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Zo’n 3-tal jaar geleden werd Stefaan 
actief  bij Natuurpunt Wevelgem: “ik 
doe mee” – meer moest daar niet 
over gezegd worden. We kenden 
Stefaan al langer: altijd enthousiast – 
geëngageerd voor natuur en milieu. 
Reislustig met voorkeur voor de 
landen in het noorden, samen met 
zijn vrouw An is hij uitbater van B&B 

“de grote goesting” in een prachtige 
natuurtuin van eigen ontwerp in het 
centrum van Wevelgem. En wat een 
aanwinst voor Natuurpunt! In een 
mum van tijd werd hij onmisbaar 
in onze groep: een harde werker, 
een doe-mens: hoe meer werk hij 
krijgt, hoe rapper het is gedaan.  
Ondertussen is hij gepromoveerd tot 
conservator van de Bankbeekvallei, 
ons oudste natuurgebied in Gullegem. 

Zo smijt Stefaan zich met heel veel 
goesting voor meer natuur.

  

EVEN VOORSTELLEN
 STEFAAN SANTY

WHAT’S IN A NAME?
Elke fotograaf  weet het: de morgenstond en 
het avondlicht zijn de mooiste momenten 
om de natuur vast te leggen. Anne Braet 
koos het ideale moment om deze groene 
rietcicade vast te leggen. Groen? De foto 
toont een mannetje met een eerder 
blauw-zwart kleed, maar de wijfjes zijn 
wel degelijk grasgroen. Dacht je na 
de blauwe en grauwe kiekendief  
dat wetenschappers vooral namen 
kiezen die verwijzen naar het 
mannetjeskleed, dan zorgt 
de groene rietcicade samen 
met de bruine kiekendief  
voor tegengewicht. Een 
leuk spelletje trouwens 
voor een lange rit naar de 
vakantiebestemming: zoek zoveel 
mogelijk diersoorten waarbij de naam 
verwijst naar de kleur van het kleed. Succes!  

Foto groene rietcicade
 ©Anne Braet 
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Beste Klimoplezer

Het waren weer drukke weken: er wordt immers 
heel veel werk verricht achter de schermen in een 
natuurvereniging. Zo hebben we ons deel gedaan in 
de maatschappelijke discussie rond het stikstofdossier: 
ons verdiepen in de inhoud, informatie doorgeven 
naar onze eigen leden en naar de beleidsmakers. 
Dat is overigens een deel van de opdracht die volgt 
uit de subsidies die we krijgen van de overheid: mee 
het beleid maken en vertalen naar de buitenwereld. 
Meestal moeten we daar de nodige kritische 
kanttekeningen bij plaatsen want van het beleid rond 
klimaat, de slechte kwaliteit van onze waterlopen 
en de achteruitgang van veel natuurwaarden in 
Vlaanderen word je niet echt vrolijk. Maar af  en toe 
gaan de boeken toe want het is zomer.
In de zomerperiode willen we met zijn allen 
ontspannen en genieten van de natuur, ieder op zijn 
eigen manier. De natuurfotografen zullen heel veel 
uurtjes staan turen om de mooiste actiefoto’s te 
kunnen schieten vanuit de kijkhutten. Anderen gaan 
stappen in een uitgestrekt landschap. Of gaan op 
zoek naar zeldzame planten en dieren. Genieten in de 
natuur betekent in ieder geval je focus verleggen van 
je dagelijkse werk of  routine naar iets immaterieels. 
Fysieke gewaarwordingen zoals voelen, ruiken, zien, 
proeven krijgen dan de ruimte om weer de bovenhand 

te nemen. Op die momenten besef  je pas hoe groot 
de afstand tussen mens en natuur vaak is, doordat we 
veel te veel binnen zitten en hoe kostbaar de natuur is 
voor ons fysieke en mentale welzijn.
Meteen zit daar een grote opdracht voor de 
natuurverenigingen: zoveel mogelijk mensen terug 
laten connecteren met de natuur. De vele wandelingen 
en activiteiten die we vanuit onze verenigingen 
organiseren, leren mensen terug kijken naar natuur 
en verwonderen. Nog belangrijker vind ik dit voor de 
kinderen die vandaag opgroeien, al te dikwijls in een 
zielloze, versteende omgeving die ook meer en meer 
virtueel wordt. Het project educatief  natuurbeheer dat 
we met Natuurpunt starten samen met de provincie 
is een mooie methodiek om kinderen een eerste 
“natuurbeleving” te geven tijdens de schooltijd. Nu 
maar duimen dat de huidige minister van onderwijs 
dat geen tijdverlies vindt. Want hebben jullie ook die 
uitschuiver gehoord op TV, waarbij hij opriep om te 
stoppen met lessen rond klimaat, omdat het tijdverlies 
zou zijn ten nadele van de veel belangrijkere vakken 
wiskunde en Nederlands? Is er dan echt geen enkele 
“realiteitszin” bij sommige politici?  
Geniet van de zomer!

Kristina Naeyaert, voorzitter.

E D I TO R I A A L  

KRISTINA NAEYAERT
VOORZITTER 

NATUUR.KOEPEL VZW

VOORWOORD KLIMOP
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BACK TO BAS ICS
De natuur is volop wakker:  lange dagen , veel zon en alles in een 
frisgroen kleurtje. De meeste mensen zitten met hun hoofd al bij de 
vakantie. Dus is dit het moment om er nu al eventjes van te proeven, 
als een soort aperitiefje. Met die gedachte, enkele gesprekken en 
meerdere biertjes later, zijn wij er met de fiets enkele dagen op uit 
getrokken waarbij het de bedoeling was om vooral in de vrije natuur 
te overnachten. Back tot basics! Inclusief  tentje, buiten-wc en een 
openluchtdouche. ‘s Avonds bij een kampvuurtje eten klaarmaken, een 
flesje wijn ontkurken en onder de sterrenhemel luisteren naar een 
roepende steenuil. ‘s Morgens te vroeg wakker gekraaid worden door 
een haan. Ontbijten met een concert van gevederde vriendjes… Wat 
moet een mens nog meer hebben?  Volop genieten van de natuur dicht 
bij ons en van de spontane gesprekken met passanten onderweg. Het 

“buiten zijn” schept een band:  iedereen voelt zich beter in zijn vel.  En 
al dat genieten wordt ons gratis aangeboden. Of  om het met een 
opschrift te zeggen dat we op ons fietsavontuur passeerden:  de natuur 
kan niet praten, maar zegt wel veel . 

N O S TA LG I E

Onze kinderjaren hebben ons met een romantische sympathie voor 
de zomer opgezadeld. Synoniem voor vakantie, geen school of  
examens, lange warme dagen en alle dagen zon. Geen besef  van laag 
grondwaterpeil, een waterbom was onbekend. Hittegolven, stikstof  
en bijensterfte? Nooit van gehoord. Feit is dat dit idyllisch jeugdbeeld 
ondertussen flink wat is bijgesteld, maar toch blijft de zomer voor ons de 
kers op de natuurtaart. Geniet dus maar mee van het buitenleven met 
alles erop en eraan. Maar om ons nageslacht hetzelfde genot te gunnen 
van de zomers van de toekomst zullen we wel een serieus steentje 
moeten bijdragen.

B L A A S K A A K
Neen, de knapste ‘bink’ van de groep vind ik hem zeker niet. 
Integendeel… zijn uiterlijk valt me zelfs ferm tegen. Toch vindt 
hij zichzelf  heel wat…Een echte macho! Hij eigent zich altijd het 
beste plekje toe, mooi in het midden. Met het beste plekje bedoel 
ik het midden van onze kleine poel in de tuin. Daar zit hij steeds: 
de meerkikker. Hij waant zich geen ‘kikkerprins’ maar eerder de 
‘kikkerkoning’. Als één van zijn onderdanen het waagt om zijn plekje 
te naderen, komt hij snel in actie. Dan maakt hij van die enorme 
kwaakblazen die opzwellen als kauwgombellen. Soms vrees ik dat 
ze eens gaan knallen. Wat een blaaskaak… Als de ander toch niet 
geïmponeerd raakt, valt hij aan. Dan springt hij op zijn concurrent die 
kopje onder gaat en vlug de aftocht blaast. Een andere kikker profiteert 
van de situatie en zwemt langzaam naar het geliefde lelieblad. Het 
hek is van de dam, het concert is begonnen. Even later keert de rust 
eindelijk terug. En ja… daar zit hij, mijn macho. Hij heeft zijn plekje niet 
moeten afstaan. Fier kijkt hij me aan. Ik denk zelfs dat hij even naar me 
knipoogt…                                                                                                                             

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!

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.

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 paddenoverzet-
actie. Honderden 
kinderen durven 

nu al eens een pad 
vastpakken…
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B E L E I D  

NIEUWS ROND DE LEIE
INTENDANTEN AAN HET WERK
Na jaren van stilstand door politieke obstructie is 
het dossier van natuurherstel rond de Leie terug 
gereanimeerd. De Vlaamse regering heeft de 
gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen een 
opdracht gegeven als onderhandelaar (‘intendant’) 
om het dossier terug vaart te geven. Na enkele 
overlegvergaderingen is duidelijk dat zij deze taak 
ter harte nemen. De krijtlijnen zijn ditmaal goed 
uitgezet en staan niet meer ter discussie: er moet 
500 ha natte natuur worden hersteld in de Leievallei 
tegen uiterlijk 2031. De vroeger geselecteerde 
projectgebieden blijven daarbij behouden. Voor elk 
wordt een inrichtingsplan opgemaakt waarbij de 
maximaal haalbare natuurwaarde de doelstelling 
is. Een direct positief  gevolg van deze nieuwe 
dynamiek is dat er nu aan een flink tempo grond 
wordt aangekocht: op 1 jaar tijd is 60 ha verworven 
waar dit de vorige jaren compleet stillag. We zijn 
dus voorzichtig positief, maar waakzaam. Want 
de Vlaamse regering kiest deels voor een nieuwe 
aanpak: ‘zelfrealisatie’. Grote eigenaars zullen dus 
een kans krijgen om zelf  de natuurstreefbeelden 
te realiseren op hun grond zonder te moeten 
verkopen. Dit kan voor ons, maar dan wel 
onder strikte voorwaarde dat de ambitie naar 
natuurwaarde hoog blijft, zowel op de korte als 
de lange termijn. Begeleiding én toezicht zullen 
dus noodzakelijk zijn. Omtrent de exacte impact 
van de herkalibratiewerken op de bestaande 
natuurwaarden tussen Harelbeke en Menen blijft 
het overleg doorgaan met de Waterweg maar de 
onzekerheid blijft voorlopig. Wordt zeker vervolgd.

BAS PRÉS IN KOMEN VERNIETIGD
Jaren protest en goed onderbouwde pleidooien om 
de natuurwaarden van de historische lage weiden 
in Komen te bewaren, hebben niet geholpen. Het 
Waalse gewest en het vroegere lokale bestuur 
hebben nooit enige interesse gehad voor dit dossier. 
Twintig hectare oude graslanden van uitzonderlijke 
botanische waarde zijn van de kaart geveegd bij 
de heraanleg van het traject van de Grens-Leie 
en bedolven onder enkele meters slib en grond. 
Als schaamlapje wordt hier een nieuw stadsparkje 
aangelegd. Ook dit is dus een deel van het fameuze 
Leieproject dat in de reclamefilmpjes als duurzaam 
wordt voorgesteld. Het is beschamend voor de 
aanpak van de administraties en politiek in Wallonië 
die het weerwerk van de plaatselijke natuur- en 
milieuverenigingen compleet genegeerd hebben. 
Het toont ook het belang aan van een sterke 
natuurbeweging zoals we die in Vlaanderen kennen 
én van een bestuurspolitiek die transparant is. Daar 
staan we in Vlaanderen al enkele lichtjaren verder, al 
zijn we nog ver af  van de ideale wereld…

EN ONDERTUSSEN IN 
MENEN
Recent was er een manifest 
voorbeeld van watervervuiling te 
‘bewonderen’ in een oude Leiearm 
ter hoogte van het jukeboxmuseum. 
De foto spreekt voor zich. Een vuile, 
vettige smurrie werd vanuit een 
buis geloosd en dreef  op het water. 
Bij navragen bij de milieu-inspectie 
bleek dit een bekend probleem te 
zijn van een vetlozing door overlopen 
van een bezinkingsput vanuit een 
kippenvleesverwerkende fabriek langs de Krulbeek. 
Het werd pas adembenemend toen bleek dat dit 
probleem al twee jaar bestond en dat er vroeger 
reeds tegen was opgetreden. Men ging ervan uit 
dat het probleem was opgelost. Niet dus. Na de 
melding zijn zowel lokale politie als de betrokken 
administraties snel in gang geschoten. We hebben 
aangedrongen op een structurele oplossing én de 
nodige opvolging. Ook in Vlaanderen anno 2022 blijf  
je best op je hoede!

↑ les Bas prés van Komen Voor 
en na uitvoering Leiewerken 

(1&2)

↓ Vervuiling in oude Leiearm

© Herman Nachtergaele



↓ Bellegembos 

© Jan Desmet
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 B E L E I D

BELLEGEMBOS VOORTAAN 
BESCHERMD
Vier jaar geleden namen de vier boseigenaars van Bellegembos, waaronder de stad Kortrijk, het initiatief om net 
zoals voor het aanliggende Argendaalbos ook voor Bellegembos een natuurbeheerplan op te stellen. Het plan werd 
dit voorjaar goedgekeurd en moet zorgen voor een betere bescherming tegen overbetreding.  

HISTORIEK
Het bos naast het Argendaalbos is gelegen ten 
zuiden van de scheidingskam tussen het Leie- en 
Scheldebekken met een hoogste punt van 72,5 m. 
Het is een tertiaire getuigenheuvel, voornamelijk 
bestaande uit Ieperiaanse kleilagen. Kleine restanten 
van de beschermende kap, de Diestiaansteen, 
vinden we vooral op het veld tussen Bellegem-en 
Argendaalbos. De aanwezigheid van silex, o.m. 
afkomstig uit de Artois, liet een ‘lokale’ midden-
neolitische industrie toe. De steile helling, de 
bronnen en een dun Quartair dek dat maximaal 
twee meter bedraagt, maakte landbouw hier 
onmogelijk. Daardoor is het best mogelijk dat 
Bellegembos nog een relict uit de oudheid is.  
 
Het bos naast het Argendaalbos is gelegen ten 
zuiden van de scheidingskam tussen het Leie- en 
Scheldebekken met een hoogste punt van 72,5 m. 
Het is een tertiaire getuigenheuvel, voornamelijk 
bestaande uit Ieperiaanse kleilagen. Kleine restanten 
van de beschermende kap, de Diestiaansteen, 
vinden we vooral op het veld tussen Bellegem-en 

Argendaalbos. De aanwezigheid van silex, o.m. 
afkomstig uit de Artois, liet een ‘lokale’ midden-
neolitische industrie toe. De steile helling, de 
bronnen en een dun Quartair dek dat maximaal 
twee meter bedraagt, maakte landbouw hier 
onmogelijk. Daardoor is het best mogelijk dat 
Bellegembos nog een relict uit de oudheid is. 
Via een huurcontract uit 1534 weten we dat het 
Oud Hof  van Bellegem en Bellegembos onder 
één adellijke heer vielen. Die twee eigendommen 
bleven tot in de twintigste eeuw altijd in handen 
van een steeds wisselende adellijke familie. Een 
eerste prachtige kaart van Bellegembos, toen nog 
den Oubert genoemd, verscheen aan de hand 
van Pieter de Bersacques in 1603. Belangrijk zijn 
het landboek van Bellegem afgeleverd in 1781, 
de Villaretkaart van 1745-1748 en de kaart 
Vandermaelen (1840). Intrigerend is de Ferrariskaart 
van Bellegembos opgemaakt in 1773. Bellegembos 
en Argendaalbos werden enkel op deze laatste als 
één bos opgetekend en de Argendaalhoeve werd er 
niet opgetekend. In de loop van eeuwen vormden 
zich hier uitgestrekte tapijten met wilde hyacint. 
Aan de hand van bovenstaande gegevens is er het 

JAN DESMET
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vermoeden dat er op deze plaats al zeer lang (meer 
dan 600 jaar) bos is geweest. Tijdens de eerste en 
tweede wereldoorlog werd het bos leeggeplunderd. 
Vanaf  1956 werd 16,5 ha verkaveld. Ondanks deze 
dramatische omzetting van bos naar woonpark 
(Lijsterpark) blijft dat gedeelte biologisch waardevol 
en deels habitatgebied. Er rest 15,33 ha biologisch 
zeer waardevol bos en habitatgebied (habitatkaart 
Natura 2000), waarvan 2 ha in eigendom van de 
stad Kortrijk. Hoogteverschillen van 20 tot 40 m op 
hoogstens 200 m afstand bepalen een opeenvolging 
van bos- en ondergroeitypes. Enkele bronnetjes 
monden uit in een moerasbosje van waaruit de 
Bosbeek ontspringt.

KENMERKEN VAN DE VEGETATIE
Het bomenbestand met uitzondering van het 
bronbosje behoort tot de eiken-haagbeuken 
associatie met wilde hyacint. De bijzonder 
waardevolle voorjaarsflora en een uitgebreide 
soortenlijst met oudbosplanten maakt het tot 
één van de belangrijkste bossen in zijn soort voor 
Vlaanderen. Het voorkomen van Bellegembos 
is vandaag echter niet het resultaat van een 
natuurlijk proces. Eeuwenlang werd ook hier 
een middelhoutbeheer toegepast. Het bos 
was onderverdeeld in houwen afgeboord door 
nu verdwenen greppels. In het moerasbosje 
werden rabatten opgeworpen die nu nog 
moeilijk te zien zijn. Rabatten in bossen werden 
als ontwateringsgreppels aangelegd en zijn in 
oude bossen zoals het Bellegembos historisch 
waardevol. Tot kort na de laatste oorlog, werd 
jaarlijks een partij hout (bache) openbaar verkocht. 
Na de oorlog werd wat naaldhout, waaronder 
twee Sequoia sempervirens aangeplant. Ook de 
introductie van tamme kastanje, Amerikaanse 
eik en grauwe abeel, een sterk gewilde boom in 
de middeleeuwen, wijst op een niet natuurlijke 
evolutie. In de ondergroei vinden we hulst, lijsterbes, 
kamperfoelie en veel opkomende zaailingen 
van gewone en Noorse esdoorn, Amerikaanse 
eik en tamme kastanje. We vinden er eveneens 
enkele oude hakhoutstoven van haagbeuk. Na 
de laatste openbare houtverkoop kort na de 
tweede wereldoorlog werd geen bosbeheer meer 
toegepast zodat we hier dus vooral hooghout, naast 
doorgeschoten hakhout (spaartelgen) waarnemen.
Bomen en struiken zijn vaak onderhevig geweest 
aan menselijk ingrijpen, voor de bosflora is dat in het 
verleden veel minder geweest. De kruidlaag kon zich 
eeuwenlang op een natuurlijke wijze ontwikkelen en 
kenmerkt zich door een uitbundige voorjaarsflora 
waarvan de wilde hyacint de kroon spant. 
Vooral aan de volledige N-O kant en aan de 
westelijke kant, waar het elzen-essen bronbos zich 
bevindt, is de kruidlaag sterk ontwikkeld. In het 
bronbos vinden we waterviolier, bittere veldkers 
en een prachtig tapijt van dotterbloemen. Hogerop 
gevlekte aronskelk, wilde hyacint, speenkruid, 
gele dovenetel, slanke sleutelbloem, grote vlekken 
kleine maagdenpalm, boszegge, veelbloemige 

salomonszegel en adelaarsvaren. We 
vinden hier zeldzaamheden als spekwortel, 
éénbes en aardbeiganzerik.

BESCHERMING
Bellegembos en Argendaalbos vallen 
onder het beschermd cultuurhistorisch 
landschap bij M.B. van 23.07.1981. 
en liggen grotendeels in VEN (Vlaams 
Ecologisch Netwerk) gebied. De 4 
boseigenaars waaronder de stad Kortrijk 
hebben een paar jaar geleden het initiatief  
genomen om een natuurbeheerplan 
voor Bellegem- en Argendaalbos bos 
op te maken. Het werd dit voorjaar 
goedgekeurd. Dit plan was noodzakelijk, 
enerzijds omdat het natuurbeheerplan 
voor het Argendaalbos afgelopen was waardoor 
besloten werd om meteen een natuurbeheerplan 
op te stellen voor de twee bossen. Anderzijds 
omdat er een wildgroei van paadjes door 
wandelaars en moutainbikers ontstaan was en de 
flora erg te lijden had door de overbetreding. De 
bosgroep IJzer & Leie begeleide het proces voor 
het opstellen van dit natuurbeheerplan. Voor beide 
bossen is het ambitieniveau beheertype 3: hoogste 
natuurkwaliteit. De criteria voor geïntegreerd 
natuurbeheer worden gegroepeerd in 3 thema’s: 
het bereiken van een verhoogde of  de hoogste 
natuurkwaliteit, het rekening houden met de sociale 
rol van het gebied en het op duurzame wijze 
omgaan met de levering van verschillende goederen 
en diensten.
Eén van de eerste beschermingsmaatregelen 
bestond er in om het bos te voorzien van een 
afsluiting en 3 vrije toegangspoortjes. Het fragiele 
bos is nu niet meer toegankelijk voor mountainbikes 
en nu nog enkel toegankelijk voor wandelaars via 
één groot wandeltraject. Ook de verbraming zal 
worden aangepakt. Zoals overal in Vlaanderen 
heeft het bos te lijden onder de stikstofdepositie 
waardoor o.a. bramen welig tieren en de oude 
aanwezige flora verdringen. 
Bellegembos wacht door dit nieuwe beheerplan 
voortaan een mooiere toekomst.

AFVALWATERLOZING
Een minpunt is de lozing van alle afvalwater van 
het naastliggend woonpark (Lijsterpark) in de 
Bosbeek. De stad Kortrijk onderzoekt of  een 
gedecentraliseerde biologische waterzuivering 
mogelijk is. Deze actie zou opgenomen worden in 
waterlandschap 2.0 – Van beek tot bodem. 
Maar dat verspreide bebouwing in het buitengebied 
een dure zaak is voor de gemeenschap, is ook hier 
weer duidelijk. Men schat dat de kostprijs voor zo’n 
zuivering een 2 miljoen euro zou kosten en dit om 
40 huizen te kunnen aansluiten. Dit is een kostprijs 
van zo’n €50.000/aangesloten huis, een bijzonder 
groot bedrag dat door de gemeenschap moet 
betaald worden.

B E L E I D  

↑ Bellegembos ondergroei  
van dotterbloem

© Jan Desmet



↓ Gidsen voor gidsen

© Claude Cottyn 
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 N AT U U R . KO E P E L

CLAUDE COTTYN

De eerste editie was dus een instapeditie onder 
begeleiding van Trees De Prest en Dirk Libbrecht. 
We trokken naar het landelijke Kooigem en de 
rode draad doorheen de wandeling was "het 
landschap". We tekenden present met een vijftiental 
geïnteresseerden en na een korte introductie over 
de geschiedenis van Kooigem, én gewapend met 
een kruiswoordraadsel die we doorheen de tocht 
invulden, trokken we de ochtendnevel in richting 
Geiteberg. Daar werden we getrakteerd op een 
portie geologie van de streek en een uitleg hoe 
deze heuvels tot stand kwamen. Bij het oriënteren 
en lezen van een topografische kaart werd het ons 
direct duidelijk dat kaartlezen zijn waarde heeft als 
men geen richtpunten heeft. De nevel zorgde voor 
enige moeilijkheidsgraad bij deze oefening. Gelukkig 
konden we dankzij deze aangeleerde vaardigheid 
de weg naar de Tontekapel vinden. Rond dit 
kapelletje werd ons een truukje aangeleerd hoe 
we mensen kunnen aanzetten om het landschap 

te "lezen" en hoe we hen nóg bewuster kunnen 
maken van de details in dit landschap. Die nevel 
bleef  maar hangen maar door onze kaartleestruc 
konden we moeiteloos verder oriënteren naar het 
GrandVal bos waar we ondergedompeld werden 
in de meanderende waterlopen (of  het gebrek 
aan meanderende waterlopen). Dat het laten 
meanderen van waterlopen zo zijn nut heeft is voor 
ons nu zo klaar als meanderend water. 
Buiten het feit dat we een heleboel waardevolle 
uitleg én methodische ideeën meekregen, was 
vooral ook het leren kennen van collega gidsen een 
meerwaarde van betekenis. Op naar de volgende 
editie op 9 juli in Ploegsteertbos waar we de unieke 
biotopen van dit oud bos onder de loep zullen 
nemen. 

Ik sluit graag af  met de wijze woorden van  
Benjamin Franklin:

GIDSEN LEREN
GIDSEN GIDSEN
Op zondag 27 maart werd de aftrap gegeven voor een nieuw concept binnen Natuur.koepel vzw: gidsen voor 
gidsen. Met de wetenschap in het achterhoofd dat men altijd kan bijleren is het de bedoeling om op regelmatige 
tijdstippen dergelijke bijeenkomsten te voorzien waarbij al dan niet doorwinterde gidsen "tips and tricks" meegeven 
aan gidsen die nog in het beginstadium vertoeven óf die nog niet zoveel ervaring hebben.

"Tell me and I forget,  
teach me  

and I may remember,  

involve me and I learn"

Ben je zelf natuurgids (met of zonder opleiding) en 
heb je goesting om jezelf  als gids verder te ontplooien? 
Dan is gidsen voor gidsen zeker iets voor jou! Geef  een 
seintje aan gidsenvoorgidsen@natuurkoepel.be en 
we nodigen je graag uit voor onze volgende uitstappen, 
workshops, wandelingen,… 
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Afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van het beheerteam Le Vivier heel wat werk verricht om het kleine 
reservaat te helpen ontwikkelen tot een biodivers moerasecosysteem. Zo werd in een zone waar voorheen een 
productiebos van populier aanwezig was, de resterende stompen van populier uitgefreesd door de terreinploeg 
van Natuurpunt. Takkenresten werden opgeruimd met vele helpende handen en de houtopslag van opnieuw 
uitschietende populieren werd aangepakt met de kniptang. Allemaal arbeidsintensief werk waaraan soms geen 
einde lijkt te komen. Maar als je het gebied nu gaat bezoeken zie je het prachtige resultaat van de noeste arbeid.

KRISTOF SCHELDEMAN

ELS PAUWELS

EEN WAALS PARELTJE MET 
EEN STERKE VLAAMSE KANT

Het voormalig productiebos is omgevormd tot een 
uitgestrekt rietmoeras van meerdere hectares groot, 
vol vitaal, nat staand waterriet. Heel wat zeldzame 
avifauna heeft het reservaat ook al ontdekt. Zo 
ondernam afgelopen jaar, sneller dan verwacht, 
een koppel bruine kiekendief  een broedpoging in 
een moeilijk toegankelijk deel van het rietmoeras 
en pleisterde een purperreiger gedurende enkele 
weken in Le Vivier. Een koppel boomvalk ondernam 
vorig jaar een broedpoging in het meer beboste deel 
van het reservaat. De zang van blauwborst, cetti’s 

zanger en rietzanger zijn vertrouwde geluiden die 
we elk voorjaar vanuit het riet en de wilgenbosjes 
horen. Dit voorjaar werd dit orkest van natuurgeluid 
voor het eerst versterkt door het mechanisch 
geratel van een zingende sprinkhaanzanger. 
Ook in de graslanden zien we een positieve evolutie 
met toename van echte koekoeksbloem in het deel 
dat voordien nog soortenarm was.
Het doet deugd om te zien dat ons uitgevoerd 
beheerwerk wel degelijk resultaten oplevert!    
Alvast bedankt aan alle vrijwilligers die reeds de 
handen uit de mouwen hebben gestoken tijdens de 
vorige beheerwerkdagen. Ook dit jaar werken we 
vol enthousiasme verder met het natuurbeheer in 
het reservaat. Iedereen is welkom (liefst voorzien 
van werkhandschoenen en laarzen).

Wil je ook je steentje bijdragen aan dit pareltje? 
Geef  onze vrijwilligers een duwtje in de rug door 
Le Vivier te steunen met een gift. Storten kan op 
het rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van 
Natuurpunt vzw met vermelding van het specifieke 
projectnummer 5590. Vanaf  40 euro krijg je een 
fiscaal attest toegestuurd. Bedankt voor jouw steun!

N AT U U R . KO E P E L  

Noteer alvast in je kalender deze 2 data en 
help mee dit waardevol gebied uit te bouwen.

Zaterdag 6 augustus 
zaterdag 1 oktober 2022 
telkens van 09u00 tot 12u00

Afspraakplaats: Escanaffles, Rue du Vivier 
ter plaatse aan Le Vivier, 7760 Escanaffles
Info bij Els Pauwels (0476/219239)

← ↓ Le Vivier

↓ Bruine Kiekendief Kluisbergen

© Tom en Lien
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E I G E N W I J S  

↑ Beiaardlinde

© Joke Libbrecht

TUSSEN HEILIGE BOONTJES 
EN BANDIETEN
Wanneer je deze Klimop in handen krijgt, ben ik met mijn menage al ‘bergop’ verhuisd. Maar voordat ik de verre 
tocht van Kuurne naar Lendelede aanvat, wil ik eerst op vooronderzoek uit: valt er daar wel wat groen te rapen? 
Laat mijn toekomstige overbuur nu net Kurt van Natuurpunt De Vlasbek zijn, die de plaatselijke trage wegen kent 
als zijn broekzak. We trekken op verkenning! JOKE LIBBRECHT

‘We gaan er al een paar moeten schrappen.’ 
Dat is het eerste wat ik hoor wanneer ik naar de 
wandelkaart ‘Lendelede à la carte’ vraag in het 
gemeentehuis. Heel vriendelijk onthaald, dat mag 
gezegd worden, maar het is een wat pijnlijk signaal. 
Later wordt me duidelijk dat die trage wegen bijna 
zo veranderlijk zijn als water: ze kunnen op korte 
tijd drie keer van plaats veranderen of  kunnen 
sneller verdwijnen dan ze gekomen zijn (net zoals 
kleine landschapselementen), afhankelijk van 
menselijke factoren. Het is een dubbel verhaal: 
verschillende paden worden bedreigd, maar er zijn 
ook vooruitzichten voor nieuwe doorsteekjes tussen 
‘de stikken’. Voor dit stukje is het me niet om de 
politiek achter het gemeentegroen te doen, wel om 
een eerste ervaring als nieuwbakken inwoner.
Ik verklap het alvast (dat bespaart u wat leeswerk): 
die eerste ervaring is positief. Doorheen de 
gemeente zijn er paadjes en natuurrijke straatjes 
in overvloed om te verkennen. Vaak worden die 
vergezeld van kapelletjes in verschillende soorten 
en maten. Liefhebbers verwijs ik graag naar de 
Bergkapel (ruim exemplaar, met Mariabeeld en knap 
vergezicht) of  naar de Sint-Antoniuskapel (kleiner 
optrekje, van de heilige die steun biedt aan de 
‘hopeloze gevallen’, weet Kurt me te vertellen). 

De meeste trage wegen in Lendelede zijn 
wandelpaadjes. Wij spelen eigenlijk vals, door de 
verkenning op onze stalen rossen te doen in plaats 
van met de benenwagen. Niet zonder risico: laveren 
op een streepje aarde tussen een benetelde berm 
en een beekje is niet één van mijn specialiteiten. 
Wiebelen, luisteren en rondkijken tegelijk is me 
wat te complex, dus stoppen we af  en toe om het 
landschap te bestuderen. Ik leer dat Lendelede 
zowaar een Westhoek én een Oosthoek heeft. 
Het Leie- en Mandeldal wordt er gescheiden door 
de hoger gelegen ‘rugge’. Op één van de hoogste 
punten van die rug, aan de mooie Beiaardlinde 
(Beiaardstraat), kan je tot aan de Kluisberg kijken. 
Machtig om te zien!

Mijn hartje voor geschiedenis leeft op wanneer Kurt 
vertelt dat niemand minder dan Lodewijk Baekelandt 
een Lendeledenaar is. De bekende achttiende-
eeuwse struikrover leefde in zijn kindertijd aan 
de westelijke ‘stinkputten’ (huidige Roterijstraat), 
totdat hij door zijn stiefvader werd weggestuurd. 
We rijden vlotjes door de eeuwen heen op een 
paar minuten tijd: enkele straten verder zijn we 
met Roland Garros in de Eerste Wereldoorlog 
aanbeland. De Franse piloot viel een militaire trein 

aan in de stationsbuurt. Wanneer we het over de 
Duitsers in WOI hebben, zien we in de verte plots 
een zeppelin traag overvliegen. Helemaal gerust 
zijn we er toch niet in, wanneer we ons tochtje 
oostwaarts afronden. We gaan nog even over de 
Rijksweg piepen in de Hulstemolenstraat. Daar 
zitten we terug in de 18e eeuw, bij de restanten van 
de Groeningebergmolen.

Historiek is er dus zeker te vinden in Lendelede, 
maar is het er ook groen genoeg? Kuurne heeft 
de Groene Long en het Heulebeekdomein, unieke 
groene stempels in de streek. Lendelede heeft 
het Patrijzenbos, dat zeker ook de moeite waard 
is. Onlangs werd er vlakbij het centrum ook een 
Wonderwoudje aangelegd door de leerlingen van 
de lagere school, een veelbelovend plekje dat er 
momenteel nog wat bruut bij ligt. Maar de charme 
van de gemeente ligt vooral in de open ruimte en in 
de vele verrassende hoekjes. Er ontbreekt enkel nog 
een goed café, langs die trage wegen. Voor wie nog 
een carrièreswitch zoekt: het is misschien een idee 
om in de kleine Westhoek een ‘herberghe’ te laten 
herleven.
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JOKE LIBBRECHT

De kans is groot dat we deze zomer weer één of  meerdere hittegolven aan ons been hebben. Zie jij er ook 
al tegenop om ‘s nachts in je warme slaapkamer te liggen smelten? Probeer het dan eens buiten! Hieronder 
zetten we de voordelen (en ja, ook enkele nadelen) op een rijtje, plus enkele tips voor een gezellige 
zomernacht. 

Slaap lekker! 

Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?

Je slaapt dieper, waardoor je uitgeruster 
wakker wordt, ook al slaap je minder uren 
dan in je eigen bed.

Je longetjes krijgen frisse lucht binnen in 
plaats van slaapkamerstof, huisstofmijtjes en 
ander leuks.

Als je het geluk hebt dat er weinig straat-
verlichting is rond je huis/tuin, kan je sterren 
kijken!

Je wordt op een natuurlijke manier wakker, 
door daglicht in plaats van door die 
bloedirritante wekker.

Misschien slaap je moeilijker in door allerlei geluiden (van 
verkeer tot
‘gezellige’ sprinkhanen).

Die frisse lucht kan wel héél erg fris worden, zelfs na 
warme dagen.

Een platte luchtmatras kan ervoor zorgen dat je ’s morgens 
gekraakt en gebroken uit je tent strompelt. Ouders 
herkennen dit gevoel vast vanop een festivalcamping

Dat daglicht is er ’s zomers wel héél erg vroeg!

Een tent. Wil je er helemaal voor gaan en 
onder de blote hemel slapen, dan heb je 
minstens een goed muggennet nodig!

Een stevige luchtmatras of een dik matje, 
zodat je niet alle afzonderlijke graspollen in je 
rug voelt porren

Een slaapzak of enkele dekens

Een zaklamp

Een mama / papa / zus / broer indien nodig 
(als die zin heeft in wat festivalgevoel)
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Om de redactie geen klachten te bezorgen, geef  ik je geen (neen, géén) tips over kampvuren en marshmallows 
roosteren. Daarvoor verwijs ik naar Paw Patrol (seizoen 2, aflevering 18). Wat kan je dan wel doen om extra 
van je nacht te genieten, of  als je niet in slaap raakt? 

Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?

Drie doe-dingenDrie doe-dingen

Verhalen verzinnen: 

iemand verzint een titel, de 
anderen vullen telkens aan 
met één of twee zinnen. 
De dapperen kunnen de 

griezeltoer op gaan!

Test je dierenkennis:

herken jij de nachtgeluiden van 
verschillende dieren? Je vindt een leuke 

podcast op de website van Onze Natuur. 
Ik moest vier keer luisteren, ahum. Jij doet 

het vast beter!  
www.onzenatuur.be/artikel/

nachtchallenge-3-leer-nachtgeluiden-
herkennen-met-onze-geluidenpodcast

Maak eens een oorwormslaapkamer: 

Heu? Welja, als je deze knapperd liever niet 
te dicht in de buurt wilt, heb je enkel een 

bloempotje, een stuk touw en wat hooi nodig. 
Check de instructies op de leuke Natuurpunt-

website voor nieuwsgierige Snuiters: 

www.natuurpunt.be/snuit/
hoe-maak-je/slaapkamer-

oorworm

Ben jij een ravotter, verstopper, takkenruiter of  

boomhutmuiter? Hou je van spelen, rollen, vallen of  

lekker liggen in het gras? 

Bij   zit je goed!  

Snuitster eens rond op  

www.natuurpunt.be/

snuit en ontdek heel wat 

leuke doe-activiteiten voor de 

zomer! 
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Met meer dan 200 uitgebreide monografieën van kruiden 
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Geneeskrachtige planten worden almaar meer gebruikt ter preventie van kwalen of om onze gezondheid 
te verbeteren. Wanneer we ze met kennis van zaken aanwenden, hun beperkingen kennen en de nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen, kunnen kruiden dan ook een volwaardige aanvulling zijn bij de 
reguliere gezondheidszorg.

In dit overzichtelijk naslagwerk stelt Dr. Geert Verhelst op een grondige manier de belangrijkste kruiden van 
de moderne fytotherapie voor. Hij belicht ondermeer inhoudsstoffen, werking, indicaties en verwerkingsvor-
men en zorgt er door het aanstippen van waarschuwingen, potentiële nevenwerkingen, contra-indicaties en 
interacties voor dat we op een veilige manier kruiden kunnen aanwenden. De informatie is zoveel mogelijk 
gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en is opgeluisterd met sprekende kleurenfoto’s. 

Dit praktisch handboek is speciaal aangeraden voor al wie op professionele basis met geneeskrachtige   
planten omgaat : artsen, apothekers, therapeuten, herboristen, natuurwinkeliers en producenten van voe-
dingssupplementen. Het zal ook de kruidenliefhebber, die zijn kennis wenst bij te schaven, zeker kunnen 
bekoren. 

ISBN nº: 9789080778467

GROOT HANDBOEK 
GENEESKRACHTIGE PLANTEN

     10e DRUK

Dr. Geert Verhelst

Opnieuw verkrijgbaar!

• Het Nederlandstalige standaardwerk voor fytotherapie, dat nu aan zijn 
 10de druk toe is

•	Met	een	grondige	inleiding	over	inhoudsstoffen,	werking	en	bereidingswijzen

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

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

• Met een zeer uitgebreid repertorium

• Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s

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

In de wetgeving staan een aantal regels die gerespecteerd moeten worden bij het planten van bomen en struiken 
om conflicten tussen aangelanden te vermijden. De bepalingen vinden we terug in verschillende wetteksten. Dikwijls 
lopen dergelijke conflicten uit op een eis tot rooien van de bomen, tot frustratie van de eigenaar. In dit artikel 
gaan we in op de plantafstanden uit het Veldwetboek uit 1886 en het nieuw aangevulde Burgerlijk Wetboek en 
behandelen we de regels uit  andere wetgeving die van toepassing kunnen zijn bij het planten van bomen. De 
conclusie: het aanplanten van bomen kent heel wat regels, maar bomen hebben (gelukkig) ook rechten!

BOMEN EN BUREN:  
WAT ZEGT DE WET?

↑ De kruin van een oude es uit 
de jaren zeventig overspant ook 
twee tuinhuisjes van de buren 
die pas na 2015 werden gezet. 
© Emmanuel Desmet

Bron: Bomen planten: wat zegt 

de wet? Ecopedia (https://www.

ecopedia.be/pagina/bomen-

planten-wat-zegt-de-wet)

BURGERLIJK WETBOEK: 
ALGEMENE AFSTANDSREGELS BIJ 
BOMEN PLANTEN
Tot 2019 vonden we de respecteren plantafstanden 
voor bomen en struiken terug in het Veldwetboek 
uit 1886. In 2019 werden deze overgenomen in 
het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen werden in 
september 2021 van kracht. 
In art. 3.133 lezen we: ”alle beplantingen moeten 
minimaal op de hierna bepaalde afstanden van de 
perceelsgrens staan: bomen die minstens 2 meter 
hoog zijn, 2 meter te rekenen vanaf  het midden van 
de voet van de boom. Andere bomen, struiken en 
hagen: op een halve meter. Uitzonderingen zijn: als 
partijen hierover een contract hebben gesloten (via 
overeenkomst of  notariële akte)”.

GEVOLGEN VAN HET NIET 
RESPECTEREN VAN DE 
AFSTANDSREGELS
Werden bomen, hagen, heesters en struiken op 
een kortere afstand geplant dan in de wet bepaald, 
dan kan de nabuur de snoeiing of  rooiing ervan 
eisen tenzij de rechter van oordeel is dat dit 
rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat 
oordeel rekening met alle omstandigheden van 
het geval, met inbegrip van het algemeen belang.  
Dit betekent dat dit eisen geen automatisch recht 
inhoudt.  Bijgevolg is het de (vrede)rechter die 
in deze kwesties een appreciatiebevoegdheid 
heeft. Hierbij zal die alle belangen van beide 
partijen inroepen en rekening houden met het 
algemeen belang. Dit is een belangrijke nuance. In 
de rechtszaak die de natuursector aangespannen 
heeft tegen de wijziging in het burgerlijk wetboek, 
waardoor ook bomen op het openbaar domein 
onderhevig worden aan de afstandsregels, werd dit 
door het Grondwettelijk Hof  ook beklemtoond. De 
afstandsregels blijven (voorlopig) dus gelden, maar 
het is steeds aan de rechter om bij een aanvraag 
tot rooien of  snoeien van takken of  wortels een 
afweging te maken tussen de noodzaak voor de 
aanvrager en het algemeen belang. 

En daarbij benadrukte het Grondwettelijk Hof  
dat straatbomen ook effectief  bijdragen aan het 
algemeen belang omdat één van de functies van 
het openbaar domein is om groen en leefbaar te 
zijn. Het Hof  stelt dat de nieuwe bepalingen enkel 
kunnen worden toegepast op “de beplantingen 
die zich bevinden op een openbaar domeingoed, 
voor zover zulks de openbare bestemming van 
dat goed niet in de weg staat”. Daarbij stelt het 
Hof  dat “de aanwezigheid van beplantingen in 
veel gevallen essentieel is voor de verwezenlijking 
van de openbare bestemming van een openbaar 
domeingoed”, waarbij het Hof  zegt dat straatbomen 
een wezenlijk onderdeel uitmaken van het leefmilieu, 
de landinrichting en de ruimtelijke ordening.

Bovendien betekent de uitspraak van de 
(vrede)rechter nog niet dat men automatisch 
een vergunning heeft om de boom te mogen 
kappen. Die vergunningen/ontheffingen/afwijkingen 
moeten indien nodig ook aangevraagd en bekomen 
worden vooraleer bomen gekapt kunnen worden. 

Belangrijke uitzondering: de 30-jarige verjaring. Dit 
is een nieuwe bepaling sinds de verschuiving naar 
het burgerlijk wetboek.  Als de beplanting al meer 
dan 30 jaar op dezelfde plaats staat maar op minder 
dan 2 meter van de perceelsgrens staat, kan men 
niet meer verplicht worden om deze te verwijderen 
als buren erom vragen.

Met dank aan BOS+
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 B E L E I D

TE PAS OF TE ONPAS?
De Vlaamse regering maakte de voorbije weken roerige tijden door: dit “Pas(t)” niet was meermaals te horen in de 
wandelgangen. Volgens Wikipedia betekent “PAS” nog niet lang. De argeloze voorbijganger zou dus besluiten dat 
onze toppolitici op een nieuw dossier waren gebotst – het spreekwoordelijke lijk was uit de kast gevallen…? Niet 
dus.

↓ Je ziet dat brandnetels, 
bramenstruiken en bepaalde 
grassen veel meer voorkomen 
dan vroeger. Die planten groe-
ien sneller door de toegenomen 
stikstof in de bodem en verdrin-
gen zo andere plantensoorten
© Anne Braet

PAS betekent Programmatische Aanpak Stikstof. 
In mensentaal: wat doen we in Vlaanderen aan het 
stikstofprobleem? 

We weten al decennia dat we een serieus probleem 
hebben met vervuiling door stikstof  onder 
verschillende gedaanten en vanuit verschillende 
bronnen. Verkeer, industrie en ook landbouw 
tekenen voor de uitstoot van stikstofoxiden die de 
luchtkwaliteit verslechten (bijdrage aan fijn stof ) 
en ernstige gezondheidsproblemen geven. Het 
transport via de lucht gaat over grote afstand naar 
het buitenland, maar we krijgen evenveel terug. Deze 
uitstoot gaat geleidelijk naar beneden sinds jaren 
vooral door technische evoluties die de uitstoot 
verminderen.

Een tweede probleem is de uitstoot van stikstof  
onder vorm van ammoniak (NH3). Dit komt quasi 
totaal vanuit de intensieve veeteelt en vermindert al 
10 jaar niet. De effecten zijn meer lokaal en geven 
eutrofiëring (voedselaanrijking) en verzuring van de 
omliggende natuur maar ook vorming van fijn stof  
met gezondheidsproblemen voor de bevolking tot 
gevolg. 

Het resultaat is desastreus: de natuurgebieden 
en onze bomen in Vlaanderen gaan eraan kapot, 
anders kan het niet beschreven worden. Vooral een 
aanpak van de intensieve veeteelt die compleet uit 
zijn limieten is gegroeid is al vele jaren dringend, 
maar werd systematisch uitgesteld door onwil van 
de toenmalige minister Joke Schauvliege en de 
lobbywerking van de Boerenbond.

ER KOMT EEN PAS
Na jaren uitstel wil de huidige Vlaamse regering er 
toch aan beginnen en minister Demir is duidelijk 
gemotiveerd. Voor het eerst wordt aan de 
landbouwsector onder meer een vrij beperkte 
vermindering van aantal dieren opgelegd. Ingrijpender 
is dat een klein aantal (rode) bedrijven, die echte 
piekvervuilers zijn in de buurt van Europees 
beschermde natuurgebieden, moeten stoppen 
wegens een onoplosbare impact op de natuur. 
Weliswaar is daarvoor een financiële compensatie 
voorzien. 

We zijn vanuit de natuursector niet ongevoelig voor 
de reacties uit de landbouw, al gaat het natuurlijk om 
een aangekondigde storm sinds jaren. Het industrieel 
landbouwmodel dat quasi volledig steunt op export 

en alleen kan standhouden door groei en uitbreiding 
ten koste van grote milieuschade is niet vol te 
houden, temeer daar veel boeren hier nauwelijks een 
ernstig inkomen uit halen.

EN KOMT HET 
STIKSTOFPROBLEEM NU GOED 
MET DIE PAS? 
Dat is weer een ander paar mouwen. Want ook 
vanuit de natuur- en milieusector zijn er bedenkingen: 
Zo wordt er vooral gerekend op technische 
oplossingen, onder meer bouw van nieuwe 
“emissiearme” stallen om de uitstoot te verminderen. 
Dit vraagt echter zware investeringen. Wie deze 
niet aan kan, moet zijn aantal dieren minderen. Dit 
kan een aantal perverse effecten hebben: o.a. bouw 
van nog meer grote stallen die onze landschappen 
verder industrialiseren, want er is immers geen 
beleid voor afbraak van bestaande oudere stallen 
aan gekoppeld. De aanpak bevoordeelt daarbij de 
grote spelers en dreigt kleinere boeren met minder 
financiële middelen weg te concurreren. En tenslotte 
is er grote onzekerheid over de beoogde resultaten, 
want bepaalde emissiebeperkende technologie van 
die stallen bleek in het verleden vaak uitgezet omwille 
van energiekosten. Controle is dan ook een sluitstuk, 
maar wordt voor een deel afgeschoven naar de 
gemeenten die daar de kennis, noch de mankracht 
niet voor hebben en zo dreigt dit een lege doos te 
worden. We zien dit ook bij andere regelgeving voor 
de landbouw die onvoldoende gerespecteerd wordt, 
zoals de verplichte afstand van waterlopen voor 
bemesten en gebruik van pesticiden. 
Er wordt te weinig ingezet op de problematiek 
van het wegverkeer dat nog steeds toeneemt met 
bijhorende uitstoot. Evidente maatregelen zoals 
rekeningrijden worden nog steeds niet ingevoerd 
ondanks bewezen snelle verbetering van de 
luchtkwaliteit. 
Nog een zwak punt voor onze provincie: de PAS 
wetgeving focust sterk op Europees beschermde 
natuur (“Habitatgebieden”). West-Vlaanderen 
heeft die veel minder en dreigt daardoor nog 
meer een concentratiegebied te worden van 
intensieve veeteelt. Men hoopt om tegen 2045 het 
stikstofprobleem op te lossen wat veel later is dan 
wat de Europese wetgeving oplegt.

Conclusie: de voorgestelde PAS wetgeving is 
een pas in de goeie richting, maar de weg te 
gaan is nog lang.
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Educatief Natuurbeheer

 © Simon Delmeire

Blij nieuws bij Natuurpunt! ENB West-Vlaanderen is geboren! Ik hoor jullie nu al denken: “ENB West-Vlaanderen, 
wat is dat voor beest?” Wel, ENB staat voor Educatief Natuurbeheer en is al meer dan 20 jaar een groot succes in 
Limburg en Vlaams-Brabant. De naam zegt het zelf, we leren kinderen van het vijfde en zesde het “hoe”, en vooral 
het “waarom”, van natuurbeheer.

EDUCATIEF NATUURBEHEER 
IN WEST-VLAANDEREN

Aan de hand van een toffe interactieve PREZI of  
een natuurbeheerspel op school geven we in een 
halve dag wat theorie mee. We prikkelen hun 
verlangen om aan natuurbeheer te doen, om zelf  
de handen uit de mouwen te steken. Daar blijft het 
gelukkig niet bij. Later op het jaar trekken we naar 
een natuurgebied, bij voorkeur dicht bij de school, 
om aan ECHT natuurbeheer te doen. Geen flauwe 
bezigheidstherapie, maar echt nuttig werk. Uiteraard 
op kinderniveau, we steken ze geen kettingzaag of  
bosmaaier in de hand.
Horen we de roep van de tjiftjaf, de cetti’s zanger 
of  de nachtegaal? Dan is de lente in het land! Het 
startschot voor ons om met de kinderen op pad 
te gaan. We gaan kijken naar het resultaat van hun 
harde werk, doen een kleine wandeling, vangen 
vlindertjes, doen een wateronderzoekjes, … 
Kortom een echte natuurbelevingsdag.

Wij kunnen dit natuurlijk niet helemaal 
alleen en hebben dus ook jullie hulp nodig!

� Weten jullie ergens een natuurdomein zijn  
 waar er gewerkt zou kunnen worden met 
 kinderen? Laat het ons zeker weten!
� Wie zin heeft om de activiteiten  
 (werkdag en natuurbelevingsdag) te  
 helpen begeleiden samen met ons,  
 laat het ons zeker weten! 
� Ben je leerkracht of  betrokken bij een  
 lagere school en heb je interesse?  
 Laat dan zeker iets weten!

Bij verdere vragen, opmerkingen, enthousiasme, …  
neem gerust contact op. Het ENB team staat altijd paraat!

Mail of  bel maar! 
Simon.delmeire@natuurpunt.be  
0492726264

www.facebook.com/EducatiefNatuurbeheerWestVlaanderen
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De winnaar van deze editie werd het Deerlijkse 
bedrijf  Tor Royal van Lies Hackelbracht, dat insecten 
kweekt, verkoopt en promoot.

ze vormen een bron van eiwitten met een veel 
kleinere ecologische voetafdruk in vergelijking met 
vlees: 

�  Het vraagt minder ruimte om te kweken,  
 ze worden gekweekt in boven elkaar  
 gestapelde bakken
�  Ze kunnen leven van reststromen uit de  
 landbouw
�  Ze zijn veel efficiënter: 10 kg voer levert  
 9 kg insecten op, tegenover maar 1 kg rundvlees.
  Er is ook amper water nodig, die halen ze uit hun 
 voeding.
�  Ze veroorzaken minder mest, ammoniak, stikstof  
 en methaan

Tor Royal kweekt zelf  meelwormen, die rechtstreeks 
bij de boerderij te bestellen zijn: vers, geblancheerd, 
diepvries of  geroosterd. Daarnaast is er een 
uitgebreid assortiment aan smakelijke insecten-
producten verkrijgbaar, zowel van eigen makelij als 
van collega-kwekers. Maar ook voor allerhande 
insectenworkshops kan je hier terecht. 

Insecten eten is iets waar hier veel mensen moeten 
aan wennen, maar in 80% van de landen in de wereld 
worden zo’n 4000 verschillende soorten insecten 
gegeten. Insecten zijn smaakvol, bevatten meer 
eiwitten, vitamines, mineralen, gezonde vetten en 
vezels. Meelworm smaakt een beetje naar noten en 
kan in de keuken ook zo gebruikt worden. Op de 
lentereceptie konden de leden van Natuur.koepel 
uiteraard ook de producten van Lies proeven. 

Insecten kweken is een innovatieve landbouwtak die 
heel wat potentieel heeft voor de toekomst. Lies 
noemt zichzelf  dan ook heel bewust boerin, al gaan 
haar activiteiten zoveel ruimer dan het kweken zelf. 
Mochten we wat minder varkens zouden kweken 
in West-Vlaanderen, maar meer meelwormen (of  
andere insecten), onze luchtkwaliteit en biodiversiteit 
zou er sterk op kunnen vooruitgaan. Daarom is Lies 
Hackelbracht een verdiende winnaar. 

INSECTENBOERDERIJ  
TOR ROYAL WINT DE  
KLIMOP.AWARD 2022
Op zaterdag 30 april werd voor de 14e keer de Klimop.Award uitgereikt. Dit initiatief van Natuur.koepel wil elk 
jaar een bedrijf, organisatie, project,… in de picture zetten die een vooruitstrevende rol speelt op vlak van natuur 
en/of milieu in de regio en zo de ‘achterblijvers’ inspireren. 

MAARTEN TAVERNIER

Het grote voordeel 
van insecten eten is de 
duurzaamheid 

↑ Tor Royal op lokaalmarkt 
Roeselare
© Lies Hackelbracht

↗ Uitreiking klimopaward
© Anne Braet



Hoe ze daartoe gekomen is, kan ze best zelf 
vertellen: 

“Ik had eigenlijk al van kinds af  aan interesse voor 
natuur, beestjes, aarde en groen. Toen ik klein 
was, kweekte ik al escargots. Ik groeide op in een 
nest van zelfstandigen en wilde dat ook worden, 
maar dan liefst als boerin. Aangezien er geen 
familiebanden waren met landbouwers, waren er 
ook geen gebouwen of  gronden ter beschikking om 
aan (traditionele) landbouw te doen, een moeilijke 
uitgangssituatie. 

Toen kwam ik op het eenvoudige idee ‘als 80% 
van de wereld al insecten eet, waarom wij dan 
niet?’. Ik ben in 2016 met Tor Royal gestart, na 
het behalen van mijn landbouwattest A en B. 
In 2015 werden in België 10 soorten insecten 
goedgekeurd voor menselijke consumptie, later 
kwam dat ook in orde als veevoer voor kippen en 
varkens en voor aquacultuur. En sinds vorig jaar is 
de menselijke consumptie ook Europees erkend. 
De eerste jaren moest ik vooral investeren in 
kennis en kunde, ik participeerde in verschillende 
projecten met onderzoekscentra en universiteiten. 
Inkomsten werden gehaald in de business-te-
consumer markt: via workshops, evenementen en 
rechtstreekse verkoop voor menselijke consumptie. 
In het begin deed ik ook alles zelf  (kweek, oogst, 
verwerking, verpakking,, bewaring, vermarkten, 
productontwikkeling,…), maar ondertussen wordt 
er samengewerkt met tal van partners om taken te 
delegeren. 

Gezien er in België momenteel nog maar een 
handvol kwekers zijn, is er van concurrentie nog niet 
echt sprake. 

De volgende fase waar ik nu aan werk, is die 
van de opschaling, industrialisering én het 
veroveren van een business-to-business markt, 
voornamelijk in de diervoeding. Tor Royal zal in 
die fase niet meer alles zelf  kweken, maar ook 
andere landbouwers de producten en diensten 
leveren om bij hen te produceren. Leegstaande 
gebouwen en landbouwers die op zoek zijn naar 
een nevenactiviteit vormen opportuniteiten, en 
met mijn kant-en-klaar concept kan ik zorgen 
voor een gemakkelijke start. Op die manier kan er 
voldoende volume geproduceerd worden en kunnen 
machines ontwikkeld worden voor de automatisatie 
van een deel van het proces. Tor Royal moet dan 
het kwaliteitslabel worden en evolueren naar een 
bedrijf  dat dienst doet als aan- en verkoopcentrale, 
en zorgt voor de organisatie en coördinatie van 
kweek, verwerking, productontwikkeling, verkoop 
en marketing.”

Jullie merken: we gaan nog van Lies en Tor Royal 
horen in de toekomst. 

De Klimop.award bestond dit jaar uit een keramiek 
schaal van Kleinood uit Tiegem. Bert De Doncker 
produceert handgemaakte gebruikskeramiek en 
verwerkt bijenproducten afkomstig uit de natuurlijke 
imkerij. Voor Tor Royal verwerkte hij insectenfiguren 
als versiering in een dienschaal die Lies kan 
gebruiken bij haar workshops. 

handgemaakte keramiek 
natuurlijk en verfijnd 

www.kleinood.be
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↖ Lies aan het werk in de 
insectenboerderij

↑ meelwormen in bakkenrek
© Lies Hackelbracht

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



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

BLOMMETJES  

CLAUDINE DECOCKER
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In mijn vroegste herinnering ben ik een peuter op 
een stoep in de zon. Ik speel met graankorreltjes. 
Ze boeien me mateloos. Glad en hard zijn ze. Als ik 
ze probeer vast te pakken, vast te houden, rollen ze 
tussen mijn vingers door. We zijn begin jaren zestig. 
De tuin van ons huurhuis grenst aan weilanden en 
akkers. Hij is niet groot. Voorbij de tuindraad ligt de 
wereld, weids, zo ver ik kan kijken.

Niet veel later zal ik aan de hand van mijn vader 
langs de bermen huppelen. Stilstaan bij wiegende 
bloemhoofdjes in rood, geel en blauw. ‘Scone 
blommekes’, zal mijn vader zeggen. Ik zal ze plukken 
en aan mijn moeder geven zodra we thuis zijn.

‘Blommetjes’ is een buitengewoon prentenboek 
waarmee de auteur zonder woorden je hart beroert. 
De Canadese dichter JonArno Lawson bedacht het 
verhaal,

Sydney Smith maakte de tekeningen. Daar zijn de 
blommekes weer, denk ik terwijl ik het boek opensla. 
Het kind in het rode jasje, dat ben ik. Maar deze keer 
lopen een vader en zijn dochtertje dwars door een 
zwart-witte stad. Het is er razend druk. En toch ziet 
het kind overal blommetjes, in alle kleuren, op de 
meest verloren plekken. De vader heeft haast, praat 
tegen zijn gsm terwijl het meisje bloemen plukt. Smith 
geeft haar wangen een roze blos. Dan, op een pad 
door het park, knielt ze bij een dood vogeltje neer, 
en laat er een bosje blommetjes achter. De twee 
wandelen verder. Het meisje plukt bloemen en geeft 
ze even later weer weg aan een slapende man op 
een bank, stopt ze in de halsband van een hond. En 
ondertussen wordt de zwart-witte wereld in de stad 
met elke bladzijde kleurrijker. En mooier. Thuis delen 
ook haar mama en kleine broertjes in de bloemen. En 
daar gaat het meisje alweer op pad, met open ogen.

EEN FIJN PRENTENBOEK OVER HOE KINDEREN 
UIT ZICHZELF DE NATUUR IN KLEINE DINGEN 
BELEVEN JONARNO LAWSON EN SYDNEY SMITH
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B LO M M E K E S  

In deze nieuwe rubriek staan we stil bij planten die we onderweg langs huizen en straten tegenkomen. Soms 
trekken hun kleuren onze blik naar zich toe, heel vaak zijn ze een onopvallend detail in een veel te vol decor. 
Voorbij, nog voor we ze konden benoemen.

ROBERTSKRUID

↓ Robertskruid
© Claudine Decocker

Het oogt een tenger plantje, robertskruid, maar 
ongemerkt fleurt het de donkerste en lelijkste gaten 
op met fijn varenachtig blad en breekbare stengeltjes 
in alle tinten van groen naar vurig rood, zacht 
behaard en allang mooi ook zonder de kleine roze 
geaderde bloemetjes. Onmiskenbaar Geranium, 
onvermoeibaar wild. 

Het plantje bloeit van mei tot laat in de herfst, groeit 
op straat, floreert tussen puin, maar ook in de tuin 
weeft het zich luchtig tussen andere planten door. 
Wilde bijen en zweefvliegen met een lange tong zijn 
er dol op.

GERANIUM ROBERTIANUM 
Het Griekse ‘geranos’ betekent kraanvogel, naar 
de snavelvormige vrucht lijkend op de bek van 
een kraanvogel – eigenlijk ooievaar gezien de 
Nederlandse familienaam ‘ooievaarsbek’. Het 
robert-gedeelte van de naam kent vele verklaringen, 
waarvan niet één met zekerheid de juiste is. Het zou 
een ode aan de heilige Robert de Molesme kunnen 

zijn. Deze Robert, of  Ruprecht, is de stichter van 
de Cisterciënzerorde in de elfde eeuw en abt van 
Citeaux. Hij roemde het robertskruid in die tijd 
al om zijn geneekrachtige werking. Maar de plant 
heette vroeger ook Herba rubea of  Herba ruberta, 
naar het Latijn ‘ruber’ voor rood, rood kruid dus.

VERSPREIDING
Hoe frêle ook – je plukt het zó weg als het te veel 
wordt – het robertskruid komt altijd terug. De 
vrucht groeit uit tot een lange snavel met centrale 
spil, verlengd met de stijl en de stempels. Eens rijp 
en droog scheurt deze ooievaarsbek met zo’n kracht 
open dat de zaden in alle richtingen tot wel zes 
meter ver worden geslingerd. En aangezien de plant 
niet kieskeurig is wat bodem en licht betreft, kan ze 
overal kiemen. 
Hoe hartverwarmend dat 
kan zijn, dichtte William 
Wordsworth – die van de 
daffodils of  narcissen –
in de negentiende eeuw:

‘Poor Robin yet is 
flowerless; but how gay 

With his red stalks on 
this sunny day.’

Geneeskracht

In diezelfde eeuw kende ook de Duitse abdis en 
herboriste Hildegard von Bingen het robertskruid. 

Ze gebruikte het bij neus-, keel- en oogziekten, 
huidaandoeningen, en als stelpend 'bloedkruid’ 

bij allerlei vreselijke verwondingen. Het zou ook 
desinfecterend werken en pijn verzachten. Als je 

het robertskruid aanraakt, of kneust, komt er een 
krachtige kruidige geur vrij. Sommige mensen houden 
er niet van, maar belangrijker nog: muggen haten het. 

Zo wordt verteld.



DIRK LIBBRECHT
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HET NATUUR-
BELEVINGSMOMENT VAN 
2042 
Naar aanleiding van de 20-jarige feesteditie van de West-Vlaamse natuurstudiedag, organiseerde de stuurgroep 
van deze studiedag een schrijfwedstrijd. De opdracht was om een tekst te schrijven van maximaal 2 pagina’s 
met als onderwerp “Hét natuurbelevingsmoment van 2042”, en dus om eens 20 jaar vooruit te kijken. Voor de 
beoordeling werd een ad hoc jury aangesteld die bestond uit 5 personen: Ellen Decaestecker (KUL-KULAK), Jan 
Lievens (KULAK), Robbe Cool (Student UGent, JNM), Yves De Bosscher (Leiedichter) en voorzitter Hans Van Dyck 
(UCLouvain). De jury beoordeelde de inzendingen zonder de naam van de auteur te kennen. We kunnen met 
trots zeggen dat de top 3 van deze schrijfwedstrijd auteurs zijn van Klimop. In de komende nummers van Klimop 
kunnen jullie zelf even meegevoerd worden naar het jaar 2042…

De Haan! Met een zucht startte de kusttram op 
magneetkussens richting Knokke La Zoute. Wij 
waren klaar voor een namiddagje vogels kijken in 
de kustvlakte. De tram – eerder een kogelronde 
bolide – vloog naar de einder en verdween in een 
helblauw puntje. Je zag hem al remmen om de halte 
te Wenduine niet te missen. Sedert 10 jaar reed 
deze innovatie in eigen bedding, parallel met een 
neergeschaalde Koninklijke Baan, landinwaarts van 
duinen en bebouwing. De vrijgekomen ruimte werd 
resoluut ingenomen door een massieve, aangelegde 
duinengordel, waarin verstuivingsprocessen vrij spel 
hadden. Zeewaarts ontvouwde zich een enorme 
strandvlakte, door stromingen en getijden ontstaan 
uit gedumpt zand vóór de kustlijn. Slechts één doel 
van dit alles: het counteren van de steeds maar 
stijgende zeespiegel. Door de grote afstand tot 
de waterlijn, was de verkoelende zeebries uit de 
bebouwde kernen verdwenen.
De poldervlakte, die zich voor ons uitstrekte, 
vertoonde een warrig patroon van 
zoutwaterlagunes. Deze waren afgeboord met 
onregelmatige rietkragen; bleekgroene en bruine 
lijnen, afwisselend met akkers in gebroken wit op 
de kreekruggen. Het hele landschap trilde in de zon. 
We noteren een hete julidag met een warme bries 
uit het zuidwesten. Peinzend keek ik richting zee, 
niet dat die te zien was. Daarvoor was de strand- en 
duingordel net iets te uitgestrekt.
“Hey! Dromer!” Ik schrok wakker. Helena duwde 
haar voorwiel tegen het mijne. Ze lachte. Uitbundige 
lach onder helblauwe ogen in een gezicht vol 
sproeten onder een wilde bos golvende, rode haren. 
Ze droeg een hagelwitte T-shirt boven een jeans. 
Helena was mijn vaste vogelkijkpartner. Een vat 
vol kennis als het op vogelkenmerken én -geluiden 
aankwam. Niet bij te benen. Je ego glimlachte ze – 
na de zoveelste determinatie – niets vermoedend 
aan flarden, want jij had natuurlijk voor de zoveelste 

keer nog niets gehoord of  gezien. Haviksoog… 
Heimelijk wenste ik soms dat ze niet alleen mijn 
vogelpartner was.
Vogelgids? Check! Picknick? Check! 100% batterij op 
de mobiele telefoon? Camera? Check!
Op weg dus, richting Kanaal Brugge-Oostende en 
Meetkerkse moeren, die laatste een wetland die 
zijn gelijke niet kent. Niet dat we onderweg iets 
te kort kwamen. De rietkragen en plasjes zaten 
vol leven: een batterij eendensoorten, grote en 
kleine zilverreigers, een eenzame jagende bruine 
kiekendief, maar ook een rijk assortiment libellen 
en dagvlinders. Tegen de zeespiegelstijging begon 
het gebied toch echt wel zijn strijd te verliezen. 
Om beurten namen we de kop en dat gaf  een 
tempovoordeel in de nooit aflatende strijd tussen 
vogelkijkers: eerst ontdekken én op naam brengen! 
Nu en dan lasten we een stop in om in een 
langzame cirkel de volledige horizon te scannen. 
Naarmate we Meetkerke naderden nam het 
bekende stadssilhouet van Brugge steeds vastere 
vormen aan. Twee woudaapjes vlogen fladderend 
op met hun opvallende bleke vleugelvlekken. Nice! 
Onregelmatige soort in dit gebied. Daar kan een 
mens al eens mee thuiskomen.
We waren aan een lommerrijk bosje gekomen. Ik 
stak een sandwich tussen mijn tanden en keek nog 
eens rond langs de rietzoom van een vrij grote, 
ondiepe plas. Niets bijzonders. Juveniele blauwe 
reiger, een paar meerkoeten, krakeend.. We 
zochten vlug de schaduw op voor onze picknick. 
Een winterkoning vloog vol protest uit de bedekking 
toen we zijn territorium binnendrongen. Dat 
blauwe reigerjong? Was die niet ietwat klein en wat 
donkerder? Helena zag mijn frons. Samen liepen we 
weer de weg op keken nog eens naar het beest. Van 
gestalte een kleine zilverreiger waarvan het zilver 
zwaar geoxideerd was, maar met een iets forsere, 
bleke bek en witte keel. Mama mia, zeg dat het geen 
waar is. Ik keek naar Helena die strak door haar 
kijker tuurde. Ik zag dat ze hetzelfde dacht. Lichte 
blos op haar wangen en versnelde ademhaling. God, 
wat was ze mooi. Maar nu?
Bingo! Westelijke rifreiger! Rechtstreekse import 
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vanuit de wilde West-Afrikaanse kusten. Nog 
nooit gezien in België, toch niet dat de gestelde 
lichamen het geloofd hadden. YES! Wéwéwe punt 
hébbes punt bé é! Hartslag naar oneindig. We 
wisselden een snelle blik. Instinctief  hurkten we uit 
het beest zijn zicht en waggelden in kleine pasjes 
de weg over. We kropen onder de draad van het 
afgesloten gebiedje waar ie zat en slopen door wat 
ruige en losse molshopen naar een opgeschoten 
graskant. Daar verzeilden we prompt in een toefje 
verse brandnetels. Tanden op elkaar in een grijns, 
uitzweten en aub géén kik. Nog wat op onze 
armen wrijvend keken we over de rand. Helena lag 
vlakbij… Ja hij was er nog, in jachtmodus zoals alleen 
reigers dat kunnen. Voetje voor voetje in ondiep 
water met zijn bek dicht bij het wateroppervlak. 
Grijzige poten, dat was èm! Schitterend beest. 
Helena – haar haar rook naar appels merkte 
ik nu - nam het beest op de korrel met haar 
ultrazoomcamera. Dankzij het tropische middaglicht, 
een oneindig kleine sluitertijd voor de eeuwigheid. 
Dít was de kers op onze taart. Du jamais vu!

Plots een gloeiende, scherpe prik op de 
binnenkant van mijn dij. Nog één. Een tsunami van 
onbeschrijfelijke pijn spreidde zich uit over dij en 
achterzijde. Ik keek naar beneden en zag meteen 
de bedrijvige rosse puntjes heen en weer bewegen. 
Mieren! Die molshopen waren mierennesten!! Wild 
rond mij heen slaand sprong ik luid vloekend recht, 
knoopte vliegensvlug riem en broek los en begon 
die bruine krengen van mijn onderlijf  weg te vegen. 
Nog net zag ik twee, jawel, twee westelijke rifreigers 
in paniek hun biezen pakken, samen met nog wat 

ander fraais. Ook dat nog natuurlijk. Helena stopte 
haar beginnend protest en richtte vliegensvlug haar 
kijker naar de twee weg wiekende reigersilhouetten. 
Mezelf  afkloppend keek ik ook nog eens, de helse 
pijn verbijtend. Daar stond ik dan, broek en ego op 
mijn enkels en mijn vogelmaatje in een beginnende 
slappe lach. Tot overmaat van ramp passeerde een 
oudere fietsende man. Hij keek verbouwereerd naar 
mij, daarna Helena, trok het verkeerde besluit en 
vervolgde luid lachend zijn weg, vermanende vinger 
hoog in de lucht. Die was blijkbaar ook nog jong 
geweest.

Ach, wat kon het ons uiteindelijk schelen. Vanaf  hier 
konden alle dagen al lang niet meer stuk. Grapjes 
makend en uiterst welgezind reden we Brugge 
binnen, waar we de rest van de namiddag op een 
terras doorbrachten met het bekijken van Helena’s 
foto’s. Vanaf  nu stonden we tussen de groten der 
aarde, geen lievemoederen meer aan.

Later op de trein richting Gent, dommelde ik weg, 
op de vlucht voor nog meer emotie. Ik zwierf  
door een ver continent. Ik zag een langgerekte 
mangrovekustlijn waarin een lawaaierige kolonie 
westelijke rifreigers aan het nesten was, naast 
een warme oceaan vol rode-oranje golven, met 
schuimkoppen die geurden naar wilde appel.

“Wakker worden!”, rukte Helena me uit 
dromenland. Gent-Sint-Pieters nu, back to reality.

↑ Westelijke rifreiger  
(Egretta gularis) witte vorm 
© Frans Vandewalle 
(bron: https://www.flickr.com/
photos/snarfel/6859215882)
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EEN IDEALISTE MET  
EEN BUSINESSPLAN
KATHLEEN HEYRMAN studeerde af  als 
industrieel ingenieur en werkte 10 jaar in dat vak. Na 
een opmerkelijke carrièreswitch noemt ze zichzelf  
nu ‘bloemenboerin’. Bloemen kweken was vroeger 
haar hobby, nu is het haar inkomen. Ze vertelt het in 
geuren en kleuren:

“Op mijn 35ste ben ik biologische landbouw  
(2,5 j.) beginnen studeren in combinatie met stage 
en dit ook nog tegelijkertijd met de opstart van dit 
Community Supported Agricultural project, CSA 
dus. Dit betekent dat we mensen samenbrengen, 
kennis uitwisselen met collega bio-boeren, in dienst 
staan van de deelnemers en op een eerlijke manier 
een inkomen verwerven.
Een landbouwer uit de buurt gaf  me de kans te 
starten op een halve hectare die hij niet meer in 
gebruik nam. Hij is heel enthousiast over wat er 
nu met deze aarde gebeurt: ‘eindelijk een jong 
iemand die nog in de aarde wil werken!’ Hij komt 
veel naar de bloemen kijken met zijn vrouw. Ik 
mocht meebeslissen over de laatste teelt en we 
kozen voor tarwe omdat dit de bodemstructuur ten 

goede komt. Het is zandleemgrond, maar wel klei 
bovenaan de helling. Qua vochtgehalte in de bodem 
zit ik goed.”

BEESTJES… BEESTJES…
“Ik voel mij gezegend met deze grond, gelegen naast 
het Stadsgroen Marionetten en op wandelafstand 
van de Libel. Die natuurlijke omgeving is een troef  
voor dit biologisch project. Ik kweek ook inheemse 
bloemensoorten die op het moment van hun bloei 
nuttige insecten aantrekken waarbij hun larven 
zich voeden met bladluizen of  plagen te lijf  gaan. 
Schermbloemigen trekken gaasvliegen aan, die plant 
ik frequent tussen de bloemen. De larve van de 
gaasvlieg eet tot 1000 bladluizen. 
Kijk, hier zie je de larve van een lieveheersbeestje 
op een rozenstruik. Trouwens, je kan niet gelijk 
welk type roos biologisch kweken. Er zijn slechts 3 
biologische rozenkwekers in Europa, er is er één in 
Nederland (De Bierkreek) en 2 in Duitsland.
Om zoveel mogelijk insectensoorten aan te trekken 
is er heel veel afwisseling nodig bij de bloementeelt, 
het is nooit gedaan met opzoeken en bestuderen. 
Reeds in september zoek ik uit welke bloem ik dan 
moet zaaien om een specifieke bij aan te trekken in 
het vroege voorjaar. 
Zelfs de hazen hier zijn dol op het gipskruid, dat zal 
ik toch moeten afdekken. Fazanten voelen zich ook 
op hun gemak op mijn terrein. De wijze steenuiltjes 
kijken gewoon mee uit hun kast aan de overkant van 
de toegangsweg.”

MAMA-AKKER
“Al van in het begin neem ik mijn kleine kinderen 
mee naar mijn akker. Ze vinden het altijd fijn en 
zegden al snel: ‘we gaan naar de mama-akker’. Zo 
is de naam van mijn project tot stand gekomen: de 
M-a-kker. Ik ben feitelijk ook mama van de plantjes. 
Het moederhuis van al deze plantjes is mijn woning 
in de Marionetten. Ik kweek de plantjes op in een 
grote tunnelserre tot ze plantrijp zijn en hier hun 
plan kunnen trekken.
Die bezorgdheid om mensen samen te brengen 
is ook altijd aanwezig, bij de meewerkdagen, het 
oogstfeest, de zelfpluk. Ik ben dankbaar voor de vele 
helpende handen van buren, familie en vrienden. 
Op onze Whatsapp groep post men 
bloemencreaties. Te midden dit bloemenveld 
kunnen deelnemers met een abonnement vrij 
verpozen op bankjes en hun theetje of  koffie komen 
drinken.”

BLOEMENAKKER DE MAKKER
Heb jij dat ook, bij een bezoek aan de bloemist, dat gevoel dat je daar feitelijk niet thuishoort? Dat, 
niettegenstaande de overvloed aan kleuren, een bloemenwinkel niet jouw biotoop is? Heb je het anderzijds ook 
moeilijk om bloemen in je eigen tuin af te knippen omdat je overtuigd bent dat je zo voedsel van de bijtjes steelt? 
Breng dan eens een bezoekje aan bloemenakker ‘De Makker’ in de Bosstraat in Kortrijk. Op het bloemenveld 
naast het bufferbekken in Kortrijk kweekt Kathleen Heyrman milieuvriendelijk bloemen.

→ Kathleen Heyrman aan 

het werk op de akker

ELS DEPREZ
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Mussen

↓ De Makker

BLOEMEN VAN APRIL TOT 
NOVEMBER
“Momenteel zijn er 14 stroken met telkens 4 rijen 
planten en even brede graspaden. De graspaden zal 
ik na verloop van tijd omwisselen met de plantzones 
om zo telkens ook voldoende rust in de bodem te 
hebben. Mijn handwerktuigen zijn een vingerwieder 
en een rolschoffel voor het grotere kruid. Ik gebruik 
ook een wied-eg met pinnen op rijen om kruid dat 
juist begint te kiemen te verstoren. De graspaden 
moet ik wel netjes maaien, de bloemen moeten 
mooi tot hun recht komen voor mijn deelnemers, 
thuis laat ik het gras wel ongemaaid.
Hier zijn er knol- en bolgewassen in het voorjaar, 
de Alliums zijn de laatste nu. Later bloeien de 
pioenrozen, rozen, vaste planten, éénjarigen, 
tweejarigen, graansoorten en droogbloemen. 
Pioenrozen bloeien in mei, dahlia’s van juli tot en 
met november, die kweek ik met een knipoog 
naar mijn grootmoeder. Dahlia’s geven kleur en 
een warm gevoel in donkere herfstmaanden. Mijn 
grootouders waren landbouwers, spijtig dat ze dit 
niet meer konden meemaken.”

ZELFPLUK OF 
BOEKETTENABONNEMENT
“De zelfpluk gebeurt op basis van vertrouwen. Als 
iemand zich inschrijft, doe ik telkens het eerste 
plukmoment samen. Maar vanaf  dan kunnen de 
deelnemers vrij komen plukken, op het moment 
dat hun best uitkomt. Iedere zondag geef  ik 
pluktips via de wekelijkse nieuwsbrief. Per week 
mogen er gemiddeld 20 stelen geplukt worden, 
de vlagjes duiden aan welke bloemen plukrijp zijn. 

Het aantal plukrijpe bloemen hangt af  van de groei, 
het weer en het seizoen… Een tweewekelijks 
zelfpluk-abonnnement kost nu 180€, een wekelijks 
280€ (korting inbegrepen omdat het seizoen 
al enkele maanden bezig is). Op het bord ter 
plaatse staat met krijt de laatste info. Er is een 
nieuwsbrief, welkomgeschenk bij je eerste pluk, 
bloemenschikworkshop, oogstfeest. De pluksters 
hebben ook de kans om te komen meehelpen bij 
het planten van bv. de dahlia’s en ze mogen hun 
zegje doen bij beslissingen bijvoorbeeld de kleur 
van de tulpen. Voor nieuwe klanten geef  ik een 
rondleiding in kleine groepjes.
Boekettenabonnementen kunnen wekelijks, 
2-wekelijks of  maandelijks. Ze kunnen op 3 locaties 
afgehaald worden en mits een meerprijs worden ze 
ook thuis geleverd. De info vind je op  
www.demakker.be of  via mail:  
kathleen@demakker.be”

MEERWAARDE
“Maar er is nog meer. De pluk is een hele belevenis, 
het is een oefening in creativiteit en in geduld want 
waar geen vlagje staat mag je (nog) niet aan raken. 
Het is navigeren tussen overvloed en beperking. Je 
komt hier tot rust in je hoofd, je neemt plaats op 
het bankje met je thee of  koffie en koestert alweer 
nieuwe verwachtingen tegen dat je mag terugkomen, 
kortom, het geeft je energie en voldoening.”

KLIMOP: “Bedankt Kathleen voor dit 
gesprek. Je hebt alvast een zieltje bij 
gewonnen, ik ben zo onder de indruk, ik 
neem een zelfplukabbonnement.”
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BERNARD DECOCK

TRAGE WEGEN TUSSEN 
AALBEKE EN ROLLEGEM

Gegevens: 

• Startpunt:  
 Aalbeke, parkeerplaats 
 aan de Sint- 
 Corneliuskerk.  
 Aalbeke is eveneens vlot 
  bereikbaar met DeLijn  
 (bushalte ter hoogte van  
 de kerk).
• Afstand: 7,8 km

WANDELPARCOURS         
 Start aan de Sint-Corneliuskerk ter hoogte van 

de Moeskroensesteenweg (N43). Met de rug naar 
de kerk, stap naar rechts richting Moeskroen. Ga de 
gedenkzuil van de Wereldoorlogen voorbij en steek 
de Lauwestraat over. Stap verder op het voetpad 
langs de N43. Let links aan de overzijde van weg op 
het mooie landhuis, gekend als het kasteel Allart. Sla 
de Garenwinderstraat rechts in om iets verder naar 
links de inrit van de parking van het voetbalveld van 
Aalbeke op te stappen (Wegwijzer Aalbeke Sport). 
Hou rechts en stap naar het einde van het pleintje 
om tussen twee kastanjebomen een grasveldje op 
te stappen. Vind links een uitgang om zo over een 
brugje van een afwatering te stappen. We komen 
op de Papeyeweg. Volg de weg naar links langs het 
voetbalveld. Het pad wordt met elzen afgezoomd.

Negeer een eerste afslag naar links. Sla 100 
meter verder de brede Papeyedreef  links in. De 
dreef  wordt met hoogstammige elzen begeleid. 
Merk rechts al de drie schouwen op van de 
dakpannenfabriek op de Sterreberg op de grens met 
Moeskroen. De drie schouwen zullen vaak in het 
landschap te zien zijn en kunnen als oriëntatiebaken 
gebruikt worden. Na ongeveer 300 meter, bijna op 
het einde van de dreef, vinden we rechts een brede 
landweg, het Hogemolenpad. Stap het pad op. 
Achter ons is de Hogemolen zichtbaar.

 Het Hogemolenpad loopt op de Doomanstraat 
uit. Sla de straat links in en blijf  de straat volgen 

tot aan de Moeskroensesteenweg. We komen aan 
op de Sterrebergwijk. Let op het wijkschooltje 
van de Sterreberg (1929). De bakstenen gevel 
wordt door een Christusbeeld gemarkeerd. Steek 
voorzichtig de drukke steenweg (N43) over om de 
Schorbeekstraat in te stappen. Volg de straat voor 
ongeveer 400 meter om dan rechts een zijstraat 
(Schorbeekstraat 86-88) in te slaan. Stap op het 
einde van de zijstraat de smalle Leperesvoetweg 
op. Recht voor ons rijst het industrieterrein 
van Moeskroen op. De voetweg loopt op de 
Malgrétoutstraat uit. Sla de straat links in. We 
wandelen op de provinciegrens. Stap rechtdoor tot 
aan een drieslag (na ongeveer 160 m).

 Sla links een pad in dat langs een schuur loopt. 
Het pad, de Hospitaalbosweg, loopt uit op de 
Luignestraat. Sla de straat rechts in om na 40 meter 
een voetweg links te vinden. De voetweg bevindt 
zich tussen een brievenbus met nr. 213 en de gevel 
van een huis. Stap de voetweg op. Het pad komt op 
de Kruisboomstraat uit. Stap de straat rechtdoor in 
(dus niet naar rechts afbuigen). Volg de straat tot aan 
een drieslag bij een transformatorpaal. Hou rechts 
om de straat te blijven volgen. Sla na ongeveer 180 
m, de Steenlandtsvoetweg rechts in. Steek de straat 
over en stap rechtdoor de zijstraat in (Lampestraat 
129-141). We krijgen terug zicht op de kerktorens 
van Bellegem en Rollegem. De zijstraat gaat over in 
een wandelpad (Rollegemkerkpad). Stap langs een 
oude boomgaard. Het wandelpad wordt verder 
afgezoomd met een haag van elzenstubben en een 
gemengde haag met vooral meidoorn.

Ontdek tal van trage wegjes en stapsteentjes in een voornamelijk agrarisch gebied met ruime vergezichten op 
zowel de Leie- als de Schelde-vallei  Enkele straatnamen verwijzen naar het ontzag dat de vroegere bevolking 
voor de natuur had. We bewandelen een gebied waar nog veel kansen voor natuurherstel liggen.  
De rust en de vergezichten brengen de wandelaar in een vakantiestemming.

Download de wandeling 
via deze QR-code of 

www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop
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 Sla links af, de Schreiboomstraat in. Sla 
na ongeveer 80 meter links het stapsteentje 
Talpenhoekweg in. Een majestueuze knotwilg 
begroet ons. Links in de verte krijgen we terug 
zicht op het industrieterrein van Moeskroen en 
de vallei van de Weimeersbeek. Sla rechts af  
(een asfaltwegeltje) ter hoogte van een huis met 
een haag van hulst. Volg het stapsteentje en kom 
in een zijstraat van de Lampestraat uit. Stap de 
Lampestraat rechts in. In de verte merken we 
rechts de windmolenturbines van het Evolispark 
op. Ter hoogte van een boerderij, waar Hereford 
runderen biologisch gekweekt worden, staat het 
kruisbeeld Driedorpenpunt. (Links bevindt zich 
het grondgebied van Aalbeke, recht voor ons dat 
van Marke en rechts dat van Rollegem). Sla wat 
verderop links de Talpenhoekstraat in. De naam 
Talp (In de Atlas der Buurtwegen spreekt men van 
Tolpenhoek) verwijst naar een dier dat in de grond 
leeft: mol, veenmol, aard- of  veldmuis.

Geniet op het hoogste punt van de straat (nabij 
de villa) van het mooie vergezicht en de talrijke 
kievieten. Blijf  de straat volgen (buig mee naar 
rechts). Sla bij het afdalen rechts de Steertstraat in 
(de naam van de straat verwijst naar Marke-Steert, 
een stukje Marke dat nauw bij Aalbeke aansluit en 
ver van de dorpskom van Marke ligt). Hou links bij 
het volgen van de Steertstraat. Negeer vervolgens 
een stapsteentje rechts (volg dus richting 39 aan 
fietsknooppunt 24). Op het einde van de straat 
krijgen we een mooi zicht op de Hogemolen en 
De Sjouwer. De Sjouwer (een betonnen toren van 
ongeveer 35 meter hoog) werd opgericht ter ere 
van de seizoensarbeiders die in Frankrijk gingen 
werken. Stap de Luignestraat rechts in. Negeer de 
Zevekotestraat links en vind na ongeveer 180 m het  

Allartbosweg. Geniet van de natuur in het park 
van het kasteel Allart. De bosweg brengt ons terug 
naar het centrum van Aalbeke. Rechts vinden we de 
kerk terug.

BEGELEIDENDE INFO
Parochiekerk Sint-Cornelius. De parochiekerk wordt 
omgebouwd tot een polyvalente ruimte waarvan 
een deel voor de liturgische diensten voorbehouden 
blijft. Let op de calvarie (1841) aan de voorkant van 
de kerk. Langs het omlopende pad bevinden zich 

nog oude grafstenen van het voormalig kerkhof.
 Kasteeldomein Allart. Het landhuis werd aan 

het begin van de 19e eeuw gebouwd. Het is een 
baksteengebouw op een U-vormige plattegrond. 
Een groot deel van de dwarse vleugels en de hekken 
werden als gevolg van de verbreding van de N43 
uitgebroken. Het domein van het kasteel omvat een 
prachtig park waarvan de helft ervan op de kaart 
van Popp (1842-1880) als een lusttuin vermeld 
wordt. Dit verklaart waarom in de omgeving van 
het kasteel de oudste bomen staan. We krijgen op 
het eind van de wandeling een goed zicht op het 
park als we de Allartbosweg gaan afdalen. Het park 
is volledig omhaagd met haagbeuk. Het park wordt 
gekenmerkt door een rijk bomenbestand met de in 
het voorjaar de typisch weelderige ondergroei van 
bosanemonen, speenkruid en wilde hyacint .

 Hospitaalbosweg. De Hospitaalbosweg 
maakt deel uit van de buurtweg nr. 45. De naam 
van de weg verwijst naar het Hospitaalbos dat aan 
de noordkant van de weg lag. Het Hospitaalbos 
behoorde toe aan het Hospitaal van Kortrijk 
en is nu een weide, genoemd La Glaise. De 
Hospitaalweg leidde verder naar de Hospitaalhoeve 
in Moeskroen. De gebouwen maken nu deel uit van 
de tapijtenfabriek De Poortere.
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Kruisbomen en schreybomen. In vroegere 
tijden bestond het heidens gebruik om grote bomen 
te vereren. Men plantte bomen aan kruisende 
straten en aan hofpoorten om van ontij gespaard te 
blijven. Onder invloed van de katholieke godsdienst 
werden dergelijke bomen met een kruis of  Lieve 
Vrouwbeelden voorzien. In veel gevallen werden 
linden aangeplant. Lindebomen hebben last van 
de lindebladluis. De lindebladluis scheidt een 
plantenschimmel (honingdauw) uit en een vocht 
dat suiker bevat. Hierop groeien dan weer andere 
ziektes, zoals bv. de roetdauw. De kleverige stof  valt 
naar beneden, de bomen schreien als het ware. Men 
noemde ze dan ook Schreyboomen.

 De Hoog- of Messiaenmolen. De 
Hoogmolen, ook wel 'Molen van Aalbeke' 
genoemd, brandde in 1714 af. In 1917 werd 
de Hoogmolen heropgebouwd en bleef  
in bedrijf  tot omstreeks 1967. Hij werd 
gebruikt om koren te malen. De molen 
werd op een molenwal gebouwd om de 
windvang te optimaliseren. De steekstaart 
met de trap diende om de molen te 
kruien. Het kruien is het draaien van het 
wiekenkruis zodat het op de wind gericht 
staat.

 Allartbosweg. Halfverharde weg met 
eenzijdig afwateringsgrachtje geflankeerd 
door haagbeuk en meidoorn. Let op de 
eenvoudige smeedijzeren hekkens die het 
park afsluiten en het boerenhuis van 1882.
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LUC VERGAERDE

OVER ZWEEFVLIEGEN
Zweefvliegen worden heel vaak over het hoofd 
gezien. Het zijn prachtige en fascinerende insecten, 
met een grote verscheidenheid aan uiterlijk en 
levenswijze, die ook nog eens heel nuttig zijn 
in de tuin. Het zijn prima bestuivers en veel 
zweefvliegenlarven zijn verzot op bladluizen, altijd 
interessant in de tuin of  moestuin (zweefvliegen als 
natuurlijke bestrijders!).  Zweefvliegen zijn insecten 
met een volledige gedaanteverwisseling. Uit het 
ei ontstaat een larve, die drie stadia doormaakt, 
en uiteindelijk verpopt waaruit dan het volwassen 
dier ontstaat. De larven van zweefvliegen vertonen 
een verscheidenheid in de manier waarop ze zich 
voeden en waar ze leven. Larven kunnen zich 
voeden met bladluizen, levend plantaardig weefsel 
zoals bloembollen, micro-organismen in rottend 
organisch materiaal waaronder in waterige milieus 
bv. Helophilus soorten zoals de gewone pendelvlieg. 

AAN DE SLAG
Het is heel plezant en leerrijk om samen met 
kinderen een waterrijk milieu na te bootsen in 
de tuin en zo zweefvliegenvrouwtjes te verleiden 
om hun eitjes te leggen in een zelfgemaakte 
“zweefvliegenlagune”. Het maken hiervan is heel 
eenvoudig. We gebruiken een plastic bakje, een 
oude bloempot zonder gat of  de bodem van een 
petfles. Daarin doen we water, gemaaid gras, wat 
kleine takjes en bladeren, we roeren het soepje 
en daar bovenop doen we dorre bladeren. De 
lagune plaatsen we op een onderschotel gevuld met 
bladeren, takjes en houtsnippers. We zorgen ervoor 
dat er aan de rand van de lagune takjes aanwezig 
zijn zodat de volgroeide larven uit de lagune kunnen 
kruipen om te verpoppen tussen de bladeren en 
takjes van de onderschotel, nadien plaatsen we de 
lagune op een rustig en schaduwrijk plekje, het best 
onder een struik of  boom. Het rottingsproces doet 
nu zijn werk. Zweefvliegenvrouwtjes zijn dol op de 
rottingsgeur die verspreidt wordt en ze ziet dit dus 
als de ideale kraamkamer voor haar kroost.

LAGUNE ALS KRAAMKAMER
Met wat geluk vinden we na een tijdje witgele 
langwerpige eitjes in de lagune. Afhankelijk van de 
temperatuur en de vochtigheid, komen de eitjes na 
een paar dagen uit en kunnen we larven ontdekken. 
Meestal vinden we larven uit de Eristalini groep, 
zoals Eristalis tenax (blinde bij), Eristalis pertinax 
(kegelbijvlieg) of  Helophilus pendulus (gewone 
pendelvlieg). Die larven voeden zich met micro-
organismen aanwezig in het rottend materiaal. De 
larven van deze groep hebben een specifiek uiterlijk: 
ze hebben een verlengde anaalbuis die dienstdoet 
als ademhalingsbuis, ze gebruiken die als een soort 
periscoop door de buis uit het water te steken om 
te kunnen ademen. Door die vorm worden ze ook 
wel rattenstaartlarven genoemd. De larve ondergaat 
drie vervellingen waarna de verpopping plaatsvindt. 
Die verpopping vindt plaats buiten het water op 
de grond. De larven uit onze lagune kruipen uit 
het water en verpoppen op de strooisellaag. Uit 
die poppen ontstaan dan de volwassen vliegen. 
Wanneer we poppen vinden is het leuk om er 

EEN ZWEEFVLIEGEN-
LAGUNE, WAT IS ME DAT?  
“Maai mei niet”, biodiversiteitswandelingen, tuincoaches …,  we merken bij het grote publiek een 
beginnende  mentaliteitsverandering. We willen onze tuin weer ecologisch inrichten en plaats maken 
voor meer biodiversiteit en dus ook voor insecten. Ik krijg dan ook nogal vaak de vraag hoe we meer 
insecten naar onze tuin kunnen lokken? Dat nectarplanten bijen en andere insecten lokken, spreekt 
voor zich. Een vijver(tje) zorgt voor heel wat klein leven. Een bijen-of insectenhotel kent nagenoeg 
iedereen. Niets leukers om in het vroege voorjaar metselbijen te observeren in een bijenhotel. Minder 
bekend, maar zeker even interessant is het maken van een “zweefvliegenlagune”. 

→ Gewone pendelvlieg
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enkele te bewaren in een afgesloten pot of  bokaal 
met gaas gevuld met vochtige bladeren. Met wat 
geluk zien we de geboorte van een prachtige 
pendelvlieg of  bijvlieg. Een lagune kunnen we het 
hele jaar plaatsen, maar de beste periode is het 
voorjaar (maart-april). In de winter kan ze larven 
bevatten die overwinteren. 

Een lagune maken is een ideale activiteit om te 
doen met kinderen: het maken van een lekker vies 

heksensoepje spreekt tot de verbeelding. 
Ze leren op een creatieve manier hoe zweefvliegen 
“worden geboren”. Het is een activiteit die ik 
vaak doe tijdens insectensafari’s voor scholen. 
Met de hulp van de leerkracht is het opvolgen van 
de cyclus ei tot volwassen dier voor de meeste 
kinderen best wel interessant. Ik verwittig hen 
wel, om de ontgoocheling voor te zijn, dat vogels 
zweefvliegenlarven wel een lekker tussendoortje 
vinden.

← Zweefvliegenlagune

© Luc Vergaerde

← Zweefvliegen 

levenscyclus
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Heulenaar Danny Ravau houdt van alles wat mooi is in het leven. Dat de natuur daar een cruciaal element van is, 
beschouwt hij als een vanzelfsprekendheid. Spreken doet hij het best met zijn cameralens, vanuit pure bewondering, 
naam en soort zijn van ondergeschikt belang. Hoewel hij dicht bij de Viconiaputten in Stuivekenskerke “zijn stekje” 
heeft waar hij zich kan terugtrekken tussen de natuurelementen, stond hij erop om een fotoselectie van natuur uit zijn 
eigen tuin in Heule door te sturen. Gewoon om ons te laten zien dat je geen grote tuin nodig hebt voor een grootse 
biodiversiteit.

Toch een oranjetipje



Kom er bij 
gehoornde metselbijen

Spiegelsurfende gewone pendelvlieg
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Hierbij stellen we enkele soorten voor met een 
duidelijk verschillend uiterlijk:

De gewone champignon (afb. 1) heeft een steel en 
hoed met duidelijke plaatjes. Eekhoorntjesbrood 
(afb. 2) bezit eveneens een steel en hoed, maar op de 

onderzijde van de hoed zijn veel poriën te zien,
dit zijn de uiteinden van een groot aantal buisjes. 

Bij het gewoon elfenbankje (afb. 3) is de steel 
afwezig. Slijmzwammen (afb. 4) zien eruit als 
slijmpropjes van verschillende kleur en grootte.

PADDENSTOELEN IN 
VERSCHILLENDE VORMEN
Zwammen bezitten geen bladgroen, gewoonlijk hebben ze een steel en een hoed met plaatjes of buisjes aan de 
onderzijde. De steel kan ontbreken en in plaats van een goed gevormde hoed is soms een "slijmige massa" te 
zien. Hun uiterlijk kan dus zeer sterk variëren. Ook in grootte zijn er duidelijke verschillen. Er zijn bij ons meer dan 
20.000 verschillende soorten te vinden. Je kan gedurende het hele jaar zwammen zoeken, maar tijdens langdurige 
droogte zijn er niet veel soorten te vinden. 
 

CHRISTINE HANSSENS

© Christine Hanssens

 PA D D E N S TO E L E N W E R KG RO E P
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Om ze grondiger te bestuderen raden we jullie 
aan om eens naar de paddenstoelenmicroscopie 
te komen. Dit gebeurt op elke 3de woensdag 
van de maand in NEC De Steenoven in Kortrijk 
(Schaapsdreef  29). We starten telkens om 13u30. 
Eerst worden er enkele bijzondere zwammen 
op naam gebracht op basis van hun uiterlijke 
kenmerken. Nadien krijgt iedereen de kans om 
ze met de microscoop te bekijken. Marc Rouzeré 
bestudeert ze samen met de deelnemers, toont 
en bespreekt de verschillende waarnemingen op 
scherm bij verschillende vergrotingen. Iedereen is er 
welkom en mag zijn eigen microscoop meebrengen. 
Mycologia beschikt ook over voldoende 
microscopen en paddenstoelengidsen die iedereen 
bij deze gelegenheid mag gebruiken.

Jullie kunnen ook deelnemen aan onze maandelijkse 
paddenstoelenzoektochten, telkens in een 
ander domein. Het doel is om zoveel mogelijk 
verschillende soorten te vinden en te bespreken. Zo 
ontdek je samen met ons hoe divers het rijk van de 
zwammen is!

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

← We zitten rond 

een tafel in kring: 

bekijken en bespreken 

de meegebrachte 

paddenstoelen

← Ieder deelnemer 

bekijkt soorten met de 

microscoop

← Marc brengt zijn 

waarnemingen op 

scherm, deze worden 

dan gezamenlijk 

besproken



↓ Marleen met haar  

wissel-uiltje

© Ludo Braeckman
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VLIEGEN OP EIGEN 
VLEUGELS
Het is ondertussen al verschillende jaren geleden dat de Steenuilenwerkgroep ZWVL onder de vleugels van de 
Vogelwerkgroep ZWVL boven de doopvont werd gehouden! Het is eigenlijk nooit de bedoeling geweest, maar in de 
loop van die jaren is de werkgroep een eigen leven gaan leiden en 'de facto' geëvolueerd naar zelfstandigheid. De 
werkgroep vond inspiratie bij de jonge uiltjes, en ging op eigen vleugels vliegen. En dat houdt onder meer in: een 
eigen bestuur, een eigen bankrekening, eigen subsidies, eigen vergaderingen, en binnenkort ook een eigen website. 
We hebben immers heel wat te communiceren naar de buitenwereld toe. En dat gaat in stijgende lijn!

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

LUDO BRAECKMAN

WISSELBEKER 
Eigenlijk is het een 'Wisseluiltje', een idee van onze 
secretaris-penningmeester Guido. Het bronzen 
kleinood werd gecreëerd door zijn broer Jan 
(Desmarets), een zeer getalenteerde hedendaagse 
kunstenaar. Het internet omschrijft hem als volgt: 
"Jan is de beeldhouwer van de elegantie en de 
sierlijkheid van beweging. Mens of  dier vereeuwigt 
hij in een bronzen momentopname, die, statisch 
ogend, een illusie aanhoudt van voortdurende 
beweging!" Het is onze bedoeling om vanaf  nu 
ons wisseluiltje jaarlijks toe te kennen aan één van 
onze meest verdienstelijke medewerkers. Een 
passende erkenning, dachten we, want ook zij zijn 
voortdurend in beweging!
Dit jaar viel deze eer te beurt aan Marleen 
Achtergaele. Zij is één van onze weinige vrouwelijke 
veldmedewerkers, die er niet voor terugdeinzen 
om alleen op stap te gaan, grondeigenaars aan te 
spreken, nestkasten op te hangen en op te volgen, 
en wat al niet meer... Beste Marleen, veel dank voor 
je inzet, hartelijke felicitaties!

PROJECTEN 
Heeft het te maken met aaibaarheid? Hoe het 
ook zij, feit is dat onze werkgroep meer en meer 
betrokken raakt bij projecten van natuureducatieve, 
wetenschappelijke en sociaal-maatschappelijke aard! 
Enkele daarvan beschrijven we hieronder in het kort 
in de woorden van onze medewerkers die ervoor 
verantwoordelijk zijn.

EEN WARM NEST VOOR EEN  
SYMPATHIEK BEESTJE 

De Steenuilenwerkgroep ZWVL diende een 
project in bij het Streekfonds via 'Een Hart voor 
West-Vlaanderen' (onderdeel van de Koning 
Boudewijnstichting), dat zich tot doel stelt de 
kansarmoede voor kinderen en/of  jongeren 
in maatschappelijk kwetsbare situaties te 
bestrijden. Het project werd aanvaard en stelt 
zich tot doel de jongeren van 'De Zande' (een 
gemeenschapsinstelling in Beernem, Wingene en 
Ruiselede) te sensibiliseren voor de rijkdom in 
de natuur. Dat gebeurt door hen te betrekken 
bij het maken van nestkasten voor steenuilen 
en, voor zover als mogelijk, liefst ook bij het 
ophangen en verder opvolgen van die nestkasten. 
Streefdoel: 30 kasten, waarvoor de benodigde 
materialen kunnen worden aangekocht met de 
steun van het streekfonds, beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting.
Onze veldmedewerker Edwin Ramboer werkt 
als leerkracht/begeleider bij De Zande en is dus 
ideaal geplaatst om het project te trekken binnen 
die instelling. Hij zal onder andere instaan voor 
de coördinatie van praktische zaken, zoals het 
verzagen van multiplex platen en het vervaardigen 
van nestkasten. Met dit doel hebben we ook een 
vereenvoudigde nestkast ontworpen. Vanuit onze 
werkgroep zal Guido Desmarets, onze secretaris/
penningmeester en contactpersoon met de Koning 
Boudewijnstichting, hem daarbij alle mogelijke hulp 
en bijstand verstrekken, zowel op praktisch als op 
administratief  vlak. Guido zal vanzelfsprekend ook 
zorgen voor bijstand op het terrein, met name bij 
het plaatsen en opvolgen van de nestkasten.
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CREATIEVE WERKVORM BINNEN 
LOTGENOTENGROEPEN

Vrijwilligers van IMLandelijk, een vzw die zich inzet 
voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, merken dat er een stijgende vraag/nood 
is vanuit slachtoffers, hun omgeving, en gewone 
burgers, om via een creatieve manier om te gaan 
met negatieve ervaringen. Met de steun van de 
Koning Boudewijnstichting (De Warmste Week en 
Een Hart voor West-Vlaanderen) kunnen we aan 
deze nood tegemoet komen. Lotgenotengroepen 
werken steeds met een tandembegeleiding, 
bestaande uit een professionele, ervaren 
medewerker en een ervaringsdeskundige. Onze 
veldmedewerker Marleen Achtergaele, tevens 
coördinator en ervaringsdeskundige van vzw 
IMLandelijk, is sinds enkele jaren actief  in een deel 
van het werkingsgebied van onze werkgroep rond 
het Kortrijkse. Zij wil graag de positieve uitwerking 
daarvan delen met lotgenoten, en aldus ontstond er 
een samenwerkingsverband tussen vzw IMLandelijk 
en Steenuilenwerkgroep ZWVL.
Hulpvragers, maar ook geïnteresseerden in de 
werking van vzw IMLandelijk, krijgen de kans 
om gratis en op een ongedwongen manier, 
in open ruimte, in gesprek te gaan met een 
ervaringsdeskundige. Tegelijkertijd kunnen ze op een 
creatieve manier hun zelfvertrouwen, verwerking, 
en sociale vaardigheden uitbreiden. Het contact 
met eigenaars van gronden waar nestkasten kunnen 
worden geplaatst, meehelpen bij het ophangen 
en opvolgen van die nestkasten, ondergedompeld 
worden in de leefwereld van de steenuil, hebben 
een heilzame werking op tal van vlakken.
Vanuit het bestuur van Steenuilenwerkgroep 
ZWVL wordt vanzelfsprekend gevarieerde hulp 
aangeboden. De vele positieve reacties op onze 
laatste werkvergadering scheppen alvast een 
vermoeden van verdere uitbreiding van deze 
samenwerking.

DIEET VAN STEENUILEN: 
INDIVIDUELE VOORKEUREN EN 
VOEDSELBESCHIKBAARHEID
Dr. Jan Baert (UGent) begeleidt verschillende 
studenten voor dit onderzoek in samenwerking 
met Steenuilenwerkgroep ZWVL. Contactpersoon 
binnen onze werkgroep voor dit project, dat 
over verschillende jaren gepland staat, is onze 
coördinator Ludo Braeckman. Verschillenden van 
onze veldmedewerkers staan hem in deze taak bij. 
In het kader van dit onderzoek werden in de lente 

van 2022 infraroodcamera’s geplaatst in tien van 
onze nestkasten. De adulte steenuiltjes die in deze 
nestkasten leven werden waar mogelijk voorzien 
van een kleurring. Bedoeling is om onderscheid te 
kunnen maken tussen man en vrouw bij de aanvoer 
van prooien. In een latere Klimop volgt allicht een 
artikel dat volledig aan dit onderwerp gewijd zal zijn. 
Maar laat ik misschien toch al een tipje van de sluier 
oplichten:

"Het leven op Aarde is bijzonder divers. Niet alleen 
zijn er miljoenen soorten, ook binnen soorten zien 
we vaak grote verschillen tussen individuen. Hoewel 
evolutietheorie een goede verklaring biedt voor het 
ontstaan van al die verschillende soorten, verklaart 
het dikwijls niet waarom we ook binnen soorten zo 
veel variatie zien. We verwachten immers dat door 
natuurlijke selectie enkel de beste kenmerken behouden 
kunnen blijven. Het antwoord hierop is wellicht dat heel 
wat kenmerken niet (volledig) genetisch bepaald zijn. 
De reden hiervoor is dat op Aarde de omgeving zelden 
stabiel is. Zelfs kortlevende soorten zoals bijvoorbeeld 
bijen moeten omgaan met veranderingen in het aanbod 
in bloemen doorheen de zomer, en hun voedselkeuze 
bijsturen. Organismes moeten dus flexibel zijn om te 
kunnen overleven..."

Terwijl ik dit schrijf  (18/05) krijgen we alvast 
verrassend beeldmateriaal binnen: zelfs in deze 
extreem droge omstandigheden worden in een 
bepaalde nestkast hoofdzakelijk regenwormen 
aangevoerd. Bij de buren, amper 250 meter verder, 
zijn dat vooral muizen... Wordt vervolgd!

↑ Steenuil met kleurring

Interesse?

Géén ervaring vereist - GRATIS

E-mail: https://imlandelijk.weebly.com



© Bioweb Kulak
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BOTANISCHE RIJKDOM IN  
DE VLASAKKER KORTRIJK

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

De Vlasakker (16 ha) vormt samen met Ecolab Kulak en de Keibeekvallei een aaneengesloten groene ruimte. 
In het zuidelijke gedeelte domineert het betonnen bufferbekken van een waterloop met een welluidende 
naam: de Pietje Patersbeek. Deze beek was zeer wispelturig, aangezien ze zowel volledig droog kon liggen, als 
overstromingen veroorzaakte bij hevige regenval. Sinds begin deze eeuw is er bijgevolg een “Pietje Patersvijver” om 
het waterpeil onder controle te houden. 

Intussen zijn we 2022 en rond deze strakke 
betonnen constructie heeft zich een spontane 
wildernis ontwikkeld. Het gebied bevat een waaier 
aan biotopen zoals ruigten met braam, een grote 
waterpartij, rietkragen, grasland, bosjes, kleine 
landschapselementen, hellingen, elzenbroekbos en 
niet te vergeten de vallei van de Pietje Patersbeek. 
Niet te verwonderen dus dat op waarnemingen.
be tot nu toe al 237 planten werden geregistreerd. 
Tijdens een eenmalige inventarisatie wilde de 
plantenwerkgroep deze positieve trend bevestigen 
en telde 149 soorten op de streeplijst, 
waarvan we er 8 onder de loep nemen. 

1. Brem  
Cytisus scoparius - vlinderbloemenfamilie
Zowel gaspeldoorn als brem zijn hoge struiken die 
de aandacht trekken door hun gele vlinderbloemen. 
Brem heeft echter geen doornen en verliest zijn 
bladeren tijdens de winter. 
De struik heeft het silhouet van een bezem. De zo 
goed als kale stam is rimpelig en blijft steeds groen. 
De mooie bloemen ontwikkelen zich tot zwarte, 
platte peulen. Deze vorstgevoelige plant gedijt op 
heide en ijle bossen. 

2. Draadereprijs  
Veronica filiformis - weegbreefamilie
Deze van oorsprong Aziatische rotsplant heeft 
zich met succes bij ons verspreid. Het is de 
bodembedekker bij uitstek binnen het geslacht 
ereprijs dankzij zijn dunne, kruipende stengel. De 
hemelsblauwe bloemen zijn relatief  groot en de 
bladeren cirkel- tot niervormig. Hij houdt van een 
plekje tussen het gras.

3. Heelblaadjes  
Pulicaria disenterica - composietenfamilie
Zowel in de Nederlandse als in de wetenschappelijke 
naam wordt verwezen naar de helende kracht van 
deze composiet. Vroeger werd hij gebruikt als middel 
tegen buikloop. Zowel de buis- als lintbloemen zijn 
geel en fleuren onze graslanden op tijdens de zomer. 
De boven het midden vertakte stengel is sterk behaard 
en dit geldt ook voor de bladeren. Via ondergrondse 
uitlopers ontstaan dichte matten. Kalkrijk en vochtig 
grasland is zijn favoriete biotoop.

PIET MISSIAEN



41•

4. Amerikaans krentenboompje  
Amelanchier lamarckii - rozenfamilie
Zoals de naam het aangeeft is deze struik van 
oorsprong Noord-Amerikaans. In onze streken 
verwildert hij gemakkelijk. Zijn populariteit heeft hij 
te danken aan zijn bloemen en bladeren. In de lente 
bekoren ons zijn witte rozen. De purperzwarte 
vruchten die hieruit voorkomen doen aan mispels 
denken. Ze zijn echter zoeter en net als krenten kan 
men ze in pudding verwerken, vandaar de naam. 
Ook de bladeren vallen op door hun prachtige 
herfstkleuren.

Net als alle fruitbomen is hij een zonneaanbidder.  
Deze soort verkiest een zandige grond.

5. Grote maagdenpalm  
Vinca major -  maagdenpalmfamilie
Ook deze bodembedekker is uitheems: hij komt 
uit Zuid-Europa en is een verwilderde soort. De 
maagdenpalmfamilie is overigens een typisch tropische 
plantenfamilie. In Europa kan men hem vooral 
verwarren met de kleine maagdenpalm. Vinca major 
heeft echter grotere bloemen en minder langwerpige, 
meer eivormige bladeren, die bovendien behaarde 
randen hebben en langer gesteeld zijn. Hij bedekt 
gemakkelijk de volledige bodem omdat hij goed 
schaduw verdraagt onder struiken en bomen.

6. Bosvergeet-me-nietje  
Myosotis sylvatica -  ruwbladigenfamilie
Onder de vergeet-me-nietjes is dit een vrij algemene 
en grote soort. De kroonbladeren zijn hemelsblauw, 
maar in het midden van de kroon bevindt zich een 
gele ring. Om verwarring te voorkomen binnen 
dit geslacht letten we verder op de beharing van 
de kelk. Onder het vergrootglas observeren we 
zowel korte en aangedrukte als lange, afstaande en 
gekromde haren. We letten ook op de verhouding 
vruchtsteel - kelk: bij bosvergeet-me-nietje is de 
vruchtsteel 2 maal zo lang als de kelk. Zijn naam 
verraadt zijn geliefkoosde standplaats: bossen.

7. Wilgenroosje
Chamaenerion angustifolium -  teunisbloemfamilie
Door zijn talrijke meeldraden doen zijn bloemen 
wat denken aan roosjes en zijn langwerpige bladeren 
lijken wat op die van wilgen. Aan het uiteinde 
van de tot 1,50 m hoge, onvertakte stengel staat 
de bloeiwijze: een dichte bloemtros, waarin de 
rozerode bloemen van onder naar boven ontluiken. 
De kelkbladeren zijn niet groen maar roodachtig 
en dragen bij tot de kleurenharmonie. De massale 
bestanden van deze teunisbloem zijn te danken aan 
twee manieren van verspreiding. De doosvrucht 
scheurt in vier delen open en laat het vruchtpluis 
met de wind meevoeren. Daarnaast zorgt de 
kruipende wortelstok voor een ongeslachtelijke 
uitbreiding. Wilgenroosje is de plant bij uitstek van 
sterk verstoorde grond door bombardementen, 
kaalkap of  brand.

8. Kruipend zenegroen
Ajuga reptans -  lipbloemenfamilie
De combinatie van groene bladeren en blauwpaarse 
bloemen zorgt voor een bijzonder kleurenpalet. De 
langwerpige bloeiwijze heeft de vorm van een kaars 
en bestaat uit een reeks schijnkransen. Als we de 
bloem van dichtbij bekijken, vallen de zeer korte 
bovenlip en de ver uitstekende meeldraden op. 
Onder de schijnkransen vinden we de schutbladen, 
die naar boven toe steeds kleiner worden en soms 
paars getint zijn. Ook hier is er naast de geslachtelijke 
een vegetatieve verspreiding, maar ditmaal via 
bovengrondse uitlopers. Zoek kruipend zenegroen op 
een vochtige, beschaduwde en grazige bodem.

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



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

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

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

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

Kattestraat 81
8520 Kuurne, België

056 72 36 30

info@zuderwind.be
www.zuderwind.be
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Al bijna 10 jaar organiseert Natuurpunt Avelgem een biotoopstudiedag voor het 2de jaar ASO van het Sint-Jan 
Berchmanscollege te Avelgem. Deze dag vindt meestal plaats tijdens de maand mei, wanneer de natuur op zijn 
mooist staat, het ontluiken net voorbij. 

JAARLIJKSE 
BIOTOOPSTUDIEDAG IN 
NATUURKLAS AVELGEM

Op die dag ontvangen we in de natuurklas tot 
140 jongens en meisjes van 13-14 jaar oud. Ze 
worden opgesplitst in groepjes en door diverse 
workshops geleid. Tijdens deze workshops worden 
o.a. berm- en bosplanten onder de loep genomen, 
maar komen ook waterdiertjes zoals salamanders 
en het ganse scala aan ongewervelden waaruit 
de biologische waterkwaliteit bepaald wordt aan 
bod. Ook abiotische elementen als bodem- en 
luchttemperatuur, windsnelheid, geluidsniveaus, etc. 
worden bestudeerd. 

Op het biotoop- en habitatniveau wordt het 
systeem bos en zoet water uit de doeken gedaan. 
Ook de voedselkringloop in water komt aan bod. 
De groepjes shoppen van de ene “standhouder” 
naar de andere en maken naast een individuele taak 
ook een groepswerk.

Voor het educatieve team van onze 
Natuurpuntploeg is dit een hoogdag. Iedere keer is 
het aanpassen aan de aard van het groepje en die 
kunnen zeer verschillend zijn. Enkele jaren geleden 
deden we vergelijkbare leerdagen voor de vierde 

leerjaren van de basisscholen in Avelgem en die zijn 
onveranderlijk gekenmerkt door een tomeloze, 
onvoorwaardelijke interesse en enthousiasme. 
Luttele jaren later zie je dat de workshops het 
kinderlijke karakter wat kwijt zijn. Dit heeft plaats 
geruimd voor het dieper overdenken over de 
onderwerpen die gebracht worden. Ook worden 
reeds voorzichtige zijsprongen gemaakt naar 
moeilijkere thema’s als klimaat en biodiversiteit. 

Zonder onderwijservaring – voor ons vrijwilligers – 
is een dergelijke dag een harde noot om te kraken: 
je begint met 8 tot 10 keer dezelfde uitleg geven, 
kort na elkaar. Ook moet je onverwachte vragen 
tackelen, de aandacht blijven vasthouden (niet altijd 
evident bij bijna-pubers) en soms je stem verheffen 
om alles in goede banen te blijven leiden.

Maar het positieve gevoel overheerst zeker en 
de activiteit wordt algemeen ervaren als een 
topper! Steevast wordt dan ook afgerond met een 
hernieuwde afspraak voor het schooljaar erop. Laat 
ze maar komen: de Natuurpunters van morgen!

Overzicht biotoopstudiedag: 

waterdiertjes, geluidsmeting, 

bermplanten, teambuilding,.. 

© Koen Sablon  

en Pol Wannyn
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↑↗ Kerkhof Wevelgem
© Pieter Bekaert

Tekst: Geert Delaere,  
gemeente Wevelgem

Een kerkhof is niet de eerste plaats waar je aan denkt voor natuurbeleving. En toch. In Wevelgem is een boeiende 
transformatie aan de gang.

EEN GROENE TOEKOMST 
VOOR DE OUDE BEGRAAF-
PLAATS VAN WEVELGEM

De oude begraafplaats in het centrum van 
Wevelgem wordt momenteel naar begraven toe 
afgebouwd. Er worden enkel nog bijzettingen 
uitgevoerd in bestaande graven. Jaarlijks worden 
zo’n honderd grafzerken verwijderd. Zo komt er 
veel ruimte vrij en wordt er nagedacht over de 
nabestemming van het kerkhof.

Zowat iedereen is er ondertussen van overtuigd dat 
deze begraafplaats een parkbestemming dient te 
krijgen als uitbreiding van het bestaand aanliggend 
gemeentelijk park, met als specifieke doelstellingen 
rust, ontmoeting en natuur, maar geen actieve 
recreatie.  Er zullen nog veel jaren grafzerken blijven 
liggen op deze plaats door de specifieke regels 
rond concessies en mogelijkheden tot verlenging 
ervan, maar ook door het gegeven dat er op de 
begraafplaats waardevolle graven aanwezig zijn die 
de gemeente wil behouden. We denken eraan om 
deze graven in een lapidarium (verzameling van 
bewerkte stenen) te integreren. Hiervoor wordt 
er aan een lijst van waardevolle grafmonumenten 
gewerkt. Het is dan ook logisch dat we de omzetting 
van begraafplaats naar park gefaseerd moeten 
aanpakken. Op korte termijn zal een visieplan voor 
de nabestemming van de begraafplaats worden 

opgemaakt en zoals gebruikelijk op onze gemeente 
zal dit participatief  opgevat worden. In afwachting 
wordt al gewerkt aan de “vergroening” van de 
begraafplaats. Alle vrijgekomen ruimtes worden 
beplant en ingezaaid met gras en bloemenmengsels. 
Omdat het toch wel even duurt vooraleer een 
boom groot wordt, zijn we nu al bezig met 
jaarlijks nieuwe bomen aan te planten. Ieder jaar 
is een gewonnen jaar. Omdat we deze site een 
parkkarakter willen geven, met voldoende aandacht 
voor de natuur, spelen heel wat zaken een rol bij 
de soortenkeuze: streekeigen soorten maar ook 
esthetiek passen in een park, ook meerwaarde voor 
de natuur (bvb. bijenvriendelijk, vruchtontwikkeling 
ten behoeve van vogels), aangepast zijn aan de 
grondsoort (de ondergrond van een begraafplaats 
is begrijpelijk nogal verstoord), hittebestendigheid 
(door de grote hoeveelheid zerken heerst er een 
specifiek microklimaat) en klimaatvriendelijke 
bomen.

In ieder geval is de begraafplaats nu al één van de 
mooiste natuurhoekjes van onze gemeente waar 
je heel wat wilde bijen, zweefvliegen en allerhande 
vlindersoorten kan terugvinden. 
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NIEUWE THUIS VOOR VISDIEFJES 
IN GULLEGEM!
De waterplas in het Bergelendomein in Gullegem 
kreeg reeds enkele jaren in de zomer bezoek 
van visdiefjes die er kwamen foerageren vanuit 
de Gavers. Daar zijn er jaarlijks succesvolle 
broedgevallen op speciaal aangelegde vlotjes.  Via de 
hulp van de vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 
en de technische ondersteuning van de provincie 
werden nu ook 2 vlotjes geïnstalleerd op de plas 
in Bergelen. Ze werden direct bezocht door de 
visdiefjes! Het eerste broedgeval is een feit:  
op één van de vlotjes huppelen al 3 pulli rond.

TEAMBUILDING IN DE 
BLANKAART IN DIKSMUIDE
De werking van onze afdeling in Wevelgem steunt 
op een enthousiaste groep vrijwilligers. We 
hebben een diverse groep van mensen gaande 
van dossiervreters over mensen die zich vooral 
inzetten voor praktisch natuurbeheer, ledenwerving 
of  natuurstudie. Geboeid zijn door de natuur en 
spontane inzet vormen de rode draad die ons bindt. 
Begin mei bezochten we met de kern de Blankaart in 
Diksmuide. De morgentocht op de Blankaartvijver 
met de fluisterboot onder begeleiding van de vele 
zingende rietvogels viel enorm in de smaak. Nieuwe 
vrijwilligers zijn steeds heel welkom in onze groep. 
Er gaan in de zomer heel wat fluitsterboottochten 
door op de Blankaartvijver: deze uitstap is echt een 
aanrader. Inschrijven via het Bezoekerscentrum van 
De Blankaart. 

BIJENHOTEL AAN LEIEKANT 
WEVELGEM
Ons natuurgebied aan de Leie is uitgerust met 
een nieuw 3 sterren bijenhotel: een bijkomende 
attractie aan onze Natuur.boom. Terwijl de nodige 
houtblokjes en bamboestokjes op hun plaats werden 
gezet kwamen de eerste bijtjes al een kijkje nemen. 

EXTRA ZOMERACTIVITEITEN 
BERGELENDOMEIN
Ook deze zomer gaan er heel wat natuuractiviteiten 
door in het Bergelendomein: wateronderzoek, 
wandelingen met focus op vlinders of  wilde bijen, 
avondlijke speurtocht naar vleermuizen... Kijk 
regelmatig naar onze facebookpagina en de website 
van Natuurpunt Wevelgem voor meer info.

BERGELEN
 Zondagnamiddag 10 Juli 2022

GEZINSDAG

Op zondagnamiddag 10 juli van 14h30 tot 
18h kan je met je gezin op natuuravon-
tuur in het Provinciedomein Bergelen 
in Gullegem. Er is een gezellig open-
luchtcafé en in het domein vallen er tal 
van uitdagende én leerrijke activiteiten 
te beleven. Ontdek de dieren van het 
domein, maak de mooiste juwelen met 
natuurlijke materialen, leer vuur maken 
als een echte woudloper, overwin je 
angst om insecten te eten, schiet raak 
als een doorwinterde boogschutter en 
nog zoveel meer!

WANNEER?
zondagnamiddag 10 juli 
van 14h30 tot 18h

WAAR?
NEC De Rand, Rijksweg zonder nummer 
in Gullegem

PRIJS?
gratis, inschrijven is niet nodig

Meer info
0472 59 24 05 of
 johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

op natuuravontuur met het gezin
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Moorsele - Gullegem
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↗ ↓ Samenwerking met PTI
© Johan Staelens

JOHAN STAELENS

Al meer dan 10 jaar zijn de leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut (campus Wetenschap en Groen) 
bereid om ons een handje te helpen bij het uitvoeren van beheerwerken. Dat gebeurt steeds onder leiding van 
leerkracht Ronny Herreman in een aangename samenwerking met Natuurpunt De Vlasbek. 

NATUURBEHEER IN DE 
OUDE LEIEARM

Het optimaal beheren van een natuurreservaat 
is één zaak, maar het blijven toepassen van de 
beheermaatregelen vraagt een intensieve en 
volhardende aanpak. Deze samenwerking is een 
absolute win-win situatie waarbij leerlingen niet 
alleen leren omgaan met allerhande snoeitechnieken, 
maar ook veel andere zaken bijleren en inzicht 
verwerven. Meer en meer worden natuurgebieden 
en openbare domeinen op een meer ecologische 
manier beheerd en een goede opleiding voor een 
nieuwe generatie beheerders is onvermijdelijk.

Alle leerlingen krijgen wat uitleg over de nieuwe 
methoden van maai- en hooibeheer (zoals gefaseerd 
maaibeheer alsook sinusbeheer). In dit kader is 
Natuurpunt ook recentelijk gestart met het project 
“educatief  natuurbeheer” in West-Vlaanderen (zie 
artikel in deze Klimop).

Vic Deloof  is één van de leerlingen die al enkele 
keren kwam helpen met zijn klas en hij is heel 
enthousiast. Hij mocht ook deelnemen aan een 
natuurzoektocht die werd georganiseerd door leraar 
Ronny in samenwerking met de conservator. Het 
was de bedoeling om een aantal praktische vragen 
op te lossen in het reservaat zelf: leren observeren, 
soorten dagvlinders en amfibieën herkennen, 
leren omgaan met zoekkaarten, planten en bomen 
determineren enz... Vic vindt dit uitermate leuk 
en zeer goed als afwisseling met de “stilzittende” 
lessen om alles eens op het terrein zelf  te kunnen 
ervaren. Hij houdt er vooral van om eens met 
materiaal te kunnen werken zoals een bosmaaier 
en droomt ervan om eens mee te helpen aan het 
uitdiepen en opschonen van een veedrinkpoel.

Als je in een natuurgebied de biodiversiteit wil doen 
toenemen is het van het allergrootste belang om 
dit beheer in de tijd verder te zetten. Als je in een 
natuurgebied niets onderneemt, evolueert alles terug 
naar een bos, daarom moeten er beheerplannen 
opgesteld worden (maar dat is een open deur 
intrappen en weet iedereen nu hoegenaamd wel). 
Het 7,4 ha grote natuurreservaat is na tientallen 
jaren natuurbeheer een mooie aaneenschakeling 
geworden van kleine landschapselementen en 
interessante habitats. Het kleine natuurgebied 
omvat nu een moeraszone, graslanden, een rietveld, 
ruigtes, enkele amfibiepoelen, struweel, bosjes, 
houtkanten, sleedoornhagen enz...

Hoe meer verschillende habitats, hoe rijker 
het soortenaantal jaar na jaar toeneemt in het 
reservaat van de Oude leie-arm. Mede door het 
doorgedreven onderzoek van vele werkgroepen 
van Natuur.koepel vzw overstijgen we binnenkort 
de kaap van 1000 soorten. Dit zou zeker ook niet 
mogelijk zijn geweest zonder de inzet en begeleiding 
van de leerlingen van het PTI Kortrijk - Campus 
wetenschap en groen. Zij hebben reeds meer dan 
3500 man-uren op het terrein aan beheerwerken 
verzet. Dit jaar zetten de leerlingen hun 
werkzaamheden verder, waarvoor hartelijk dank!

Hierdoor zal hopelijk onze bedreigde "verborgen 
parel" verder kunnen schitteren en gevrijwaard 
worden van andere plannen.

Natuurlijk ook een woord van dank aan de 
professionele beheerploeg van Natuurpunt onder 
leiding van Miguel, Johan en Maarten en alle 
vrijwilligers van onze afdeling met in het bijzonder 
Patrick Vlaeminck die nauwgelet alle waarnemingen 
bijhoudt en invoert op waarnemingen.be !
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FEEST FEEST 
IN ‘TIN ‘T
GROENGROEN ZONDAG 

11 SEPTEMBER

GROENE LONG 
OUD STRIJDERSLAAN 36

KUURNE

11u00 Groene LongDrink / TorHapjes
11u30 Woordje(s)

12u30 Resto WereldBal 
(inschrijven verplicht)

13u30 Kamp 2.0
15u00 Zootje van Klei
16u00 Zondag Visdag
17u00 Verhaal in ‘t Groen
17u30 Vogels vrij

doorlopend Vlasbekplatse met Elektro De 
Luxe / Zonneklaar 
/Micro Cosmos/VlasBekBar

Argenta Kuurne
Decaro Zakenkantoor BVBA
Kerkstraat 47/1, 8520 KUURNE
Tel. 056 70 20 20
ON. BE 0553.990.061 RPR Gent, afdeling Kortrijk
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CARLOS VAN DE GINSTE

In dit artikel willen we graag vijf prachtige gebieden en gebiedjes in de kijker stellen waar we in Groot-Anzegem 
terecht trots mogen op zijn! Misschien had je van sommige nog nooit gehoord? Hierbij zetten we heel graag onze 
groenvrijwilligers/Natuurpunters in de bloemetjes. En dat deze mannen over een brede waaier van bekwaamheden 
beschikken, bewijzen hun alternatieve bijnamen: grondwerkers, braamstruiktrekkers, boomverzorgers, aanplanters, 
zagers (van hout), gidsen, zaaiers, maaiers, insectenhotelbouwers, paalkloppers, opkuisers, snoeiers, e.v.a.

PARELS EN PARELTJES IN 
ANZEGEM

1. Bassegembos (Kaster)
Dit is de eerste en enige grote parel die eigendom 
is van Natuurpunt. Het is een bijzonder waardevol 
loofbos van 6 ha en heel rijk aan voorjaarsflora. 
De jaarlijks terugkerende beheerwerken zijn de 
braamstruiken onder controle houden en de 
vlierstruiken bosmaaien om het overwoekeren van 
de overige vegetatie tegen te gaan. De bramen 
groeien helaas 'als zot' wegens het teveel aan 
stikstof. Het bos is uitzonderlijk toegankelijk op 
onze 'openpoortdagen' en dit telkens met een groot 
succes!

2. Borreberg (Anzegem)
Dit is een klein maar fijn natuurgebiedje, gelegen 
tussen de verkavelingen in het centrum van 
Anzegem. De meeste beheerwerken gebeuren door 
buurman Martin die 40 jaar geleden een stortplaats 
hielp omtoveren tot een heel biodivers juweeltje. 
Het wordt vaak gebruikt door de omliggende 
scholen voor een interessante leerwandeling met 
deskundige uitleg door Martin of  Ghislain. Het 
gebiedje is vrij toegankelijk in het weekend en 
feestdagen (uitgezonderd in de maanden november 
tot februari).

3. Geboorteboomgaard (Hooiestraat Vichte)
Jaarlijks worden er twee hoogstam fruitbomen 
aangeplant voor de kinderen geboren in het vorige 
jaar. Je vindt er ook een prachtige bloemenweide en 
recent ook een schitterend bijenhotel. Het gebeuren 
is een samenwerking tussen de Gezinsbond Vichte, 
de groendienst van de gemeente en Natuurpunt. 
Het sluit aan bij een groot groengebied in de wijk en 
de 'zeven heuveltjes'.

↑ Bassegembos

↗ Borreberg
© Nik Dooms

↘ Geboorteboomgaard
© Carlos Van De Ginste

↑Kasselrijbeekpad © Pol Ostyn
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4. Beukenhof (Vichte)
Dit domein omvat het park, de vlindertuin, het 
geboortebos, de bloemenweide, het speelbal en 
de aankomende uitbreiding van het eco-park. Het 
meeste werk in de vlindertuin gebeurt vakkundig 
door de groendienst van de gemeente (waarvoor 
nogmaals onze dank). Het aanpalende geboortebos 
is een zeer natuurrijk pareltje dat helemaal anders 
wordt aangepakt dan de vlindertuin zelf. Je kan 
er de bloemenweide, fruitbomen, eiken, linden, 
grasland, een prachtig bijenhotel, een hooimijt, e.a. 
bewonderen. Dit tot jolijt van een grote diversiteit 
aan insecten en vogels. Deze juwelen worden druk 
bezocht door wandelaars, vlinder- en vogelspotters 
en natuurfotografen.

5. Kasselrijbeekpad (Vichte)
Het Kasselrijbeekpad is een prachtige aanvulling 
bij het wandelnetwerk 'Land van Streuvels'. Het 
gaat om een verrassend stiltegebied en wellicht 
het mooiste stukje open ruimte dat Vichte nog 
heeft op wandelafstand van het centrum. Dit is 
geen overbodige luxe in tijden waarin de druk op 
de leefomgeving en de open ruimte toeneemt, 
zeker in een dichtgebouwd dorp als Vichte. Bij de 
realisatie van het pad in 2017 was een van onze 
groenvrijwilligers Pol Ostyn de voortrekker.

↖Beukenhof , ↑Vlindertuin Vichte
↓Vrijwilligers NP Krekel Anzegem: Jan, Martin T., Pol O., Ghislain, Carl,  

Niet op foto: Rik, Polke, Stefaan, Martin V., Johan, Stijn en Marcel
© Carlos Van De Ginste

↑Kasselrijbeekpad © Pol Ostyn

Onze 'Parels en pareltjes' zouden minder 
schitteren zonder onze vrijwilligers, waarvoor onze 
oprechte dank! Heb je zelf  ook goesting om een 
handje te helpen in Anzegem of  elders in de regio? 
Dat horen we heel graag! Geef  gerust een seintje 
via griet@natuurkoepel.be of  
info@natuurkoepel.be! 
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NIEUWS UIT KORTRIJK
689 BOMEN DOOR 
VASTENPROJECT
De leerlingen van BuSo De Hoge Kouter in Kortrijk 
zamelden maar liefst 2.756 euro in met hun 
vastenactie dit voorjaar. De inkomsten kwamen van 
het sober maal en van het geld dat uitgespaard werd 
door twee weken geen desserts te eten. Ook de 
verkoop van aperoboxen zorgde voor een mooie 
opbrengst.
Aangezien er geld ingezameld werd voor 
Natuurpunt Kortrijk, leerden de leerlingen ook 
beter het werk van Natuurpunt kennen. In de 
lessen werden vetbolletjes en voedselrolletjes 
voor de vogels gemaakt, werden zonnebloemen 
gezaaid, vogels gespot, werd kennis gemaakt met 
het bijenhotel, was er een wandelbingo en waren 
er nog tal van andere creatieve activiteiten i.v.m. de 
natuur. Van onze kant boden wij alle leerlingen van 
de school, verdeeld over 14 groepen in 5 dagen, een 
geleide wandeling aan in de omgeving van de school. 
Vier gidsen stonden garant voor veel natuurbeleving, 
spel en plezier. Leerlingen én gidsen genoten om het 
meest.

PADDENOVERZETACTIE 
BELLEGEM WAS EEN SUCCES
Omdat er vorig jaar in Bellegem zoveel padden 
op hun trek sneuvelden, besloten we dit jaar een 
overzetactie te organiseren. Langs de Dottenijseweg 
werden vele meters schermen geplaatst. Deze 
hielden de padden tegen aan de straat en leidden ze 
af  naar een emmer. Meer dan 30 vrijwilligers boden 
zich aan om ’s ochtends de emmers te controleren 
op eventuele amfibieën en deze veilig over de 
straat te zetten. Ook de leerlingen van twee klassen 
(2de lj) van VBS Bellegem hielpen mee. Voor veel 
van deze kinderen was het de eerste keer dat ze 
een amfibie van dichtbij konden bekijken. Dankzij 
alle enthousiaste vrijwilligers konden we tussen 
half  februari en eind maart al zeker 32 padden, 1 
alpenwatersalamander en 1 kleine watersalamander 

redden. En ook nog een veldmuis of  twee…   
Tegen de volgende trekperiode rekenen we erop 
dat er intussen heuse paddentunnels onder de 
straat geïnstalleerd zullen zijn. Dan hoeven er alleen 
nog schermen geplaatst. Hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers voor jullie tomeloze inzet! Dank ook aan 
Stadlandschap Leie-Schelde, Constructief  vzw en 
Stad Kortrijk.

VIER JONGE TORENVALKEN OP 
HOOG KORTRIJK
Heuglijk nieuws over de nestkast voor torenvalken 
bij het bekken van de Lange Munte. Na het 
broedsucces van vorig jaar zijn er ook nu weer 4 
kuikens te zien. We duimen voor de ouders dat ze 
voldoende muizen kunnen vinden om hun nageslacht 
groot te brengen. Ook de koekoek keerde met 
enige vertraging terug naar de Kulakomgeving. Er 
werden er zelfs al twee tegelijk gehoord, plus een 
vrouwtje. Veel minder opvallend maar met des 
te meer variatie zingen er ook de blauwborst en 
de bosrietzanger. Ook van de partij dit voorjaar: 
tuinfluiter, cetti’s zanger, braamsluiper, fitis, grasmus, 
rietgors, kleine karekiet en rietzanger en ook een 
korte tijd de nachtegaal. Kortom, een paradijs voor 
vogelaars! 

→ ↘ ↘ Excursie met BuSO De 
Hoge Kouter

© Trees De Prest
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VOGELBESCHERMING IN 
IZEGEM EN INGELMUNSTER

TORENVALKEN, STEENUILEN  
EN KERKUILEN
Sinds vorig jaar is er een inhaalbeweging om 
meer kasten op te hangen voor torenvalken, 
steenuilen en kerkuilen in ons werkgebied. Een 
paar nieuwe vrijwilligers meldden zich aan om 
daar samen met de bestaande ploeg werk van 
te maken, in samenwerking met de regionale 
steenuilenwerkgroep. Zij hangen nieuwe kasten op 
en controleren de oude, doen de nodige opvolging 
en zetten gegevens op kaart, doen ringwerk en 
nazorg van de kasten. Deze ingrepen zorgen voor 
een stijging van het aantal broedgevallen in de 
streek.

ZWALUWEN
Het gaat steeds bergaf  met het bestand huis- en 
boerenzwaluwen. Dit jaar waren ze later terug in 
België vanuit het zuiden door de Saharastormen en 
het slechte voorjaar. Gelukkig zijn er hier en daar 
nog enkele boerenzwaluwnesten, vooral bij oudere 
koeienstallen. 
Opvallend is dat er nog enkele kleine en grotere 
kolonies huiszwaluwen zijn in en rond de Lacrawijk 
in Ingelmunster. Vooral in de Gentstraat is er een 
mooie kolonie waarbij enkele mensen zich inzetten 
voor ‘de melkstaartjes’, zoals huiszwaluwen ook 
wel eens worden genoemd omwille van hun witte 
stuit. De bewoners hingen nestkasten op langs hun 
gevel, zodat de zwaluwen, eens toegekomen bij 
ons, niet veel tijd en energie meer moeten steken 
in nestbouw en dus snel nakomelingen kunnen 
voortbrengen. Een mooie actie van de inwoners, die 
duidelijk resultaat oplevert!

KIEVITPROJECT  
KRIEKEWIJK  
INGELMUNSTER
Zowel bij Natuurpunt als 
Stadlandschap West-Vlaamse 
Hart wordt de kievit sterk in de 
kijker gezet. De laatste 10 jaar is 
deze fraaie akkervogel met zo’n 
60% erop achteruit gegaan qua 
geslaagde broedgevallen over heel 
Vlaanderen.

Enkele vrijwilligers vanuit 
Natuurpunt De Buizerd wilden zich 
engageren om baltsende kieviten 
in kaart te brengen in de landelijke 
Kriekewijk in Ingelmunster. De 
aangesproken landbouwers waren 
enthousiast om kievitsnesten te 
helpen beschermen. Ondertussen 
zijn er 8 jonge kuikens (die 
nestvlieders zijn) volop aan het 
opgroeien.
Natuurlijk zijn er ook nog andere 
plaatsen, zowel in Ingelmunster 
als Izegem, waar er nog dergelijke 
acties kunnen opgezet worden. 
Wie zich geroepen voelt om zo’n 
kievitproject op te starten kan 
contact opnemen met info@
debuizerd.be of 0475/365955.

↑↑ Kievitjong ↑ Kievitnest © R. Piccavet

← Torenvalken © P.Deleersnijder

↓ Zwaluwnestkasten Ingelmunster © Hendrik Debeuf
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CHRIS DUTRY
Vorige zomer nestelden oeverzwaluwen zich spontaan in een talud op een bouwwerf gelegen op De Pluim, een 
nieuwe industriezone langs de ringweg rond Zwevegem. Dat werd opgemerkt door leden van de vogelwerkgroep 
en na overleg met de gemeente en Leiedal werd besloten om dit voorjaar een permanente aarden wal op te 
richten. We vroegen aan Frank Gabriel, die voor Natuurpunt het zwaluwenbestand in onze gemeente monitort, 
om toelichting bij dit vrij unieke project in onze regio.

“HET ZOU TOF ZIJN OM 
ALLE ZWALUWENSOORTEN 
IN ONZE GEMEENTE TE 
HUISVESTEN”

“Toen we wisten van die broedende 
oeverzwaluwen, hebben we de gemeente 
gecontacteerd om de site af  te schermen tot 
de nakomelingen van een tiental broedparen 
uitgevlogen waren. Omdat er binnen het 
biodiversiteitscharter van de gemeente al een 
subsidiereglement bestaat voor de bescherming van 
boerenzwaluwen, gierzwaluwen en huiszwaluwen, 
vond ik dat we ook iets moesten doen voor de 
groep van de oeverzwaluwen. Deze kleinste soort 
zwaluwen zijn koloniebroeders en komen vaak terug 
naar hun broedplaatsen. 

Vandaar de idee om in diezelfde omgeving 
een meer permanente talud op te richten, als 
nestgelegenheid voor oeverzwaluwen. In overleg 
met de gemeente en Leiedal kozen we voor een al 
voorziene bufferstrook tussen dat industriegebied 
en de achtertuinen van de Luipaardstraat, om er 
een aarden wand aan te leggen. De aanvliegroute 
zat goed en de nabijheid van water was verzekerd. 
Overigens was er genoeg teelaarde op de site 
voorhanden, die anders toch moest worden 
afgevoerd. Kortom, een win-win voor de aannemer 
en de natuur. De uitvoering is pas begin april 
gerealiseerd en intussen zijn er al geïnteresseerde 
zwaluwen gespot.
In Nederland worden dergelijke taluds voor 
oeverzwaluwen wel vaker aangelegd, meestal 
in kunststof. Eigenlijk zou je rivierzand moeten 
gebruiken, maar zo’n onbegroeide wand zal al vlug 
gaan afkalven door de weerselementen. 

Omdat dit voorjaar erg droog was, heb ik een 
veertigtal gaten in de schuine wand geboord. De 
klei-lemen wand was immers betonhard en de 
vogelbekjes zouden daar moeilijk door geraken. 
We hopen natuurlijk dat die talud niet beklommen 
wordt. Dat zou niet alleen de bovenrand van 
de talud beschadigen, maar ook de nestelende 
zwaluwen verstoren. Allicht kan een bord met uitleg 
bij de site nuttig zijn tegen dat soort vandalisme.

In onze provincie tref  je nog slechts kleine kolonies 
aan langs de natuurlijke oevers van de IJzer. Al kan 
je ze ook in zandgroeves aantreffen of  in tijdelijke 
taluds op industriegebieden. Het zou tof  zijn als we 
dit of  volgend jaar vier soorten zwaluwen op het 
grondgebied van de gemeente zouden huisvesten. 
In het nog in aanbouw zijn Leanderhof  heeft mijn 
werkgever, de sociale huisvestingsmaatschappij, 
alvast kunstnesten voor gierzwaluwen voorzien.”

↗ Nestelende oeverzwaluw 

in tijdelijke talud op 

een bouwwerf op het 

industrieterrein De Pluim, 

Zwevegem

De eerste kandidaat-

huurders voor de nieuwe 

talud hebben zich al 

aangemeld.

© Frank Gabriel

→ Bron: Natuurpunt

↑ De oeverzwaluwentalud 

aan de rand van het 

industrieterrein De Pluim 

kwam tot stand door een 

gewaardeerde samenwerking 

van Natuurpunt met 

de gemeente en de 

intercommunale Leiedal, hier 

gerepresenteerd door Rutger 

Davidts, Maarten Bullens en 

Frank Gabriel (vlnr.)

Maak kennis met de oeverzwaluw
De oeverzwaluw (Riparia riparia) is onze kleinste zwaluw. 
Het is de enige zwaluw die mensen schuwt. Door het 
gebrek aan steile broedwanden – veel oevers worden 
immers stelselmatig verhard – gaan de aantallen de 
laatste jaren sterk achteruit. De oeverzwaluw komt in 
heel Europa voor, maar enkel in laaggelegen gebieden. 
Overwinteren gebeurt in Afrika. Oeverzwaluwen 
foerageren meestal boven waterpartijen, waar insecten 
zeer goed vertegenwoordigd zijn. De oeverzwaluw nestelt 
in kolonies van tot wel meer dan 50 broedende paartjes.
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Hierdoor geïnspireerd ben ik eens gaan kijken wat 
er nu al in het werkingsgebied van Natuurpunt 
Gaverstreke gebeurt, waar ik sinds jaar en dag een 
aantal bermen inventariseer in Harelbeke en sinds 
kort ook in Deerlijk.  Daarbij overleg ik jaarlijks aan 
de hand van mijn bevindingen ook met de betrokken 
milieudiensten. Door de twee warme voorjaren 
van 2019 en 2020 werd het duidelijk dat de bloei 
vervroegd was, en het naar voor schuiven van de 
eerste maaibeurt zich begon op te dringen in functie 
van een beter botanisch resultaat. Op die manier 
worden de grassen immers sneller teruggedrongen 
ten voordele van de bloeiende kruiden. Tijdens mijn 
wandelingen door die bloeiende bermen zag ik ook 
steeds meer insecten. Vroeger was het erger: de 
tweewekelijks geklepelde bermen trokken helemaal 
geen vlinders en bijen meer aan. Ondertussen was 
ik me ook al bewust geworden van de aanslag die 
het maaien en direct opzuigen van maaisel voor de 
kleine beestjes is.  

Het oorspronkelijk voorgestelde bermbeheer 
(bermdecreet van 12/6/1973) beschreef  het 
maaien in twee gangen, waarbij het maaisel eerst 
een week bleef  liggen zodat eitjes en zaden eruit 
konden vallen. De kostprijs van twee rondgangen 
per maaibeurt was echter financieel niet haalbaar.  
Anderzijds is er ook de druk van mensen met 
allergieën allerhande, die nogal afzien van al 
die “stuivende” bermen, of  van anderen die 
hoog opgroeiende bermen een gevaar voor de 
verkeersveiligheid vinden. Het blijft dan ook zoeken 
om een evenwicht te vinden tussen natuurbehoud, 
volksgezondheid en verkeersveiligheid. 
 
In de ambtenaren van de milieudiensten van 
Harelbeke en Deerlijk vond ik echter goede 
gesprekspartners, die luisterden naar mijn 
voorstellen. Toen het lastenboek in Harelbeke 
opnieuw moest opgemaakt worden, om het 
contract met de maaier te verlengen, werd in 
overleg met Arnout Zwaenepoel bekeken waar 
stukken berm ongemaaid konden blijven. Wel 
zal er half  mei een netheidsstrook langs de weg 
gemaaid worden, maar de rest van de berm blijft 
onaangeroerd. Zo ontstaan er oases waar de 
insecten kunnen vluchten en kunnen overleven 
zonder opgezogen te worden. Uiteraard kan dit 
alleen op die bermen die voldoende breed zijn. 

Het zijn trouwens die brede bermen die minder mee 
bemest worden met het aanpalende boerenbedrijf  
en daardoor botanisch interessanter geworden zijn 
door het uitgevoerde beheer.

In Deerlijk konden we in 2019 al een bloemrijke 
berm die veel nectar aanleverde in de Oudenaardse 
Heerweg laten afbakenen. Na de aha-ervaring van 
zo’n bloemrijkdom volgde meteen actie: overleg met 
de milieu-ambtenaar, bordjes met uitleg voor de 
omwonenden en passanten, en markeerlint om de 
aannemer duidelijk te maken dat hij deze berm beter 
niet maaide bij de eerste rondgang in juni. Andere 
positieve evoluties zijn vooral 
merkbaar in de Brugsestraat met 
zijn brede berm in Hulste en dit 
jaar ook in de Eerste Aardstraat 
waar voor het eerst reukgras 
en zeegroene rus voorkomen. 
En speciaal te vermelden is de 
Beneluxlaan – die oorspronkelijk 
gemaaid werd door vrijwilligers 
van VELT – met heel mooie 
bloeiaspecten van fluitenkruid, 
knoopkruid en pastinaak. Verder 
ook de Vlaanderenlaan die langs 
de spoorweg loopt en geniet 
van de zaden die door de trein 
afgeleverd worden. Hier vond 
ik breedbladige wespenorchis. 
Het Lindestuk in Hulste heeft 
relicten van moerasspirea, hier 
een sterk uitbreidende soort. 
Waar de planten het goed doen 
met dit aangepast beheer, zullen 
de insecten volgen. Deze nieuwe 
vorm van beheer werd ook al 
aangekondigd aan de burgers in 
het HbBlad, het infoblad van de 
Stad.

Gefaseerd maaien gebeurt dus 
al langer in het werkgebied van 
Natuurpunt Gaverstreke dankzij 
een goede samenwerking met 
de betrokken milieudiensten, 
maar het mag natuurlijk altijd een 
beetje meer zijn!

In de vorige Klimop verscheen een oproep om het maaibeheer van bermen niet alleen met een botanische bril 
te bekijken, maar meer oog te hebben voor de levenscyclus insecten. Concreet betekent dit: veel meer variatie 
aanbrengen in gemaaide delen en ook consequent delen niet maaien om steeds refugeplaatsen te hebben. 

NAAR EEN INSECTEN-
VRIENDELIJK BERMBEHEER: 
PRAKTIJKVOORBEELD HARELBEKE

↓ Gefaseerd maaibeheer 
van de berm

 © Stef Boone

↓↓ Oudenaardse Heerweg 
Deerlijk
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Ingrediënten 4 personen:
•  600 g prinsessenbonen  
•  200g druiven (blauwe of  witte)
•  4 takjes dragon
•  2 sjalotjes
•  100 ml sojamelk
•  1 el mosterd
•  sap van 1 citroen
•  ontgeurde zonnebloemolie  
 (of  een andere slaolie  
 met neutrale smaak)
•  peper en zout

De combinatie van prinsesjes, druiven en dragon proefde 
ik lang geleden eens bij een vriendin. Ze maakte het 
gerecht toen warm klaar met een dragonroomsaus en 
kip. De smaak is me steeds bij gebleven en elk jaar in de 
late zomer maak ik zeker een keer deze salade. Ik oogst 
er steeds succes mee.  De dragon geeft een kruidige 
romigheid die de prinsesjes volledig tot hun recht doet 
komen. De sappige zoete druiven verrassen bij deze bijna 
koninklijke smaak en geven de salade een speelse toets. 
Een salade met een glimlach.

Bereiding: 
1. Verwijder de steeltjes van de boontjes en halveer ze  
2. Stoom ze tot ze beetgaar zijn. Spoel ze koud 
3.  Snij de druiven in twee
4. Doe de sojamelk en de mosterd, een snuif  zout en 
peper in een maatbeker of  een blender  
5. Mix tot je een homogene massa hebt 
6. Giet al mixend heel traag olie bij het mengsel tot het 
gaat dikken
7. Voeg het citroensap toe
8. Mix verder tot je dressing goed dik is
9. Verwijder de dragonblaadjes van de steeltjes en 
versnipper ze in de dressing. Meng.
10. Doe de boontjes in een schaal.  
Versnipper de sjalotjes en voeg toe.
11. Snijd de druiven overlangs in twee en voeg toe.  
Roer een paar lepels van de dragondressing onder  
de boontjes. 

Heerlijk bij een BBQ of zomers koud buffet

Slaatje van prinsessenbonen 
met druiven en  
dragondressing

© Leentje Speybroeck
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DATA  EXCURSIES 
ZIE TABEL ↓

OPEN WERKDAGEN   

Altijd moeite gehad met het verschil tussen een buizerd en wespendief  tijdens de 
najaarstrek? Of  tussen een toren- en een boomvalk? Ook havik en sperwer zijn makkelijk 
te mixen en hoe zit dat nu weer met die bruine en blauwe kiekendieven die ’s zomers 
respectievelijk ‘s winters rondzwerven in Sint-Denijs? Maar ook: kunnen we werkelijk 
arenden spotten boven onze streek en zo ja, hoe herken je die eigenlijk? Emmanuel Desmet, 
roofvogelspecialist, legt het u haarfijn uit in een aantal rijkelijk geïllustreerde theoretische 
lessen, maar ook tijdens een tweetal excursies naar ondermeer de Geitenberg en 
Ploegsteert. 

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.
Kom gerust eens af ! Leer de Tuin van Adem en Eten en de vrijwilligers kennen. 
Hieronder kan je zien wanneer de eerstvolgende open werkdag plaats vindt. 
Open werkdagen gaan afwisselend door op een zaterdag of  zondag, telkens van 9 
tot 12. Je bent telkens welkom wanneer het jou past! Elke bijdrage -groot of  klein- 
wordt ten zeerste geapprecieerd! Naast de open werkdagen plannen we af  en toe 
ook eens een activiteit of  workshop.  
Meer info via www.tuinvanademeneten.be.

Aandachtspunt excursies:  
5stevig wandelschoeisel, 

verrekijker en eventueel veldgids 
meenemen

Info: 
Koen Sablon (0474/798092) 

en Dirk Libbrecht 
(0495/590775) 

natuur.avelgem@telenet.be

zo 3/07
woe 13/07

za 30/07
woe 10/08

za 27/08
zo 11/09
za 24/09

NATUURPUNT AVELGEM ORGANISEERT ROOFVOGELCURSUS IN NAZOMER 2022

OPEN WERKDAGEN IN DE TUIN VAN ADEM EN ETEN

• • • • activiteiten in de kijker • • • •

Waar
Theorie gaat door in de natuurklas van Natuurpunt Avelgem, Meersstraat 43, Avelgem 
(parkeerstrook Pattyne-Duprez).

ROOFVOGELCURSUS - NP AVELGEM (2022)

DATUM LES VAN TOT LOCATIE

do 18/08/2022 theorie 19h30 22h00 Natuurklas Avelgem

do25/08/2022 theorie 19h30 22h00 Natuurklas Avelgem

ma 29/08/2022 excursie 18h30 21h00 Kooigem/Sint-Denijs
afspr.: Cowboy Henk - 18h

do 8/09/2022 theorie 19h30 22h00 Natuurklas Avelgem

zo 11/09/2022 excursie 9h30 12h00 Ploegsteert
afspr.: Cowboy Henk - 9h

RESERVEDAG zo 18/09/2022 excursie 9h30 12h00 Ploegsteert

Prijs: 30 euro voor Natuurpunt-leden – 50 euro voor niet-Natuurpuntleden. Inschrijving via de 
website van Natuurpunt Avelgem: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-avelgem. 
De cursus wordt beperkt tot 20 deelnemers!



16.07

BEHEERWERKEN 
DAALBEEKBOSJE: MAAIBEHEER 
- NPZ

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

Wanneer 8.00 u. - 12.00 u.

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

17.07

GEZINSWANDELING: OP 
ONTDEKKING IN DE NATUUR 
AAN BERGELEN - NPWE

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 10.00 u. - 12.00 u.

Info

GIDS: Claude Cottyn en Ingrid 
Holvoet 
Anne Braet (0474/468299 of  
anne.braet@gmail.com)
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03.07

ZONDAGMORGENWANDELING 
DE GAVERS - THEMA: OP STAP 
MET MOBIEL WATERLABO - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 9.00 u. - 11.00 u.

Info
GIDS: Jan Debaillie
Felix Rodenbach (0473/773234 of 
felixrodenbach@hotmail.com)

03.07
BIJEN EN INSECTENSAFARI IN 
HET BERGELENDOMEIN - NPW

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 15.00 u. - 17.00 u.

Info
GIDS: Yves Gevaert
Anne Braet (0479/514317 of  
anne.braet@gmail.com)
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02.04

FOTOWANDELING EN 
RONDVAART DE GAVERS - 
THEMA: ZOMERPIXELS - NFW

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.00 u. - 23.00 u.

Info
werkgroepnatuurfotografie@
natuurkoepel.be

02.07
BEHEERWERKEN BRAEBOS: 
MAAIBEHEER - NPZ

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.00 u. - 23.00 u.

Info
werkgroepnatuurfotografie@
natuurkoepel.be

03.07

FIETSUITSTAP NAAR ONZE 
GEBIEDEN - 25 JAAR BESTAAN 
NATUURPUNT ZWEVEGEM - 
NPZ

Waar
Sint-Pietersbrugske, Kraaibosstraat, 
Zwevegem

Wanneer 13.30 u. - 17.00 u.

Info
Eddy Loosveldt (0477/955021 of 
eddy.loosveldt@gmail.com)

06.07
NATUUR-WONDER-
WANDELING WEVELGEM - NK

Waar
Wevelgem, exacte locatie zie www.
facebook.com/NPKoepel

Wanneer 19.15 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Herman Nachtergaele 
Peter Callewaert (peter.callewaert@
skynet.be)

07.07

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info

GIDS: Stef Boone
Chris Benoit (0485/148655 of chris.
benoit@telenet.be)

08.07

PLANTENINVENTARISATIE VAN 
HEULEBEEK WARANDE HEULE 
- PWG

Waar
Parking Deltagroep, Warande 9, 
Heule

Wanneer 18.30 u. - 21.00 u.

Info
Piet Missiaen (056/211215 of 
0473/997667 of  
piet.missiaen@pandora.be)

09.07
BEHEERWERKEN BONTE OS - 
NPGS

Waar
Ingang Bonte Os, Waregemstraat 
297, Deerlijk

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
Bart Goethals (0477/26 72 23 of 
bart_goethals@hotmail.com)

09.07
BEHEERWERKEN KLEIPUTTEN 
- NPK

Waar Schaapsdreef 29 Kortrijk

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

10.07 GELEIDE WANDELING - NPDB

Waar
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunster 

Wanneer 9.30 u. - 12.00 u.

Info
GIDS: Eddy Vroman 
Hendrik Debeuf (0475/365955 of 
info@debuizerd.be)

10.07
NATUURFEEST NATUURPUNT 
GAVERSTREKE - NPGS

Waar
A.A.P. (Bolwerk), Spinnerijstraat 105, 
Kortrijk

Wanneer 11.00 u. - 17.00 u.

Info
Yann Feryn (0495/215772 of  
yann@ferynjan.be)

14.07

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Dirk Libbrecht 
Chris Benoit (0485/148655 of  
chris.benoit@telenet.be)

21.07

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info
Chris Benoit (0485/148655 of  
chris.benoit@telenet.be)

23.07
BEHEERWERKEN: BRAEBOS - 
NPZ

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

Wanneer 8.00 u. - 12.00 u

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

23.07
FIETSTOCHT LANGS HET 
GULDENSPORENPAD - PWG

Waar
OC ’t Groeningeheem, 
Passionistenlaan 1, Kortrijk

Wanneer 14.00 u. - 17.00 u.

Info
Piet Missiaen (056/211215 of 
0473/997667 of  
piet.missiaen@pandora.be)

24.07 PARKWANDELING HEULE - NPK

Waar Kasteelpark, Peperstraat Heule

Wanneer 14.30 u. - 17.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

JULI 2022
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24.07
GEGIDSTE NATUURWANDELING 
IN BERGELEN - NPWE

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 15.00 u. - 17.00 u.

Info
GIDS: Claude Cottyn 
Anne Braet (0474/468299 of  
anne.braet@gmail.com

28.07

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Luc Vergaerde 
Chris Benoit (0485/148655 of c 
hris.benoit@telenet.be)

04.08

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Yann Feryn 
Chris Benoit (0485/148655 of  
chris.benoit@telenet.be)

06.08
WERKDAG IN LE VIVIER TE 
ESCANAFFLES - NPZ

Waar Rue du Vivier, Escanaffles

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
Els Pauwels (069/581352 of  
els53.pauwels@gmail.com)

07.08

ZONDAGMORGENWANDELING 
DE GAVERS - THEMA: 
ZWEEFVLIEGEN - NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 9.00 u. - 11.00 u.

Info
GIDS: Luc Vergaerde 
Felix Rodenbach (0473/773234 of 
felixrodenbach@hotmail.com)

07.08
OP ZOEK NAAR VLINDERS EN 
LIBELLEN - NPW

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 15.00 u. - 17.00 u.

Info
GIDS: Roeland Libeer 
Anne Braet (0479/514317 of  
anne.braet@gmail.com)

11.08

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info
Chris Benoit (0485/148655 of  
chris.benoit@telenet.be)

17.08

GELEIDE WANDELING 
IN NATUURDOMEIN 
MANDELHOEK - NPDB

Waar
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunster

Wanneer 9.30 u. - 12.00 u.

Info
GIDS: Pol Deleersnijder 
Hendrik Debeuf (0475/365955 of 
hendrik.debeuf@debuizerd.be)

17.08
NATUUR-WONDER-
WANDELING REKKEM - NK

Waar
Rekkem, exacte locatie zie www.
facebook.com/NPKoepel

Wanneer 19.15 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Bernard Decock 
Peter Callewaert  
(peter.callewaert@skynet.be)

18.08 
-11/09 ROOFVOGELCURSUS - NPA

Waar
Natuurklas van Natuurpunt Avelgem, 
Meersstraat 43, Avelgem

Info Zie p. 55

20.08
BEHEERWERKEN: VAARTTALUD 
OOST - NPZ

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

Wanneer 8.00 u. - 12.00 u.

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

21.08 VLINDERWANDELING - NPK

Waar
NEC Steenoven, Schaapsdreef 29 
Kortrijk

Wanneer 14.30 u. - 17.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

18.08

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Jan Debaillie 
Chris Benoit (0485/148655 of  
chris.benoit@telenet.be)

25.08

DONDERDAGAVOND-
WANDELING DE GAVERS - 
NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 19.30 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Bart Lemey 
Chris Benoit (0485/148655 of  
chris.benoit@telenet.be)

27.08

VLEERMUIZEN EN ANDER 
GESPUIS OP EEN ZOMERAVOND 
- NPW

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 20.00 u. - 22.00 u.

Info
GIDS: Johan Staelens 
Anne Braet (0479/514317 of  
anne.braet@gmail.com)

27.08 WERKDAG IN DE LEERSE - NPK

Waar Brun Cornet, Rekkem

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

28.08
JAARLIJKSE DAGSTAPTOCHT IN DE 
NATUUR - NPDV

Waar Parking Vlaskouter, Vlaskouter, Kuurne

Wanneer 8.00 u. - 18.00 u.

Info
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of 
di.verhaeghe@telenet.be)

28.08
DE GAVERS UITGEPLUISD – 
NPGS

Info Zie achterflap

03.09

MAAIEN EN VERWIJDEREN VAN 
WILGENOPSLAG IN BERGELEN 
- NPW

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
Herman Nachtergaele (0479/514317 
of nachtergaeleherman@gmail.com)

04.09

ZONDAGMORGENWANDELING 
DE GAVERS - THEMA: 
VOGELTREK - NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 9.00 u. - 11.00 u.

Info
GIDS: Yann Feryn 
Felix Rodenbach (0473/773234 of 
felixrodenbach@hotmail.com)

04.09

WAT LEREN WE UIT 
NESTKASTENONDERZOEK IN 
BERGELEN? - NPW

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 15.00 u. - 17.00 u.

Info
GIDS: Ludo Braeckman 
Anne Braet (0479/514317 of anne.
braet@gmail.com)

AUGUSTUS 2022

SEPTEMBER 2022
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07.09
PADDENSTOELEN ZOEKEN IN 
GODTSCHALKBOS - MYC

Waar
Parking langs aan het domein, 
Meense Weg 81, Zonnebeke

Wanneer 13.30 u. - 16.30 u.

Info
GIDS: Joseph Iserbyt
Christine Hanssens  
(christine.hanssens@gmail.com)

07.09

NATUUR-WONDER-
WANDELING WALLEMOTE-
WOLVENHOF - NK

Waar
Izegem, exacte locatie zie www.
facebook.com/NPKoepel

Wanneer 19.15 u. - 21.00 u.

Info
GIDS: Pieter Vandevoorde 
Peter Callewaert (peter.callewaert@
skynet.be)

10.09
BEHEERWERKEN HEULEBEEK - 
NPDV

Waar
Heulebeekdomein, Merelhoek, 
Kuurne

Wanneer 9.00 u. - 11.30 u.

Info
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of 
di.verhaeghe@telenet.be)

10.09

BEHEERWERKEN IN DE GAVERS: 
VILLAPLASJES/HET RESERVAAT 
- NPGS

Waar
De Gavers verzamelplaats aan 
de villaplasjes of het reservaat., 
Harelbeke

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
Bart Lemey (0474/516755 of  
bart.lemey@gmail.com)

10.09
WERKDAG IN KLEIPUTTEN - 
NPK

Waar Schaapsdreef 29, Kortrijk

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

11.09

GELEIDE WANDELING 
IN NATUURDOMEIN 
MANDELHOEK - NPDB

Waar
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunster

Wanneer 9.30 u. - 12.00 u.

Info
GIDS: Kurt Verfaillie 
Hendrik Debeuf (0475/365955 of 
info@debuizerd.be)

11.09
FILOSOFISCHE WANDELING - 
NPK

Waar Stadsgroen Marionetten

Wanneer 14.30 u. - 17.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

17.09
WERKNAMIDDAG 
MANDELHOEK - NPDB

Waar
Mandelhoek domein, Waterstraat, 
Ingelmunster

Wanneer 13.00 u. - 17.00 u.

Info
Hendrik Debeuf (0475/365955 of 
info@debuizerd.be)

18.09
GEZINSACTIVITEIT: TE LAND, TE 
WATER EN IN DE LUCHT - NPZ

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

Wanneer 14.00 u. - 16.00 u.

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

01.10
WERKDAG IN LE VIVIER TE 
ESCANAFFLES - NPZ

Waar Rue du Vivier, Escanaffles

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
Els Pauwels (069/581352 of  
els53.pauwels@gmail.com)

18.09

OP ZOEK NAAR PLANTEN IN 
HET CENTRUM VAN KORTRIJK 
- PWG

Waar Broeltorens, Broelkaai, Kortrijk 

Wanneer 14.30 u. - 17.00 u.

Info
Piet Missiaen (056/211215 of 
0473/997667 of  
piet.missiaen@pandora.be)

21.09
PADDENSTOELENTOCHT IN 
RHODESGOED KACHTEM - MYC

Waar
Parking langs het domein, 
Rhodestraat 2, Izegem

Wanneer 13.30 u. - 16.30 u.

Info
GIDS: Eddy Vroman 
Christine Hanssens  
(christine.hanssens@gmail.com)

24.09
WERKDAG IN DE HEULEBEEK 
- NPK

Waar Heulebeek

Wanneer 9.00 u. - 12.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

24.09
BEHEERWERKEN BRAEBOS 
MAAIBEHEER - NPZ

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

Wanneer 8.00 u. - 12.00 u.

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

24.09
25.09

KERMIS WEEKEND INGEL-
MUNSTER BIJ NATUURPUNT 
- NPDB

Waar
NEC Schuttershuisje, Waterstraat 6, 
Ingelmunster 

Wanneer 10.00 u. - 17.00 u.

Info
Hendrik Debeuf (0475/365955 of 
info@debuizerd.be)

11.09 "FEEST IN HET GROEN" - NPDV

Waar
‘t Slot in Groene Long, 
Oudstrijderslaan 3, Kuurne

Wanneer 11.00 u. - 17.30 u.

Info
Dirk Verhaeghe (0476/865909 of 
di.verhaeghe@telenet.be)

25.09

WANDELING IN HET GROEN 
TVV NATUURTUIN DESLOOVERE 
- NPK

Waar Natuurtuin Desloovere

Wanneer Vrij starten 7.00 u. - 15.00 u.

Info
056/200510 of  
natuurpuntkortrijk@telenet.be

05.10

PADDDENSTOELEN OP DE 
PARKBEGRAAFPLAATS WERVIK 
- MYC

Waar
Parking parkbegraafplaats, 
Hansbekestraat, Wervik

Wanneer 13.30 u. - 16.30 u.

Info
GIDS: Joseph Iserbyt 
Christine Hanssens (christine.
hanssens@gmail.com)

02.10

ZONDAGMORGENWANDELING 
DE GAVERS - THEMA: HERFST, 
ZINTUIGEN VAN DE NATUUR 
- NPGS

Waar
Provinciedomein De Gavers, 
Eikenstraat 131, Harelbeke

Wanneer 9.00 u. - 11.00 u.

Info
GIDS: Bart Lemey 
Chris Benoit (0485 14 86 55 of chris.
benoit@telenet.be)

02.10

KOM JE MEE NATUUR 
ONTDEKKEN IN HET 
BERGELENDOMEIN? - NPW

Waar NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem

Wanneer 15.00 u. - 17.00 u.

Info
GIDS: Claude Cottyn 
Anne Braet (0479/514317 of anne.
braet@gmail.com)

OKTOBER 2022

VIND ONZE MAATREGELEN ROND HET CORONAVIRUS WWW.NATUURKOEPEL.BE  
WWW.NATUURPUNT.BE - WWW.VELT.BE OF NEEM CONTACT OP.



CONTACTEER ONS

COLOFON

SECRETARIAAT
Warande 9, 8501 Heule
 contact Nele Devriendt, Beleids- en verenigingsmedewerker
 e-mail nele@natuurkoepel.be
 tel 056/36 28 04
 gsm 0487/64 45 85
 open Van maandag t.e.m 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

KLIMOP
Kwartaal tijdschrift van Natuur.koepel vzw 32ste jaargang nr 3,  

juli – augustus - september 2022

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Emmanuel Desmet, Warande 9, 8501 Heule, 0499/19 89 49 - 

emmanuel@natuurkoepel.be

REDACTIE
klimop@natuurkoepel.be

Claudine Decocker, Virginie De Coene, Thijs Calu, Els Deprez, 
Emmanuel Desmet, Angélique Vandewiele, Yann Feryn, Dirk 

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

ARTIKELS
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van 

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

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

DEADLINE
Artikels voor de volgende klimop moeten uiterlijk op de redactie 

zijn op 18 augustus 2022. Het volgende nummer verschijnt begin 
oktober 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

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

Vlaanderen. Natuur.koepel overkoepelt 16 
vrijwilligersorganisaties in Zuid-West-Vlaanderen. 
Vrijwilligers uit deze aangesloten lidverenigingen 

vormen daarnaast 11 thematische regiowerkgroepen. 
Natuur.koepel vzw wil van Zuid-West-Vlaanderen 

een groene en duurzame leefomgeving maken.

THEMATISCHE 
REGIOWERK-
GROEPEN

MET DE STEUN 
VAN

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

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

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

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

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

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

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

NATUURPUNT WAREGEM

Peter Depodt, Aststraat 35, ↓ 

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

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

NATUURPUNT ZWEVEGEM

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

VELT HARELBEKE-KUURNE- 
WAREGEM
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

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 71- 
iwg@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

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

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

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

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

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

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

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

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

LID WORDEN VAN VELT
Info op www.velt.nu

LID WORDEN VAN JNM
Info op www.jnm.be
VERHUISD?
 

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

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

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

 NK Natuur.koepel vzw
 NPA Natuurpunt Avelgem 
 NPDB Natuurpunt De Buizerd vzw
 NPDV Natuurpunt De Vlasbek vzw 
 NPDL Natuurpunt De Leiemeersen
 NPGS Natuurpunt Gaverstreke 
 NPK Natuurpunt Kortrijk
 NPKA Natuurpunt Krekel Anzegem
 NPW Natuurpunt Waregem
 NPWE Natuurpunt Wevelgem
 NPZ Natuurpunt Zwevegem 
 VELTH  Velt Harelbeke-Kuurne-Waregem
 VELTK  Velt Team Eetbaar Kortrijk
 VELTW  Velt Wevelgem-Menen
 VELTZ  Velt Zwevegem-Kortrijk 
 HYLA Amfibieën- en reptielenwerkgroep
 IWG Insectenwerkgroep
 GEO Werkgroep Geologie en Landschap
 MYC Werkgroep Mycologia
 SWG Steenuilenwerkgroep
 PWG Plantenwerkgroep
 VWG Vogelwerkgroep
 ZWG Zoogdierenwerkgroep
 WGTW Werkgroep Trage Wegen
 BWG Bijenwerkgroep
 SOL Sol Suffit
 NFW Natuurfotografiewerkgroep
 TVAE Tuin van Adem en Eten



zondag
28 augustus

van 14 - 18 uur

De Gavers
uitgepluisd!

2000 soortenjaar

gratis


