijksweg/ Beerbosstraat, Kortrijk

Waar

Wanneer
Info

Wanneer

13.30 u. - 16.30 u.
Christine Hanssens
(christine.hanssens@gmail.com)

Info

05.05

MINICURSUS ZANGVOGELS IN
DE TUIN - NPWE

15.05

Waar

NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
3€/lid en 5€/niet-leden Natuurpunt

Waar

Wanneer
Info

Wanneer

19.30 u. - 22.00 u.
Anne Braet (0479/514317 of
anne.braet@gmail.com)

en
hrijv
Insc
ht
c
li
p
ver

Leer de belangrijkste
zangvogels in je tuin
kennen. Natuurpunt
Wevelgem richt samen met
de vogelwerkgroep een
minicursus zangvogels in
de tuin in. Lesgever Kristof
Waelkens. 3€/lid en 5€/
niet-leden Natuurpunt.
Deelnemen: inschrijven verplicht via https://www.natuurpunt.
be/agenda/minicursus-zangvogels-de-tuin-53205/.

08.05
Waar
Wanneer
Info

GELEIDE WANDELING - NPDB
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6,
Ingelmunster
9.30 u. - 12.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

Info

15.05
Waar
Wanneer
Info

18.05
Waar
Wanneer
Info

BUSHCRAFT ACTIVITEIT
KINDEREN - TVAE
Tuin van Adem en Eten, Sint-Denijs
13.30 u. -17.00 u.
Martin Raepsaet (0477/409117 of
martin.raepsaet@gmail.com)

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

FIETSTOCHT IN DE NATUUR
VAN BIE OES - NPGS
UZIEN, De Cassinastraat 10, Deerlijk
11.00 u. - 17.00 u.
Patrick De Clercq (0475/865666 of
info@fotografiepatrick.be)

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

05.06
Waar
Wanneer

ZONDAGMORGENWANDELING
DE GAVERS - THEMA:
NESTKASTWANDELING - NPGS
Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.

Info

Felix Rodenbach (0473/773234
of felixrodenbach@hotmail.com)

05.06
-07.06

ECOTUINWEEKEND – OPEN
TUINEN - VELTZ

Waar
Wanneer
Info

11.06
Waar
Wanneer
Info

11.06
Waar
Wanneer
Info

Het tuinspoor, Blokkestraat 29
Zwevegem
13.00 u. - 17.00 u.
veltzwekor@gmail.com

GELEIDE WANDELINGEN IN
HET OUDE LEIERESERVAAT NPDV
Oude Leie Reservaat,
Gentsesteenweg 140, Kortrijk
9.00 u. - 17.30 u.
Johan Staelens (0478/959056 of
johanstaelens@telenet.be)

BEHEERWERKEN HET
KOEKSKEN - NPGS
Ingang Koekske, Oudstrijderslaan,
Bavikhove
9.00 u. - 12.00 u.
Stef Boone (0485/106025 of stef.
boone@skynet.be)
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VIND ONZE MAATREGELEN ROND HET CORONAVIRUS WWW.NATUURKOEPEL.BE
WWW.NATUURPUNT.BE - WWW.VELT.BE OF NEEM CONTACT OP.

12.06
Waar
Wanneer
Info

12.06
Waar
Wanneer
Info

GELEIDE WANDELING - NPDB
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6,
Ingelmunster

25.06

BEHEERWERKEN: SOUTERRAIN
PERCEEL: MAAIBEHEER - NPZ

Waar

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

9.30 u. - 12.00 u.
Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

DAGUITSTAP NAAR HET PARC
RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT
(NOORD-FRANKRIJK) - PWG
Parking Rietput, Bissegem
8.00 u. - 19.00 u.
Piet Missiaen (056/211215 of
0473/997667 of
piet.missiaen@pandora.be)

Wanneer

8.00 u. - 12.00 u.

Info

Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)

25.06

PLANTENINVENTARISATIE VAN
BRUN CORNET REKKEM - PWG

Waar
Wanneer
Info

Brun Cornet 31, Menen
14.30 u. - 17.00 u.
Piet Missiaen (056/211215 of
0473/997667 of
piet.missiaen@pandora.be)

07.07
Waar
Wanneer
Info

08.07
Waar
Wanneer
Info

DONDERDAGAVONDWANDELING DE GAVERS NPGS
Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
19.30 u. - 21.00 u.
Chris Benoit (0485/148655 of
chris.benoit@telenet.be)

PLANTENINVENTARISATIE VAN
HEULEBEEK WARANDE HEULE
- PWG
Parking Deltagroep, Warande 9,
Heule
18.30 u. - 21.00 u.
Piet Missiaen (056/211215 of
0473/997667 of
piet.missiaen@pandora.be)

JULI 2022
18.06
Waar
Wanneer
Info

18.06
Waar
Wanneer
Info

19.06
Waar
Wanneer
Info

24.06
Waar
Wanneer
Info

25.06
Waar
Wanneer
Info
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BEHEERWERKEN: SPOORWEG
MOEN: MAAIBEHEER - NPZ
Loods Natuurpunt Zwevegem
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)

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

ORCHIDEEËNWANDELING OP
DE VAARTTALUDS - NPZ
Sint-Pietersbrugje, Kraaibosstraat,
Zwevegem
14.00 u. - 16.30 u.
Els Pauwels (069/581352 of
els53.pauwels@gmail.com)

PLANTENEXCURSIE IN DE
LEIEVALLEI - NPWE
Aan de Natuur.boom, Abdijweg,
Wevelgem
19.00 u. - 21.00 u.
Anne Braet (0479/514317 of
anne.braet@gmail.com)

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

02.07
Waar
Wanneer
Info

03.07
Waar
Wanneer
Info

03.07
Waar
Wanneer
Info

03.07
Waar
Wanneer
Info

03.07
Waar
Wanneer
Info

BEHEERWERKEN: BRAEBOS:
MAAIBEHEER - NPZ
Loods Natuurpunt Zwevegem
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat,
Zwevegem
8.00 u. - 12.00 u.
Danny Deceukelier (056/756139 of
danny.deceukelier@telenet.be)
ZONDAGMORGENWANDELING
DE GAVERS - THEMA: OP STAP
MET MOBIEL WATERLABO NPGS
Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
9.00 u. - 11.00 u.
Felix Rodenbach (0473/773234 of
felixrodenbach@hotmail.com)

BIJEN EN INSECTENSAFARI IN
HET BERGELENDOMEIN - NPWE
NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
15.00 u. - 17.00 u.
Anne Braet (0479/514317 of
anne.braet@gmail.com)
FIETSUITSTAP NAAR ONZE
GEBIEDEN - 25 JAAR BESTAAN
NATUURPUNT ZWEVEGEM NPZ
Sint-Pietersbrugje aan het Kanaal,
Kraaibosstraat, Moen
14.00 u. - 17.00 u.
Eddy Loosveldt 0477/955021 of
eddy.loosveldt@gmail.com

FOTOWANDELING DE GAVERS THEMA: ZOMERPIXELS - NFW
Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
8.00 u. - 11.00 u.
werkgroepnatuurfotografie@
natuurkoepel.be

09.07
Waar
Wanneer
Info

10.07
Waar
Wanneer

BEHEERWERKEN BONTE OS NPGS
Ingang Bonte Os, Waregemstraat
297, Deerlijk
9.00 u. - 12.00 u.
Bart Goethals (0477/267223 of
bart_goethals@hotmail.com)

GELEIDE WANDELING - NPDB
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6,
Ingelmunster
9.30 u. - 12.00 u.

Info

Hendrik Debeuf (0475/365955 of
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

10.07

NATUURFEEST NATUURPUNT
GAVERSTREKE - NPGS

Waar
Wanneer
Info

14.07
Waar
Wanneer
Info

A.A.P. (Bolwerk), Spinnerijstraat 105,
Kortrijk
11.00 u. - 17.00 u.
Yann Feryn (0495/215772 of
yann@ferynjan.be)
DONDERDAGAVONDWANDELING DE GAVERS NPGS
Provinciedomein De Gavers,
Eikenstraat 131, Harelbeke
19.30 u. - 21.00 u.
Chris Benoit (0485/148655 of
chris.benoit@telenet.be)

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
TVAE

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
Tuin van Adem en Eten

T H EMAT I SCH E
REGI OWERKGRO EP EN

L ID WORD E N / S T E U N E N

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

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, ↓

AMFIBIEËNWERKGROEP ‘HYLA’
Yoeri Christiaens, Heerbaan 13, Harelbeke
0468/30 19 74
hyla@natuurkoepel.be
BIJENWERKGROEP
Secretariaat Natuur.koepel vzw
Warande 9, Heule
056/36 28 04
bijenwerkgroep@natuurkoepel.be
INSECTENWERKGROEP
Luc Vergaerde, Warande 9, Heule
0473/63 38 71iwg@natuurkoepel.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

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

NATUURPUNT WEVELGEM
Kristina Naeyaert, Normandiëstraat 178,
Wevelgem -0479/51 43 17
kristina@natuurkoepel.be
NATUURPUNT ZWEVEGEM

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

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 2,
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

Waregem - 0472/33 31 24 depodt@scarlet.be

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

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.

ME T D E S T E U N
VA N

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 19 mei 2022. Het volgende nummer verschijnt begin juli 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

ACTIVITEIT IN DE KIJKER

Natuur-wonder-wandelingen 2022
Dit jaar organiseert de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen opnieuw
6 Natuur-Wonder-Wandelingen in de regio, volgens het vaste concept. Op een
rustige ongedwongen manier verkennen we de natuur, de trage wegen en het
landschap in de regio en ondertussen praten we bij met andere natuurliefhebbers,
nieuwe Natuurpuntleden en gelijkgezinden. Er wordt niet actief op zoek gegaan,
maar elke soort die onderweg gespot wordt is mooi meegenomen!
Afspraak vanaf 19.15u, de wandeling vertrekt telkens stipt om 19.30u.
20/04/2022 Oude Leie-arm Sint-Baafs-Vijve
18/05/2022 Anzegem
15/06/2022 Rekkem
06/07/2022 Wevelgem
17/08/2022 Moen - Bossuit
07/09/2022 Wallemote-Wolvenhof Izegem

De concrete afspraakplaatsen en aanpassingen in het programma worden gecommuniceerd via Facebook
(https://www.facebook.com/NPKoepel) en de communicatiekanalen van de afdelingen.
Wil je graag een uitnodiging per email ontvangen? Geef een seintje aan peter.callewaert@skynet.be.

